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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 74
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
между правителството на Република България
и правителството на Конфедерация Швейцария
за изменение на Приложение 4 от Рамковото споразумение между правителството на
Република България и Федералния съвет на
Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за
сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на
разширения Европейски съюз, приет от ХLІI
Народно събрание на 9 април 2014 г.
Издаден в София на 11 април 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между
правителството на Република България и
правителството на Конфедерация Швейцария
за изменение на Приложение 4 от Рамковото
споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на
Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за
сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките
на разширения Европейски съюз
Член единствен. Ратифицира Споразумението между правителството на Република
България и правителството на Конфедерация
Швейцария за изменение на Приложение 4
от Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния
съвет на Конфедерация Швейцария относно
изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на
икономическите и социалните неравенства
в рамките на разширения Европейски съюз,
подписано на 7 септември 2010 г., сключено
чрез размяна на писма на 22 януари 2014 г.
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 9 април 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
2571

УКАЗ № 75
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за
потребителския кредит, приет от ХLІI Народно
събрание на 9 април 2014 г.
Издаден в София на 15 април 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
потребителския кредит (обн., ДВ, бр. 18 от
2010 г.; изм., бр. 58 от 2010 г., бр. 91 от 2012 г.
и бр. 30 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „по-малък от 400 лв. или“
се заличават;
б) в т. 2 и 3 думите „разпоредбите на чл. 5,
6, 16 – 18, 25 и 33а“ се заменят със „съответно
разпоредбите на чл. 5, 6, чл. 9, ал. 3 и 4, чл. 10,
10а, чл. 11, ал. 1, т. 1 – 7, 9 – 20 и 22 – 27 и
ал. 2, 3 и 4, чл. 14, 16, 17, 18, 25, чл. 32, ал. 1,
2, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 5 – 8, чл. 33, 33а и § 1
от допълнителните разпоредби“.
2. В ал. 2 думите „чл. 11, ал. 3“ се заменят
с „чл. 11, ал. 4“.
§ 2. В чл. 5, ал. 4 след числото „13“ се добавя
„както и общите условия“, думата „предоставя“
се заменя с „предоставят“, след думите „на информацията“ се добавя „и на общите условия“,
а думите „размер, вид и формат шрифт“ се
заменят с „вид, формат и размер шрифт – не
по-малък от 12“.
§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Договорът за потребителски кредит се
сключва в писмена форма, на хартиен или друг
траен носител, по ясен и разбираем начин, като
всички елементи на договора се представят с
еднакъв по вид, формат и размер шрифт – не
по-малък от 12, в два екземпляра – по един за
всяка от страните по договора.“
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Едностранна промяна на общия разход
по кредита за потребителя се допуска, когато
са налице едновременно следните условия:
1. в договора за кредит изрично е предвидена
възможност за увеличаване и за намаляване
на общия разход по кредита;
2. обстоятелствата, приложими към промяната на общия разход по кредита, са описани в
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договора, обективно са обосновани и не зависят
от волята на кредитора.
(5) Всяка уговорка, която противоречи
на условията по ал. 4 или ги заобикаля, е
нищожна.“
§ 4. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. (1) Кредиторът може да събира
от потребителя такси и комисиони за допълнителни услуги, свързани с договора за
потребителски кредит.
(2) Кредиторът не може да изисква заплащане на такси и комисиони за действия,
свързани с усвояване и управление на кредита.
(3) Кредиторът не може да събира повече
от веднъж такса и/или комисиона за едно и
също действие.
(4) Видът, размерът и действието, за което
се събират такси и/или комисиони, трябва да
бъдат ясно и точно определени в договора за
потребителски кредит.“
§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 9а:
„9а. методиката за изчисляване на референтния лихвен процент съгласно чл. 33а;“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Общите условия са неразделна част
от договора за потребителски кредит и всяка
страница се подписва от страните по договора.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
4. Създава се ал. 5:
„(5) При договор за кредит по чл. 4, ал. 1,
т. 2 и 3 кредиторът е длъжен да предостави
на потребителя право на избор:
1. да сключи договор за кредит, при който кредиторът се удовлетворява изцяло и
окончателно до размера на обезпечението
по договора след принудително изпълнение
върху обезпечението по съдебен ред или след
продажба от потребителя със съгласие на
кредитора, или
2. да сключи договор за кредит, при който
при принудително изпълнение потребителят
носи отговорността по чл. 133 от Закона за
задълженията и договорите.“
§ 6. В чл. 19 се създават ал. 4, 5 и 6:
„(4) Годишният процент на разходите не
може да бъде по-висок от пет пъти размера на
законната лихва по просрочени задължения
в левове и във валута, определена с постановление на Министерския съвет на Република
България.
(5) Клаузи в договор, надвишаващи определените по ал. 4, се считат за нищожни.
(6) При плащания по договори, съдържащи клаузи, които са обявени за нищожни
по ал. 5, надвзетите средства над прага по
ал. 4 се удържат при последващи плащания
по кредита.“
§ 7. В чл. 22 след числото „20“ се добавя
„и ал. 2“.
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§ 8. Създава се чл. 29а:
„Чл. 29а. Член 29 не се прилага за договорите
за кредит с общ размер, по-малък от 400 лв.“
§ 9. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5 накрая се добавя „съответно по
ал. 8“.
2. В ал. 7 думите „ал. 4 и 5“ се заменят с
„ал. 4, 5 и 8“.
3. Създава се ал. 8:
„(8) Кредиторът няма право на обезщетение
или неустойка при предсрочно погасяване на
договор за кредит по чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3, когато кредитът е погасен след изплащане на 12
месечни погасителни вноски от усвояването
му. Извън този случай кредиторът има право
на справедливо и обективно обосновано обезщетение за евентуалните разходи, които са
пряко свързани с предсрочното погасяване на
кредита, в размер до 1 на сто от предсрочно
погасената сума по кредита.“
§ 10. Член 33а се изменя така:
„Чл. 33а. (1) Кредиторът прилага референтен лихвен процент по определена от него
методика.
(2) Методиката по ал. 1 съдържа ясна и
разписана изчислителна процедура (формула), в която се посочват видът, количествените изражения и относителната тежест на
отделните компоненти (пазарни индекси и/
или индикатори).
(3) Методиката по ал. 1 се описва в договора за потребителски кредит и не може да
бъде променяна едностранно от кредитора
след сключването му.
(4) Кредиторът публикува на интернет
страницата си методиката и размера на референтния лихвен процент по ал. 1.“
§ 11. В чл. 45, ал. 1 думите „чл. 10, ал. 2
и 3“ се заменят с „чл. 10, чл. 10а“.
§ 12. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се т. 5а:
„5а. „Променлив лихвен процент по кредита“ е ли х вени ят процент, предвиден в
клауза на договора за кредит, по силата на
която кредиторът и потребителят уговарят, че
приложимият към договора за потребителски
кредит лихвен процент се формира на база на
променлива компонента (референтен лихвен
процент) и фиксирана надбавка. Фиксираната
надбавка не може да бъде променяна едностранно за целия срок на договора за кредит.“
2. Точка 6 се изменя така:
„6. „Референтен лихвен процент“ е лихвеният процент, използван като основа за
изчисляване на приложимия към договора
за потребителски кредит променлив лихвен
процент по кредита. Той представлява пазарен индекс LIBOR, EURIBOR, SOFIBOR и/
или индикатори, публикувани от Българската
народна банка и/или Националния статистически институт, или комбинация от тях.“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 13. Разпоредбите на този закон не се
прилагат за договорите за кредит, сключени
преди датата на влизането му в сила, освен
по отношение на такси, обезщетения или
неустойки по § 9, т. 3 от този закон.
§ 14. В Закона за кредитните институции
(обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от
2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94
и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и
44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22
и 27 от 2014 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 60:
а) създава се нова ал. 5:
„(5) Когато договорът за кредит е сключен
при условията на чл. 11, ал. 5, т. 1 от Закона за потребителския кредит, кредиторът
се удовлетворява изцяло и окончателно за
вземанията си по кредита с получаване на
сумата от продажбата на имота.“;
б) досегашната ал. 5 става ал. 6 и се създава изречение второ: „В същия срок и при
същите условия се заличава обезпечението
върху продадения имот по ал. 5.“
2. В чл. 67:
а) създава се нова т. 6:
„6. общите условия, които банката прилага по банковите си сделки, измененията и
допълненията в тях;“
б) досегашната т. 6 става т. 7.
§ 15. Законът влиза в сила три месеца след
обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 9 април 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
2572

УКАЗ № 76
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Изборния кодекс, приет
от ХLІI Народно събрание на 11 април 2014 г.
Издаден в София на 15 април 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
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ЗАКОН

за изменение на Изборния кодекс (ДВ, бр. 19
от 2014 г.)
§ 1. В чл. 46 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Комисията се състои от 18 членове, включително председател, заместник- председатели и
секретар, които се предлагат от парламентарно
представените партии и коалиции, както и по
един член, предложен от партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски
листи членове на Европейския парламент, но
не са парламентарно представени.“
2. Алинея 8 се изменя така:
„(8) При назначаването на членовете на
Централната избирателна комисия се запазва
съотношението между парламентарно представените партии и коалиции. Представителите
на една партия или коалиция не може да имат
мнозинство в комисията.“
§ 2. В чл. 218, ал. 4 думата „квадратче“ се
заменя с „кръгче“.
§ 3. В чл. 238, ал. 4, изречение второ думата
„квадратчето“ се заменя с „кръгчето“.
§ 4. В чл. 261, ал. 1, т. 4 думата „квадратчета“
се заменя с „кръгчета“, а думата „квадратче“
се заменя с „кръгче“.
§ 5. В чл. 265, ал. 3, т. 2 думата „квадратчето“ се заменя с „кръгчето“.
§ 6. В чл. 278, ал. 4 думата „квадратчето“
се заменя с „кръгчето“, а думата „квадратчета“
се заменя с „кръгчета“.
§ 7. В чл. 280, ал. 4 думата „квадратчето“
се заменя с „кръгчето“.
§ 8. В чл. 371, ал. 1, т. 4 думата „квадратчета“
се заменя с „кръгчета“, а думата „квадратче“
се заменя с „кръгче“.
§ 9. В чл. 421, ал. 1, т. 5 думата „квадратчета“
се заменя с „кръгчета“, а думата „квадратче“
се заменя с „кръгче“.
§ 10. В чл. 427, ал. 3, т. 2 думата „квадратчето“ се заменя с „кръгчето“.
§ 11. В чл. 437, ал. 4 думата „квадратчето“
се заменя с „кръгчето“, а думата „квадратчета“
се заменя с „кръгчета“.
§ 12. В чл. 439, ал. 6 думата „квадратчето“
се заменя с „кръгчето“.
Заключителни разпоредби
§ 13. Президентът на републиката издава
указ за попълване състава на Централната
избирателна комисия съобразно изменението
на чл. 46, ал. 3 в тридневен срок от влизането
в сила на този закон.
§ 14. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 42-ото Народно събрание на 11 април 2014 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
2639
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УКАЗ № 77

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

Г л а в а

в т о р а

На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България

СТАТУТ И ПРАВОМОЩИЯ НА СМЕТНАТА
ПАЛАТА

ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за Сметната палата, приет от ХLIІ
Народно събрание на 28 март 2014 г., повторно
приет на 15 април 2014 г.
Издаден в София на 17 април 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
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Състав на Сметната палата
Чл. 5. (1) Сметната палата е колективен
орган, който се състои от 9 членове, включително председател. Председателят и членовете
се избират и освобождават от Народното
събрание за срок от 7 години. Председателят
не може да бъде преизбиран.
(2) За председател и членове се избират
лица, които:
1. имат висше икономическо или юридическо образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ и професионален
опит в областта на правото, финансите, финансовия контрол, одита или счетоводството
не по-малко от 15 години за председателя и
10 години за членовете на Сметната палата;
2. не са били членове на правителството,
ръководители на централен или местен орган
през последните три години, предхождащи
избора;
3. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или не са лишавани по съответния ред от правото да заемат
определена длъжност или да упражняват
определена професия.
(3) Председател и членове не могат да
бъдат лица, които помежду си са:
1. съпрузи или се намират във фактическо
съжителство;
2. роднини по права линия без ограничения и по съребрена линия до четвърта степен
включително;
3. лица, свързани по смисъла на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси.
(4) Председателят и членовете на Сметната палата полагат пред Народното събрание
следната клетва: „Заклевам се в името на
Република България да спазвам Конституцията и законите на страната, да работя за
осъществяването на поверените на Сметната
палата функции, като се ръководя от принципите за независимост, обективност и добросъвестност при изпълнението на задълженията,
възложени ми от закона. Заклех се.“
Избор на председател и членове
Чл. 6. (1) Народното събрание избира
председател на Сметната палата в срок до
три месеца преди изтичането на мандата на
действащия председател.
(2) В 14-дневен срок от избирането му председателят прави предложение пред Народното
събрание за избор на членове на Сметната

ЗАКОН

за Сметната палата
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет
Чл. 1. (1) Този закон урежда устройството,
функциите, правомощията и организацията
на дейността на Сметната палата.
(2) Сметната палата осъществява външен одит на бюджета и на други публични
средства и дейности съгласно този закон и
международно признатите одитни стандарти.
(3) Сметната палата е юридическо лице
на бюджетна издръжка със седалище София.
Основна задача
Чл. 2. Основна задача на Сметната палата е
да контролира надеждността и достоверността
на финансовите отчети на бюджетните предприятия, законосъобразното, икономичното,
ефективното и ефикасното управление на
публичните средства и дейности, както и да
предоставя на Народното събрание надеждна
и обективна информация за това.
Независимост
Чл. 3. Сметната палата е независима при
осъществяването на своята дейност и се отчита пред Народното събрание.
Основни принципи
Чл. 4. Сметната палата осъществява функциите си въз основа на следните принципи:
1. независимост, законност, обективност
и добросъвестност;
2. професионализъм, почтеност и безпристрастност;
3. последователност и предвидимост;
4. публичност и прозрачност;
5. доверие, сътрудничество и конструктивност.
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палата. Народното събрание избира членовете на Сметната палата в 14-дневен срок от
постъпване на предложението.
(3) Избраните по ал. 1 и 2 председател
и членове на Сметната палата встъпват в
длъжност в деня на изтичането на мандата
на лицата, на чието място са избрани.
(4) Избраните по ал. 1 и 2 председател и
членове на Сметната палата освобождават
заеманите от тях длъжности и прекратяват
дейностите, които са несъвместими с тяхното
правно положение, до деня на встъпването
им в длъжност.
(5) Председателят и членовете на Сметната
палата продължават да изпълняват своите
правомощия до встъпването в длъжност на
техните приемници.
(6) Председателят и членовете на Сметната палата не могат да заемат друга платена
длъжност или да извършват друга платена
дейност освен научна, преподавателска или
дейност, регламентирана в Закона за авторското право и сродните му права.
(7) В 14-дневен срок от встъпването им
в длъжност председателят и членовете на
Сметната палата предприемат действия за
освобож даване от изпълнението на друга
платена длъжност и за прекратяване на друга
платена дейност.
Възнаграждение на председателя и членовете
Чл. 7. (1) Председателят получава основно месечно възнаграждение в размер 90 на
сто от възнаграждението на председателя на
Народното събрание.
(2) Членовете получават основно месечно
възнаграждение в размер 90 на сто от възнаграждението на председателя.
Предсрочно прекратяване на пълномощията
Чл. 8. (1) Пълномощията на председателя
и членовете се прекратяват от Народното
събрание преди изтичането на мандата им:
1. по тяхна писмена молба;
2. при невъзможност да изпълняват задълженията си за срок, по-дълъг от 6 месеца;
3. когато са осъдени за умишлено престъпление от общ характер или са лишени по
съдебен ред от правото да заемат съответната
длъжност;
4. поради несъвместимост по чл. 5, ал. 2
и 3, настъпила след избора;
5. при влизане в сила на акт, с който е
установен конфликт на интереси по Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси;
6. при тежко нарушение на закона или
Етичния кодекс на Сметната палата;
7. при смърт.
(2) При прекратяване на пълномощията на
председателя Народното събрание определя
член на Сметната палата, който да изпълнява задълженията му до избирането на нов
председател.
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(3) В случаите по ал. 1, т. 2 – 5 председателят прави мотивирано предложение пред
Народното събрание за освобождаване на
съответния член.
(4) В случаите по ал. 1, т. 6 Сметната палата
прави мотивирано предложение пред Народното събрание. Предложението на Сметната
палата се приема с мнозинство две трети
от членовете, като в гласуването не участва
този член или председателят на Сметната
палата, за който е възникнало основанието
за прекратяване.
(5) При прекратяване на пълномощията в
случаите по ал. 1, т. 2 – 6 председателят или
член на Сметната палата, определен с нейно
решение, прави в 14-дневен срок предложение
за избиране на нов председател или член.
(6) Новоизбраният председател или член
довършва мандата на този, на чието място
е избран.
Правомощия на Сметната палата
Чл. 9. (1) Сметната палата като колективен
орган организира, ръководи и контролира
одитната дейност по този закон.
(2) Сметната палата приема решенията си
на заседания, на които присъстват най-малко
5 от членовете є. Решенията се приемат с
мнозинство повече от половината от всички
членове.
(3) Заседанията се ръководят от председателя на Сметната палата. При отсъствие
на председателя заседанията се ръководят от
член на Сметната палата, който го замества.
(4) Сметната палата има следните правомощия:
1. приема бюджета и отчета за неговото
изпълнение;
2. приема правилник за устройството и
организацията на дейността на Сметната
палата, Етичен кодекс на служителите в
Сметната палата, наръчник за прилагане на
международно признатите одитни стандарти и одитната дейност на Сметната палата,
правилник за подбор, назначаване, обучение,
оценка на трудовото изпълнение и професионалното развитие на одиторите и служителите, стратегии, политики, указания и други
вътрешни актове;
3. приема организационната структура на
Сметната палата и определя ръководителите
на одитните отделения по предложение на
председателя на Сметната палата;
4. приема Годишна програма за одитната
дейност и доклад за нейното изпълнение;
5. изготвя отчет за дейността на Сметната
палата и го представя на Народното събрание
за приемане;
6. приема правила, условия и ред за провеждане на изпит за назначаване на одитори
в Сметната палата.
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(5) Решенията по ал. 4, т. 2 се приемат с
мнозинство 2/3 от всички членове на Сметната палата.
(6) Сметната палата ръководи цялостната
одитна дейност. Сметната палата осъществява
одитните си правомощия чрез одиторите.
Правомощия на председателя
Чл. 10. Председателят:
1. ръководи и организира дейността на
Сметната палата и я представлява в страната
и в чужбина;
2. предлага на Сметната палата разпределение на одитните отделения между членовете
на Сметната палата;
3. определя свой заместник при отсъствие;
4. упражнява правомощия на първостепенен разпоредител с бюджет;
5. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с одиторите и служителите на
Сметната палата.
Приложимост на Кодекса на труда
Чл. 11. Председател ят и членовете на
Сметната палата имат всички права по трудово правоотношение, освен тези, които са
несъвместими или противоречат с тяхното
правно положение.
Г л а в а

т р е т а

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТ НА СМЕТНАТА
ПАЛАТА
Видове одити
Чл. 12. (1) Сметната палата извършва:
1. финансови одити;
2. одити за съответствие;
3. одити на изпълнението;
4. специфични одити.
(2) Сметната палата може да извършва
док у мен та лни и фак т и ческ и п роверк и и
други контролни действия по отношение на
юридически лица, възложени є със специални закони, само в рамките на одитната си
дейност и по реда на този закон.
Обхват на одитната дейност
Чл. 13. (1) Сметната палата одитира:
1. държавния бюджет;
2. бюджета на държавното обществено
осигуряване;
3. бюджета на Националната здравноосигурителна каса;
4. бюджетите на общините;
5. други бюджети, приемани от Народното
събрание.
(2) Сметната палата одитира и:
1. бюджетите на разпоредителите с бюджет
по бюджетите по ал. 1 и управлението на
тяхното имущество;
2. бюджетите на Българската академия на
науките, държавните висши училища, Българското национално радио и Българската
национална телевизия;
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3. бюджетните средства, предоставяни на
лица, осъществяващи стопанска дейност;
4. средствата от фондове и програми на
Европейския съюз, включително управлението им от съответните органи и крайните
ползватели на средствата;
5. бюджетните разходи на Българската
народна банка и тяхното управление;
6. формирането на годишното превишение
на приходите над разходите на Българската
народна банка, дължимо към държавния бюджет, и другите взаимоотношения на банката
с държавния бюджет;
7. възникването и управлението на държавния дълг, държавногарантирания дълг,
общинския дълг и използването на дълговите
инструменти;
8. приватизирането и концесионирането на
държавно и общинско имущество, както и на
предоставените публични средства и публични активи на лица извън публичния сектор;
9. изпълнението на международни спогодби,
договори, конвенции или други международни
актове, когато това е предвидено в съответния международен акт или е възложено от
оправомощен орган;
10. други публични средства, активи и дейности, когато това є е възложено със закон.
(3) Сметната палата извършва одити на:
1. държавните предприятия по чл. 62, ал. 3
от Търговския закон;
2. търговските дружества с над 50 на сто
държавно и/или общинско участие в капитала;
3. юридическите лица, които имат задължения, гарантирани от държавата, или
задължения, гарантирани с държавно и/или
общинско имущество.
(4) Сметната палата извършва одити на
управлението и разпореждането с публични
активи и пасиви независимо от основанието
за това управление и разпореждане и правното
положение на лицата, които го извършват.
(5) Сметната палата изготвя доклади със
становища за изпълнението на държавния бюджет, на бюджета на държавното обществено
осигуряване, на бюджета на Националната
здравноосигурителна каса и по бюджетните
разходи на Българската народна банка, които
представя в Народното събрание.
Годишна програма за одитната дейност
Чл. 14. (1) Сметната палата приема годишната програма за одитната си дейност. Народното събрание може със свое решение
да възлага на Сметната палата да извършва
до 5 одита годишно извън предвидените в
годишната програма.
(2) Сметната палата приема програмата
по ал. 1 след обнародване на държавния бюджет на Република България за съответната
година в „Държавен вестник“, но не по-късно
от 31 януари на следващата година.
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(3) Годишната програма за одитната дейност
на Сметната палата се предоставя на Народното
събрание в 7-дневен срок от нейното приемане
или изменение.
(4) Годишната програма за одитната дейност
на Сметната палата в частта за одита на средства
от фондове и програми на Европейския съюз
се изпраща на Европейската сметна палата и
на Европейската комисия за сведение.
Бюджет на Сметната палата
Чл. 15. (1) Сметната палата съставя проект
на годишния си бюджет, който представя в
Министерството на финансите за включване
в проекта на закона за държавния бюджет за
съответната година.
(2) Министерският съвет не може да изменя
проекта на бюджета на Сметната палата, а само
изразява становище по него пред Народното
събрание.
(3) Сметната палата има самостоятелен
бюджет, който е част от държавния бюджет.
(4) Разпоредител с бюджета на Сметната
палата е председателят на Сметната палата.
Сътрудничество с институции в Република
България
Чл. 16. (1) При осъществяване на своята
дейност Сметната палата си сътрудничи със:
1. държавни органи с цел повишаване на
ефективността на контролната система и борба
с престъпността и корупцията;
2. професионални и неправителствени организации с цел обмен на добри практики и
професионално развитие.
(2) Конкретните форми на сътрудничество
с институциите и организациите по ал. 1 се
определят със съвместни споразумения.
Сътрудничество с Европейската сметна палата и други върховни одитни институции.
Представителство
Чл. 17. (1) Сметната палата си сътрудничи
с Европейската сметна палата и с върховни
одитни институции на други страни в областта
на външния одит и представлява Република
България в международните организации на
върховните одитни институции.
(2) Сметната палата може да извършва
съвместни одити с Европейската сметна
палата на средства по чл. 13, ал. 2, т. 4 и с
върховни одитни институции на други страни
по изпълнението на международни актове по
чл. 13, ал. 2, т. 9, когато това е предвидено в
подписани споразумения.
Организация на дейността на Сметната палата
Чл. 18. (1) Дейността на Сметната палата
се организира в отделения.
(2) Отделенията се изграждат на функционален принцип.
(3) Броят и обхватът на дейността на отделенията се определят с решение на Сметната
палата.
(4) В отделенията могат да се обособяват
структурни звена.
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Ръководство на одитните отделения
Чл. 19. (1) Отделенията се ръководят от
членове на Сметната палата, които се определят с нейно решение по предложение на
председателя. Член на Сметната палата може
да ръководи само едно отделение.
(2) Правомощията на член на Сметната
палата като ръководител на отделение се
определят в този закон и се упражняват по
ред и начин, определени в правилника за устройството и организацията на дейността на
Сметната палата и вътрешните актове, уреждащи одитната дейност.
Правомощия на членовете на Сметната палата
като ръководители на отделения
Чл. 20. (1) Членовете на Сметната палата:
1. ръководят одитните отделения;
2. планират и разпределят ресурсите, необходими за изпълнение на одитните задачи от
обхвата на съответните отделения;
3. внасят за разглеждане и приемане на
заседание на Сметната палата одитни доклади,
заедно с постъпилите по тях становища, изготвените заключения и препоръки за подобряване
на дейността на одитираните обекти;
4. упражняват и други правомощия, възложени им по силата на закон, по ред и начин,
установени с вътрешен акт или заповед на
председателя на Сметната палата;
5. носят отговорност за организацията на
одитната дейност и нейното качество.
(2) При отсъствие на член на Сметната
палата неговите правомощия като ръководител
на отделение се упражняват от друг член на
Сметната палата, определен със заповед на
председателя.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В СМЕТНАТА ПАЛАТА
Служители на Сметната палата
Чл. 21. (1) Служители на Сметната палата са
одиторите и служителите на администрацията.
(2) Сметната палата осъществява одитните
си правомощия чрез одиторите.
(3) Служителите на администрацията обслужват одитната и административна дейност
на Сметната палата.
Права и задължения по трудови правоотношения
Чл. 22. (1) Трудовите правоотношения на
служителите на Сметната палата се уреждат
съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.
(2) Служителите са длъжни да спазват изискванията на Етичния кодекс на служителите в
Сметната палата и наръчника за прилагане на
Международно признатите одитни стандарти и
одитната дейност на Сметната палата. При неизпълнение на тези изисквания на служителите
на Сметната палата могат да бъдат налагани
дисциплинарни наказания при условията и по
реда, определени в Кодекса на труда.
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Одитори
Чл. 23. (1) За одитор на Сметната палата
се назначава лице:
1. с висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“ и професионален опит не по-малко от три години след
придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър“, и
2. спечелило конкурс за назначаване по
реда на правилника за подбор, назначаване,
обучение, оценка на трудовото изпълнение
и професионалното развитие на одиторите и
служителите на Сметната палата, и
3. е преминало успешно изпита за одитор в
Сметната палата съгласно правилата, условията
и реда за провеждане на изпит за назначаване
на одитори в Сметната палата или притежава
сертификат за одитор.
(2) Одиторските длъжности са одитор,
старши одитор първа степен, старши одитор
втора степен, главен одитор и ръководител на
структурно звено в одитно отделение. Повишаването в длъжност се осъществява съгласно
правилника за подбор, назначаване, обучение,
оценка на трудовото изпълнение и професионалното развитие на одиторите и служителите
на Сметната палата.
(3) За стажант-одитор се назначава лице с
висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“, което е спечелило конкурс съгласно правилника за подбор,
назначаване, обучение, оценка на трудовото
изпълнение и професионалното развитие на
одиторите и служителите на Сметната палата.
Стажант-одиторът подпомага одитната дейност.
(4) Одиторите извършват одити в одитни
екипи. Ръководителите на одитните екипи се
определят от съответния ръководител на отделение и носят отговорност за професионалното
ръководство и качественото извършване на
одитите.
Несъвместимост за заемане на длъжност
Чл. 24. (1) За служители на Сметната
палата се назначават лица, които не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и не са лишени по съдебен ред от
правото да заемат съответната длъжност или
да упражняват определена професия.
(2) При настъпване на промени в обстоятелствата по ал. 1 лицата са длъжни да уведомят писмено в 7-дневен срок председателя,
който е задължен да предприеме действия в
съответствие със законовите му правомощия.
Стаж
Чл. 25. (1) Стажът на одиторите и служителите на администрацията на ръководни и
експертни длъжности се признава за служебен
стаж по специалността.
(2) Стажът на лицата с висше юридическо
образование, придобит на длъжности в Смет-
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ната палата, се зачита за стаж по чл. 164,
ал. 1 – 7 от Закона за съдебната власт и по
чл. 8, ал. 1, т. 3 от Закона за нотариусите и
нотариалната дейност.
Право на представително облекло
Чл. 26. Служителите на Сметната палата
имат право на представително облекло годишно, като средствата за него се осигуряват от
нейния бюджет. Стойността и видът на представителното облекло се определят ежегодно
с решение на Сметната палата.
Допълнителен отпуск на работещите в Сметната палата
Чл. 27. Служителите на Сметната палата
имат право на допълнителен платен годишен
отпуск до 12 работни дни за изпълнение на
задълженията си извън работното време. Конкретният размер на допълнителния платен
годишен отпуск се определя от председателя на
Сметната палата по предложение на съответния
ръководител на отделение или ръководител
на структурно звено към администрацията на
Сметната палата.
Отличия и награди
Чл. 28. (1) Служителите на Сметната палата
могат да бъдат награждавани еднократно с
отличия и с предметни или парични награди
до размера на основната месечна заплата за
изпълнение на определени задачи в рамките
на разполагаемите средства по бюджета за
съответната година.
(2) Отличията и наградите и условията за
присъждането им се определят с правилника
за устройството и организацията на дейността
на Сметната палата.
Забрана за извършване на платена дейност
Чл. 29. (1) Одиторите не могат да заемат
друга платена длъжност или да извършват друга
платена дейност освен научна, дейност като
преподавател в учебно заведение или дейност,
регламентирана в Закона за авторското право
и сродните му права.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се удостоверяват
писмено пред председателя на Сметната палата
с декларация при постъпване на одиторска
длъжност или при настъпване на промяна в
обстоятелствата.
Възнаграждения
Чл. 30. (1) Основните месечни възнаграждения на служителите на Сметната палата се
определят от председателя съгласно вътрешните
правила за работната заплата и разполагаемите
средства по бюджета за съответната година.
(2) Служителите на Сметната палата могат
да получават допълнителни възнаграждения за
постигнати резултати по ред, установен със
закон или с акт на Министерския съвет, или
с вътрешните правила за работната заплата.
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Задължение за опазване на информация
Чл. 31. (1) Председателят, членовете и служителите на Сметната палата са длъжни да
опазват класифицираната информация, представляваща държавна или служебна тайна, както
и търговската, банковата или друга защитена
от закона тайна и да не разгласяват факти и
обстоятелства, станали им известни при или
по повод изпълнението на техните задължения.
(2) Председателят, членовете и служителите
на Сметната палата подписват декларация за
опазване на тайната и за неразгласяване на фактите и обстоятелствата по ал. 1. Декларациите
се подписват в деня на встъпване в длъжност.
Обучение и професионална квалификация
Чл. 32. (1) Служителите на Сметната палата
са длъжни да участват в обучението, организирано от Сметната палата за поддържане и
повишаване на професионалната квалификация.
(2) Разходите по ал. 1 са за сметка на бюджета на Сметната палата.
Оценка на трудовото изпълнение. Последици
Чл. 33. (1) Служителите на Сметната палата
подлежат на ежегодно оценяване на трудовото
изпълнение.
(2) Оценяването на трудовото изпълнение се
извършва при условия и по ред, определени с
правилника за подбор, назначаване, обучение,
оценка на трудовото изпълнение и професионално развитие на служителите.
(3) Трудовото правоотношение на служител
може да бъде прекратено без предизвестие,
когато е получил две последователни най-ниски
годишни оценки.
Застраховки
Чл. 34. За сметка на бюджета на Сметната
палата се застраховат задължително със застраховки „Живот“ и „Злополука“ председателят,
членовете, одиторите и стажант-одиторите на
Сметната палата.
Г л а в а

п е т а

ОДИТНА ДЕЙНОСТ. ПРАВОМОЩИЯ НА
РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ОТДЕЛЕНИЯ И
ОДИТОРИТЕ
Възлагане на одитите
Чл. 35. (1) Одитите по годишната програма
за одитната дейност се възлагат със заповед
на ръководител на отделение.
(2) Одитите по решение на Народното събрание се възлагат със заповед на председателя.
(3) Одитите се извършват в одитирания
обект и/или в помещенията на Сметната палата по програма, утвърдена от ръководителя
на отделение, съответно от председателя в
случаите по ал. 2.
Методика за осъществяване на одитната
дейност
Чл. 36. (1) Одитите се извършват в съответствие с наръчника за прилагане на
Международно признатите одитни стандарти
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и одитната дейност на Сметната палата и
друга приета с решение на Сметната палата
одитна методика.
(2) Актовете по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на Сметната палата.
Правомощия при извършване на одитите
Чл. 37. (1) Ръководителите на отделения и
одиторите по време и във връзка с извършваните одити имат право:
1. на свободен достъп до служебните помещения и до всички документи, отчети и
активи, свързани с финансовото управление
на одитираните организации, включително
да изискват годишните финансови отчети на
дружествата с държавно и общинско участие,
които подлежат на одит, и протоколите от
заседанията на техните органи;
2. да изискват в определени от тях срокове
справки, заверени копия от документи и друга
информация във връзка с предварителното
проучване и извършването на одитите, включително на електронен носител;
3. да изискват устни и писмени обяснения
от длъжностни лица, включително от бивши
длъжностни лица, по факти, които са констатирани при одитите, както и по въпроси, които
са свързани с тяхната дейност;
4. да изискват справки, заверени копия от
документи и друга информация от физически
лица, юридически лица и еднолични търговци
извън одитирания обект, свързани с възможни
случаи на незаконна дейност, които засягат
финансовите и имуществените интереси на
одитирания обект или средствата от фондове
и програми на Европейския съюз;
5. да изискват и да получават информация
от всички органи в страната, както и достъп
до базите им от данни във връзка с дейността
на Сметната палата;
6. да присъстват на заседания на органите
на одитираните организации и лица, ако дневният им ред е във връзка с провеждания одит.
(2) При упражняване на правомощията
по ал. 1 достъпът до класифицирана информация се извършва при условията и по реда
на Закона за защита на класифицираната
информация.
(3) Одиторите на Сметната палата могат да
изискват извършване на инвентаризации във
връзка с одитите.
Задължения на ръководителите и длъжностните лица в одитираните организации
Чл. 38. (1) Ръководителите и длъжностните
лица в одитираните организации са длъжни
да оказват съдействие на ръководителите на
отделения и одиторите при осъществяване на
правомощията им и да осигуряват подходящи
помещения и технически средства за извършване на одитите, включително ползване на
телекомуникационни средства.
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(2) Лицата по ал. 1 не могат да се позовават
на държавна, служебна, търговска, банкова или
друга защитена от закона тайна при извършване
на одити от Сметната палата.
(3) При отказ за предоставяне на информация по чл. 37 председателят има право да
издаде заповед за извършване на проверка на
юридическото лице или на едноличния търговец
във връзка с отказаната информация.
(4) При възпрепятстване на проверката по
ал. 3 от юридическото лице или от едноличния
търговец Сметната палата уведомява органите
на прокуратурата.
(5) Събраните писмени доказателства при
проверката по ал. 3 и уведомлението по ал. 4
са неразделна част от документацията за извършения одит в одитираната организация.
Отговорност за причинени вреди
Чл. 39. Председателят, членовете и одиторите на Сметната палата не носят имуществена
отговорност за причинени вреди при упражняване на своите правомощия, освен ако са
извършили престъпление или са действали
умишлено.
Несъвместимост и конфликт на интереси при
извършването на одитите
Чл. 40. (1) В одитите не могат да участват
лица, които са роднини по права линия без
ограничения и по съребрена линия до четвърта
степен включително с длъжностните лица в
одитирания обект, чиято дейност е свързана
със събиране или разходване на бюджетни и
други публични средства и с управление на
имущество по чл. 13, или са техни съпрузи,
или се намират във фактическо съжителство,
както и тези, които са работили в одитирания
обект или са участвали в неговото управление
през последните три години, или имат частен
интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
от одитираната дейност.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се декларират
писмено преди започването на одита пред
председателя.
(3) Когато несъвместимостта по ал. 1 се
установи в процеса на одита, лицата са длъжни
да си направят писмен отвод.
(4) Декларациите по ал. 2 и отводите по
ал. 3 са неразделна част от документацията за
извършения одит.
Външни експерти
Чл. 41. (1) В отделни случаи за проверка
на специфични въпроси при одитите могат да
се привличат и външни експерти при спазване
изискванията за несъвместимост по чл. 40,
ал. 1 и на Международно признатите одитни
стандарти.
(2) При сключване на договора лицата по
ал. 1 подписват декларация за опазване на
тайната и неразгласяване на факти и обстоятелства по чл. 31, ал. 1.
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Мерки по време на одита при незаконосъобразни
и увреждащи действия
Чл. 42. При установени в процеса на одита
действия, които създават възможност за незаконосъобразно събиране или разходване на
бюджетни или други публични средства, както
и за увреждане на имущество на одитиран
обект, отговорният ръководител на отделение
по предложение на ръководителя на одитния
екип уведомява писмено съответния компетентен орган за предприемане на мерки за
спиране на действията.
Изготвяне на проект на одитен доклад
Чл. 43. (1) В 14-дневен срок от завършване на одита ръководителят на одитния екип
изготвя проект на одитен доклад съгласно
приетата одитна програма и при спазване
на изискванията на закона и Международно
признатите одитни стандарти.
(2) Одитният доклад по ал. 1 включва направените констатации и оценки, подкрепени
с одитни доказателства и препоръки за подобряване на дейността на одитирания обект.
Правомощия на ръководителя на отделение
Чл. 44. (1) Ръководителят на отделение
упражнява контрол за съответствие на проекта
за одитен доклад с приетата одитна програма
и Международно признатите одитни стандарти.
Правата и задълженията на ръководителя на
отделение относно контрола на качеството на
одитните доклади се определят в наръчника
за прилагане на международните одитни стандарти и одитната дейност на Сметната палата.
(2) При упражняване на контрола за съответствие по ал. 1 (контрол на качеството)
ръководителят на отделението може да върне
проекта на одитен доклад с указания за доработване и да определи срок за отстраняване
на пропуските.
(3) При несъгласие с указанията по ал. 2
ръководителят на одитния екип прави писмено
възражение пред Сметната палата.
(4) Сметната палата разглежда възражението и се произнася с мотивирано писмено
решение, което е окончателно.
Връчване на проекта на одитен доклад
Чл. 45. (1) Одобреният проект на одитен
доклад се връчва на ръководителя на одитираната организация, както и на бившите ръководители на организацията през одитирания
период в 30-дневен срок след приключването
на одита.
(2) Независимо от задължението за връчване на одитния доклад по ал. 1, съобщение
за връчването се публикува на интернет страницата на Сметната палата, като съответният
орган на Сметната палата може да предприеме
и други действия за своевременно уведомяване на бившите ръководители на одитираната
организация.

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

(3) Ръководителят на одитираната организация, както и бившите ръководители на
организацията през одитирания период могат
да дадат писмени възражения по проекта на
одитен доклад, предоставяйки допълнителни
доказателства и/или допълнителни писмени
обяснения в 14-дневен срок от връчването му.
(4) При писмено искане на ръководителя
на одитираната организация или на бившите
ръководители на организацията през одитирания период ръководителят на отделение може
да удължи срока по ал. 3 със 7 дни.
(5) Ръководителят на отделение изготвя
мотивирано заключение по възраженията по
ал. 3 в 14-дневен срок от получаването им и
ги представя на Сметната палата за приемане
заедно с одитния доклад.
(6) При закриване на одитирана организация проектът на одитния доклад се връчва на
ръководителя на правоприемника. Когато не е
определен правоприемник, проектът на одитния доклад се изпраща за сведение на органа,
взел решение за закриване на организацията.
Окончателен одитен доклад
Чл. 46. (1) Сметната палата, по предложение
на ръководителя на отделение, въз основа на
цялостна оценка на доказателствата и на възраженията и обясненията на лицата по чл. 45,
ако има такива, може да:
1. приеме изцяло одитния доклад;
2. приеме или отхвърли напълно или частично заключението по чл. 45, ал. 5 и направените към него предложения за изменения и
в резултат на това да приеме, измени, отмени
изцяло или частично констатации, изводи,
оценки и препоръки в одитния доклад;
3. отхвърли изцяло одитния доклад поради
неотстраними пропуски и нередности в него.
(2) Когато промените в одитния доклад
водят до изводи за нарушения, за които се
търси по-тежка отговорност, председателят
писмено уведомява за това ръководителя на
одитираната организация.
(3) Ръководителят на одитираната организация може да представи допълнително писмено
възражение по промените в констатациите,
оценките и изводите по ал. 2 в 14-дневен срок
от получаване на уведомлението.
(4) Сметната палата се произнася окончателно по допълнително представеното възражение по ал. 3.
(5) Решенията на Сметната палата не подлежат на обжалване.
Изпращане на одитния доклад на одитирания
обект
Чл. 47. (1) Председателят изпраща на
ръководителя на одитираната организация
окончателния одитен доклад в 7-дневен срок
от издаването му.
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(2) Когато одитираната организация е второстепенен или от по-ниска степен разпоредител
с бюджет, докладът по ал. 1 се изпраща и на
първостепенния разпоредител с бюджет за
сведение или за предприемане на конкретни
действия в съответствие със законовите му
правомощия.
(3) Председателят може да изпрати доклада
и на други органи, които имат отношение към
извършения одит, за сведение или за предприемане на съответни действия.
Контрол за изпълнение на препоръките
Чл. 48. (1) Ръководителят на отделение
организира осъществяването на навременен
контрол за изпълнението на препоръките и
редовно информира за това Сметната палата.
(2) Ръководителят на одитираната организация е длъжен да предприеме мерки за
изпълнение на препоръките и да уведоми
писмено за това съответния ръководител
на отделение в определения в окончателния
одитен доклад срок. Срокът за изпълнение
на препоръките трябва да бъде съобразен с
характера на препоръките.
(3) При неизпълнение на препоръките
председателят изпраща доклад с предложения
за предприемане на съответните действия от
Народното събрание, Министерския съвет или
общинския съвет.
Мерки при нарушения на режима на обществените поръчки
Чл. 49. (1) Когато са констатирани нарушения на процедурите за възлагане на обществени поръчки, одитният доклад в частта
за нарушенията на процедурите се изпраща
на Агенцията по обществени поръчки и на
Агенцията за държавна финансова инспекция
в 7-дневен срок от приемането на одитния
доклад за предприемане на съответните
действия.
(2) Одитните доклади по ал. 1, приети с
решение на Сметната палата, представляват
официален документ, въз основа на който
органите на Агенцията за държавна финансова инспекция образуват административнонаказателно производство. При необходимост
органите на Агенцията за държавна финансова
инспекция могат да събират доказателства
по реда на чл. 13 от Закона за държавната
финансова инспекция, без да е необходимо
възлагането на финансова инспекция за същия обект.
Предложение за ограничаване на разходи на
одитирана организация
Чл. 50. (1) След издаването на окончателния
одитен доклад, както и при отказ от заверка
на финансов отчет, Сметната палата може
да предложи на министъра на финансите да
приложи чл. 107 от Закона за публичните
финанси по отношение на одитирана органи-
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зация, която нарушава закона или системно
не изпълнява дадените препоръки, до отстраняване на нарушенията.
(2) Предложението по ал. 1 не може да
съдържа мерки, които водят до преустановяване на дейността на засегнатата организация.
Прилагане на Административнопроцесуалния
кодекс
Чл. 51. За неуредените въпроси в производството по чл. 36 – 47 се прилагат разпоредбите
на Административнопроцесуалния кодекс.
Финансов одит
Чл. 52. (1) Сметната палата извършва
финансов одит на:
1. годишните финансови отчети на бюджетните организации – първостепенни разпоредители с бюджет, на бюджетните организации – второстепенни разпоредители с бюджет,
които упражняват самостоятелни бюджети по
силата на специални закони;
2. годишните финансови отчети на общините;
3. други финансови отчети, когато това е
предвидено в закон.
(2) Финансовите одити се извършват по реда
на този закон, актовете за неговото прилагане
и Международно признатите одитни стандарти.
(3) Периодичните отчети за изпълнението
на бюджетите на лицата по ал. 1 се предоставят на Сметната палата за осъществяване
на контрол, оценка на риска и предварително
проучване във връзка с одитите.
(4) Срокът за представяне в Сметната
палата на отчетите по ал. 1 се определя от
министъра на финансите съгласувано със
Сметната палата.
(5) При непредставяне или при представяне
след срока по ал. 4 или при отказ за заверка на
отчетите по ал. 1 председателят на Сметната
палата уведомява министъра на финансите
за предприемане на конкретни действия в
съответствие със законовите му правомощия.
(6) Възлагането на финансов одит по ал. 1
се извършва със заповед на ръководителя на
отделение.
(7) Ръководителят на одитния екип изготвя
одитен доклад и становище за извършения
одит със заключение за заверка или за отказ
от заверка на съответния отчет. Одитното
становище за заверка на финансов отчет
може да бъде:
1. одитно становище за заверка без резерви;
2. одитно становище за заверка без резерви
с обръщане на внимание;
3. одитно становище за заверка с резерви;
4. одитно становище за отказ за заверка.
(8) Основанията за формиране на одитно
становище при финансов одит се уреждат с
Международно признатите одитни стандарти.
(9) Докладът и становището по ал. 7 се
проверяват и одобряват от съответния ръководител на отделение.
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(10) Сметната палата приема одитните
доклади и становища.
(11) Докладът и одитното становище се
връчват на ръководителя на съответната организация.
(12) В случай на отказ от заверка на финансов отчет председателят на Сметната палата
уведомява министъра на финансите, който
може да предприеме мерки по чл. 107 от Закона за публичните финанси. Когато одитът
се отнася до второстепенен разпоредител с
бюджет, одитното становище се изпраща и
на съответния първостепенен разпоредител
с бюджет.
Доклади със становища по отчети за изпълнение на бюджети
Чл. 53. (1) Министерският съвет, Националният осигурителен институт, Националната
здравноосигурителна каса и Българската народна банка представят на Сметната палата
в 7-дневен срок от одобряването им отчетите
за изпълнението съответно на държавния
бюджет, бюджета на държавното обществено осигуряване, бюджета на Националната
здравноосигурителна каса и по бюджетните
разходи на Българската народна банка.
(2) Сметната палата изготвя доклади със
становища по отчетите по ал. 1 в срок до три
месеца от получаването им.
Уведомления до компетентни органи за предприемане на мерки
Чл. 54. (1) При наличие на данни за вреди
и за нарушения при изпълнението на бюджети
и на сметки за средства от Европейския съюз
или при управлението на имущество, които
не съставляват престъпление, председателят
изпраща одитния доклад на съответния компетентен орган за търсене на имуществена
или административнонаказателна отговорност. Съответният орган е длъжен в 14-дневен
срок от получаването на материалите от одита
или одитния доклад да възложи извършване
на необходимите действия за търсене на отговорност.
(2) Органът по ал. 1 уведомява председателя в срок до два месеца от получаването на
материалите от одита или одитния доклад за
предприетите мерки и действия по тях.
(3) Председателят оповестява получените
уведомления, както и неизпълнението на задължението за уведомление.
Уведомления при данни за престъпление
Чл. 55. (1) При наличие на данни за престъпление председателят изпраща одитния доклад
и материалите към него на прокуратурата.
(2) Органите на прокуратурата уведомяват
текущо Сметната палата за предприетите
действия по изпратените материали по ал. 1.
(3) Сметната палата не може да огласява
данни в случаите по ал. 1 до приключване на
наказателното производство.
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(4) При наличие на данни за престъпление
при управлението на средства от фондове и
програми на Европейския съюз с решение на
Сметната палата материалите от одита или
одитният доклад се изпращат и на специализираните органи за превенция и борба с
измамите и корупцията на Европейския съюз.
Оповестяване на одитните доклади
Чл. 56. (1) Сметната палата оповестява
одитните доклади, които не представляват
защитена от закона тайна, включително
на средствата от фондове и програми на
Европейския съюз, както и становищата
по чл. 53.
(2) Оповестяването се прави чрез интернет
страницата на Сметната палата или по друг
подходящ начин, определен от председателя.
(3) Извършени одити не се оповестяват
преди окончателния доклад по чл. 46.
(4) Докладите и становищата по чл. 53,
ал. 2 се оповестяват след внасянето им в
Народното събрание.
Оповестяване на други обстоятелства
Чл. 57. Председателят оповестява неизпълнението на задълженията по чл. 38, неизпълнението на дадените препоръки, както и други
обстоятелства, определени от него.
Одитни доклади на средства от фондове и
програми на Европейския съюз и по изпълнение
на международни актове
Чл. 58. Доклади за извършените одити,
включително одитните доказателства, на средства от фондове и програми на Европейския
съюз и на изпълнението на международни
актове по чл. 13, ал. 2, т. 9 се предоставят
на Европейската сметна палата и на Европейската комисия.
Г л а в а

ш е с т а

ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА
Внасяне на доклади в Народното събрание
Чл. 59. (1) Председателят на Сметната
палата внася в Народното събрание:
1. доклади със становища по отчетите за
изпълнението на държавния бюджет, бюджета
на държавното обществено осигуряване, бюджета на Националната здравноосигурителна
каса и по бюджетните разходи на Българската
народна банка за предходната година;
2. доклади със становища за извършени
одити на бюджетни системи или със значими
резултати за съответните бюджети и другите
публични средства и дейности;
3. одитните доклади за извършените одити
по решение на Народното събрание;
4. предложения за изменения в действащото
законодателство, подкрепени с констатации и
изводи от извършени одити.
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(2) При поискване от Народното събрание
или от негова комисия Сметната палата предоставя конкретни одитни доклади.
Предложения за разглеждане на одитни доклади
Чл. 60. Сметната палата може да прави
предложения до Народното събрание и неговите специализирани комисии за разглеждане на одитни доклади с важно значение за
подобряване на бюджетната дисциплина и
управлението на бюджетните и/или другите
публични средства и дейности.
Отчет за дейността на Сметната палата
Чл. 61. (1) В срок до 30 септември на
текущата година председателят на Сметната
палата внася в Народното събрание отчет за
дейността є за предходната година.
(2) Отчетът се публикува на интернет
страницата на Сметната палата.
(3) Отчетът по ал. 1 се разглежда от Народното събрание.
Одит на годишния финансов отчет на
Сметната палата
Чл. 62. (1) Годишният финансов отчет на
Сметната палата се одитира от независима
комисия, в която се включват най-малко двама
регистрирани одитори.
(2) Числеността и съставът на комисията
по ал. 1 се определят от Народното събрание.
(3) Докладът на комисията по годишния
финансов отчет на Сметната палата се представя в Народното събрание заедно с отчета
за дейността на Сметната палата за съответната година.
(4) Председателят на Сметната палата
може да дава писмено становище по доклада по ал. 3, което се прилага към него и се
представя в Народното събрание.
(5) Докладът по ал. 3 се оповестява след
приемането му от Народното събрание заедно
със становището по ал. 4.
(6) Разходите за извършване на одита по
ал. 1 са за сметка на бюджета на Сметната
палата.
Г л а в а

с е д м а

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Чл. 63. (1) За нарушение по чл. 38, ал. 1
и 2 и чл. 54 виновните лица се наказват с
глоба от 1000 до 5000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 2000 до 10 000 лв.
(3) При възпрепятстване на проверката
по чл. 38, ал. 3 на виновното лице се налага
имуществена санкция в размер от 2000 до
10 000 лв.
(4) Глобите и имуществените санкции по
ал. 1, 2 и 3 се внасят в приход на държавния
бюджет.
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Чл. 64. (1) Актовете за констатиране на
нарушенията се съставят от одиторите, а
наказателните постановления се издават от
председателя или от оправомощено от него
длъжностно лице.
(2) Съставянето на актовете, издаването,
обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда
на Закона за административните нарушения
и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Одит“ е проверката, която включва
действията по събиране и анализиране на
финансова и нефинансова информация за
оценка на управлението на бюджетните и
другите публични средства и дейности и на
отчетността в одитирания обект с цел подобряването им.
2. „Финансов одит“ е изразяване на независимо мнение доколко годишният финансов
отчет на предприятието дава вярна и честна
представа за неговото финансово състояние и
имущество в съответствие с идентифицираната
обща рамка за финансова отчетност.
3. „Одит за съответствие“ е проверката
на системите за финансово управление и
контрол, включително на вътрешния одит
и на управленските решения във връзка с
организацията, планирането, управлението,
отчитането и контрола на бюджетните и
другите публични средства и дейности в одитираната организация с оглед на спазването
на изискванията на нормативните актове,
вътрешните актове и договорите.
4. „Одит на изпълнението“ е проверката
на дейностите по планиране, изпълнение и
контрол на всички равнища на управление в
одитирания обект с оглед на тяхната ефективност, ефикасност и икономичност:
а) „ефективност“ е степента на постигане на
целите на одитирания обект при съпоставяне
на действителните и очакваните резултати от
неговата дейност;
б) „ефикасност“ е постигането на максимални резултати от използваните ресурси при
осъществяване на дейността на одитирания
обект;
в) „икономичност“ е придобиването с наймалки разходи на необходимите ресурси за
осъществяване на дейността на одитирания
обект при спазване на изискванията за качество на ресурсите.
5. „Одитирана организация“ е всяка организация, която подлежи на одит съгласно
изискванията на този закон.
6. „Специфични одити“ са одитите, извършвани при условията и по реда на специален
закон.
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7. „Одитиран обект“ е програмата, дейността
или функцията в рамките на отделна одитирана организация или в рамките на публичния
сектор като цяло, които са обект на одит.
8. „Публични средства“ са средствата по
смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за финансовото управление
и контрол в публичния сектор.
9. „Публични активи“ са публичните средства, както и всички имущества, които са
държавна или общинска собственост или са
обект на права на бюджетни предприятия.
10. „Бюджетно предприятие“ е всяка организация по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството.
11. „Финансов контрол“ е всяка форма на
контрол, свързана с управлението на публични средства и дейности, осъществявана чрез
специализирани правомощия и процедури,
включително бюджетен контрол, финансов
инспекционен контрол, данъчен контрол,
митнически контрол и други подобни.
12. „Повторно“ е нарушението, извършено
в едногодишен срок от влизането в сила на
наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.
13. „Международно признати одитни стандарти“ са:
а) Одитните стандарти, издадени от Комитета за одитни стандарти на Международната
организация на върховните одитни институции – ИНТОСАЙ (ISSAI);
б) Международните одиторски стандарти
(International Standarts on Auditing), издадени
от Борда на Международната федерация на
счетоводителите (International Federation of
Accountants – IF AC), подходящи за финансов
одит при ангажименти с включени допълнителни въпроси, специфични за предприятията
в публичния сектор.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Този закон отменя Закона за Сметната
палата (обн., ДВ, бр. 98 от 2010 г.; изм., бр. 1
и 99 от 2011 г. и бр. 15 от 2013 г.).
§ 3. (1) В срок до един месец от влизането
в сила на закона Народното събрание избира
председател и членове на Сметната палата.
(2) До избирането на председател избраните по реда на отменения Закон за Сметната
палата председател и заместник-председатели
изпълняват задълженията си.
§ 4. Пълномощията на членовете на Консултативния съвет на Сметната палата се
прекратяват от датата на влизане в сила на
закона.
§ 5. В срок до един месец от избирането
на председател и членове организационната
структура на Сметната палата се привежда в
съответствие с изискванията на закона.

С Т Р.

16

ДЪРЖАВЕН

§ 6. В 6-месечен срок от избирането на
председател и членове Сметната палата приема наръчник за прилагане на международните одитни стандарти и одитната дейност на
Сметната палата.
§ 7. Незавършените одити и одитите, по
които докладите не са връчени до влизането
в сила на закона, се довършват по реда на
този закон.
§ 8. Заварените подзаконови актове, приети при действието на отменения Закон за
Сметната палата, запазват действието си,
доколкото не противоречат на изискванията
на този закон.
§ 9. В Закона за обществените поръчки
(обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм., бр. 53 от
2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18, 33,
37 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 94, 98
и 102 от 2008 г., бр. 24 и 82 от 2009 г., бр. 52,
54, 97, 98 и 99 от 2010 г., бр. 19, 43, 73 и 93
от 2011 г., бр. 33, 38 и 82 от 2012 г. и бр. 15
от 2013 г.) чл. 127в се отменя.
§ 10. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5
на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55
от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35
и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и
120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от
2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115
от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105
от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от
2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80,
82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53,
64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33,
43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25,
35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16,
19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.;
Решение № 7 на Конституционн ия съд от
2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77
и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81,
89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104,
106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18 и 27 от
2014 г.) в чл. 108, ал. 6 думите „чл. 55, ал. 1“
се заменят с „чл. 54, ал. 1“.
§ 11. В Закона за здравното осигуряване
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и
153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113
от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от
2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28,
38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76,
99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30,
33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от
2007 г.; Решение № 3 на Конституционния
съд от 2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31,
46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71
и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101
от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96,
97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от
2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г.,
бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1 и 18 от
2014 г.) в чл. 72, ал. 1 думите „чл. 55, ал. 1“
се заменят с „чл. 54, ал. 1“.
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Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 28 март 2014 г. и на 15 април 2014 г. и е
подпечатан с официалния печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
2733

РЕШЕНИЕ

за избиране на председател и членове на Комисията за защита на личните данни
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 7, ал. 1 и 2 и чл. 8, ал. 1, 2 и 3 от Закона
за защита на личните данни
РЕШИ:
1. Избира Венцислав Кирилов Караджов
за председател на Комисията за защита на
личните данни.
2. Избира за членове на Комисията за защита на личните данни:
– Цанко Вълков Цолов,
– Цветелин Николов Софрониев,
– Мария Георгиева Матева,
– Веселин Ценов Целков.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 15 април 2014 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
2732

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 72
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 12,
ал. 3 от Закона за Българската народна банка
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Лена Минкова Русенова за
член на Управителния съвет на Българската
народна банка, считано от 13 юни 2014 г.
Изпълнението на указа възлагам на управителя на Българската народна банка.
Издаден в София на 11 април 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
2640
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ ГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-157 от 2002 г. за условията и реда
за издаване на свидетелство за управление на
моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина (обн., ДВ, бр. 97 от
2002 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2003 г., бр. 93 от
2006 г., бр. 46 и 90 от 2008 г. , бр. 94 от 2009 г.
и бр. 18 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 7, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. След код 45 се създава код 46 със следното значение:
„46. Само триколесни превозни средства.“
2. Код 72 и неговото значение се заличават.
3. Значението на код 73 се изменя така:
„73. Ограничено до превозни средства от
категория В от вида на четириколесни моторни
превозни средства от подкатегория В1.“
4. Кодове 74, 75, 76 и 77 и техните значения
се заличават.
5. Значението на код 79 се изменя така:
„79. Ограничено до превозни средства, които
отговарят на посочените в скоби спецификации за прилагането на чл. 13 от Директива
2006/126/ЕО.
79.01. Ограничено до двуколесно превозно
средство с кош или без кош.
79.02. Ограничено до триколесни или четириколесни моторни превозни средства от
категория АМ.
79.03. Ограничено до триколесни превозни
средства.
79.04. Ограничено до триколесни превозни
средства с ремарке, чиято максимално допустима маса не превишава 750 kg.
79.05. Мотоциклет от категория А1 с отношение мощност/тегло над 0,1 kW/kg.
79.06. Превозни средства от категория BE,
когато максимално допустимата маса на ремаркето не превишава 3500 kg.“
6. След код 79 се създават кодове 80 и 81:
„80. Ограничено до притежателите на свидетелство за управление на триколесно моторно
превозно средство от категория А, които не са
навършили 24 години.
81. Ограничено до притежателите на свидетелство за управление на двуколесно моторно
превозно средство от категория А, които не са
навършили 21 години.“
7. След код 81 и преди код 90.01 се създава
код 90:
„90. Кодове, използвани в комбинация с
кодове, определящи изменения по превозното
средство.“
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8. След код 96 се създава код 97:
„97. Няма право да управлява превозно
средство от категория C1, което попада в приложното поле на Регламент (ЕИО) № 3821/85
на Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за
движението при автомобилен транспорт.“
9. Код 102 и неговото значение се заличават.
§ 2. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „За
издаване на ново свидетелство за управление
на МПС поради допълнително вписване на
код по чл. 7, ал. 3 не се изисква документът
по чл. 13, ал. 1, т. 7.“
2. В ал. 6 думите „категория ВЕ“ се заменят
с „категория В“.
§ 3. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 10 се изменя така:
„(10) Чрез отдел „Пътна полиция“ при ГДНП
се извършва:
1. предварително запитване до компетентните
органи в държавата, издала свидетелството за
управление на МПС по ал. 1, при основателни
съмнения за автентичността на представеното
за подмяна свидетелство;
2. проверка в европейската система за обмен
на информация за свидетелства за управление
на МПС.“
2. Създава се ал. 11:
„(11) Не се издава свидетелство за управление на МПС в случаите, когато се установи,
че лицето, подало заявление:
1. има обичайно пребиваване в друга държава – членка на ЕС;
2. има друго валидно свидетелство за управление на МПС, издадено от държава – членка
на ЕС, или има наложени ограничения или
временно лишаване от право да управлява
МПС на територия на държава членка, или е
започнала процедура по подмяна на свидетелството в друга държава членка;
3. не е изпълнило или не отговаря на предвидените в законодателството изисквания за
издаване на свидетелство за управление на МПС.“
§ 4. В чл. 26 се създава ал. 8:
„(8) При подмяна на свидетелство за управление на МПС на водач, притежаващ контролен талон „Водач на МПС без наказания“, се
издава нов контролен талон „Водач на МПС
без наказания.“
§ 5. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „се въвеждат на магнитен
носител на информация“ се заменят със „се
въвеждат в автоматизираната информационна
система за управление на административно
наказателната дейност (АИС АНД) от звеното
„Пътна полиция“, където е постъпил протоколът.
В АИС АНД се въвежда номерът на протокола
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на ДАИ, информация за всички лица, вписани
в протокола, независимо от техния постоянен
адрес и придобитите категории.“
2. В ал. 2 след думата „изпраща“ се добавя
„по факс или електронна поща“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Звеното „Пътна полиция“ според постоянния адрес на водача след получаване на
протокола по ал. 2 го вписва в регистър и му
поставя номер.“
4. В ал. 4 съкращението „АИС – БДС“ се
заменя с „АИС АНД“.
5. В ал. 5, изречение първо, думата „категория“
и запетаята след нея се заличават, а след думите
„номер на протокола“ се добавя „на ДАИ“.
§ 6. В чл. 30 ал. 1 се изменя така:
„(1) Информация за съставените актове за
установяване на административни нарушения,
фишове, наказателни постановления, издадени
заповеди за прилагане на принудителни административни мерки, решения, присъди, както
и вида и размера на наложените наказания и
броя на отнетите контролни точки се съхранява
в АИС АНД.“
Заключителна разпоредба
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Цветлин Йовчев
2608

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО
И НАУКАТА
НАРЕДБА № 6
от 11 април 2014 г.

за условията и реда за осъществяване на
програми за превенция на употребата на
наркотични вещества
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за осъществяване на програми
за превенция на употребата на наркотични
вещества.
Чл. 2. (1) Превенцията на употребата на
наркотични вещества е активен процес за повишаване на информираността, за създаване
на условия и подпомагане изграждането на
индивидуални и групови познания и умения,
които утвърждават здравословния начин на
живот и здравето у човека.
(2) Програмите за превенция на употребата
на наркотични вещества включват интервенции и стратегии, насочени към намаляване
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на риска от вредна употреба и развитие на
синдром на зависимост към наркотични вещества чрез:
1. повишаване на информираността за вредите от употребата на наркотични вещества;
2. изграждане на индивидуални и групови
умения за водене на здравословен начин на
живот по отношение употребата на наркотични вещества;
3. развитие на алтернативи на поведението,
свързано с употребата на наркотични вещества;
4. развитие на групата/общността чрез:
развитие на социални и комуникационни
компетентности; подобряване на социалния
климат и комуникация в групата/общността; намаляване на конфликтите в групата/
общността;
5. застъпничество за изграждане на здравословна социална среда;
6. идентификация на проблемите;
7. разпространение на информация, консултиране и промотиране на здравословен
начин на живот, свободен от употребата на
наркотични вещества.
Чл. 3. (1) В зависимост от субектите, към
които са насочени, програмите за превенция
на употребата на наркотични вещества могат
да бъдат:
1. програми за универсална превенция,
насочени към големи групи от населението
(обособени общности на етнически, религиозен и/или териториален принцип, ученици,
квартали) без предварителни данни за риска
от употреба на наркотични вещества;
2. прог рами за селективна превенци я,
които са насочени към определени групи от
населението, идентифицирани на база на социални, демографски и икономически фактори
за уязвимост по отношение употребата на
наркотични вещества;
3. програми за индикативна превенция, насочени към индивиди, при които съществуват
индикации, свързани с индивидуалния риск
от развиване на вредна употреба или синдром
на зависимост, ранни признаци на проблемна
употреба или проява на друг вид проблемно поведение; програмите за индикативна
превенция предвиждат скрининг, оценка на
състоянието и насочване към необходимите
за индивида услуги;
4. програми за превенция в средата, които са насочени към работа с културната,
социалната и правно-икономическата среда,
които влияят върху избора на здравословен
начин на живот.
(2) Програмите за превенция на употребата
на наркотични вещества трябва да са съобразени с изискванията на Европейските стандарти
за качество на превенцията на употребата на
наркотици на Европейския мониторинг център
за наркотици и наркомании, публикувани на
официалната интернет страница на центъра.

БРОЙ 35

ДЪРЖАВЕН

Раздел II
Условия и ред за осъществяване на програми
за превенция на употребата на наркотични
вещества
Чл. 4. (1) Програмите за превенция на
употребата на наркотични вещества се осъществяват от институциите по чл. 15, ал. 1
и чл. 84, ал. 1 от Закона за контрол върху
наркотичните вещества и прекурсорите, от
лечебни заведения, регистрирани по Закона за
лечебните заведения, както и от юридически
лица с нестопанска цел.
(2) Ръководител на програма за индикативна превенция може да бъде:
1. лице с образователно-квалификационна
степен „магистър“ по психология, притежаващо 3-годишен стаж в областта на зависимостите към наркотични вещества;
2. лице с образователно-квалификационна
степен „магистър“ по медицина, притежаващо
3-годишен стаж в областта на зависимостите
към наркотични вещества.
(3) За осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества лицата по ал. 1 подават в Националния
център по наркомании заявление, в което
посочват единен идентификационен код на
лицето, когато е търговец или кооперация,
или код БУЛСТАТ на юридическото лице,
когато не е търговец, към което прилагат
следните документи:
1. копие от разрешението за осъществяване
на лечебна дейност или копие от удостоверението за регистрация на лечебното заведение – за лечебните заведения;
2. описание на програмата, което включва:
а) цели на програмата;
б) оценка на ситуацията;
в) оценка на нуждите за реализиране на
програмата;
г) целеви групи;
д) основни задачи;
е) дейност, интервенции, стратегии и методи на работа;
ж) място и срок на реализиране на програмата;
з) очаквани резултати и ползи от реализирането на програмата;
и) оценка на рисковете за успешното реализиране на програмата;
3. данни за ръководителя на програмата – имена и професионална квалификация;
4. данни за екипа на програмата – имена,
професионална квалификация и описание на
професионалните роли;
5. план, индикатори и процедури за мониторинг и оценка на ефективността на програмата;
6. официални документи, удостоверяващи
изискуемата съгласно ал. 2 професионална
квалификация (копие от диплома) и стаж
на ръководителя на програма (копие от тру-
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дова книжка, препис-извлечение от трудова
книжка, удостоверение от работодател) – за
програмите за индикативна превенция.
(4) В случай че програмите за превенция
на употребата на наркотични вещества се
предвиж да да се реализират в у чилищна
среда, Националният център по наркомании
изпраща копие от заявлението и описанието
на програмата по ал. 3, т. 2 до Министерството
на образованието и науката в 5-дневен срок
от подаването на заявлението.
(5) В 10-дневен срок от получаване на документите Министерството на образованието и
науката дава становище до Националния център
по наркомании относно това, дали проектът
на програма за превенция на употребата на
наркотични вещества е подходящ за реализиране в училищна среда. В случай че проектът
на програмата е неподходящ за реализиране в
училищна среда, Министерството на образованието и науката дава съответните указания за
привеждане на проекта в съответствие.
Чл. 5. (1) При непълноти в представената
документация и/или при становище от Министерството на образованието и науката,
че проектът е неподходящ за реализация в
училищна среда, директорът на Националния център по наркомании в 20-дневен срок
писмено уведомява лицето по чл. 4, ал. 1,
като определя срок за отстраняването им
и дава при необходимост указания за привеждане на документацията в съответствие
с изискванията на наредбата, Европейските
стандарти за качество на превенцията на
употребата на наркотици на Европейския
мониторинг център за наркотици и наркомании и изискванията на Министерството
на образованието и науката.
(2) Ако заявителят не представи необходимите документи в срока по ал. 1, процедурата за даване на съгласие за осъществяване
на програма за превенция на употребата на
наркотични вещества се прекратява.
Чл. 6. (1) В едномесечен срок от подаване
на документите по чл. 4, ал. 3 или от отстраняване на непълнотите по чл. 5, ал. 1 директорът на Националния център по наркомании
дава съгласие или отказва да даде съгласие за
осъществяване на програмата за превенция
на употребата на наркотични вещества.
(2) Директорът на Националния център по
наркомании дава съгласие за осъществяване
на програма за превенция на употребата на
наркотични вещества, когато програмата е
в съответствие с изискванията на наредбата
и Европейските стандарти за качество на
превенцията на употребата на наркотици на
Европейския мониторинг център за наркотици
и наркомании.
(3) Директорът на Националния център
по наркомании отказва да даде съгласие за
осъществяване на програма за превенция
на употребата на наркотични вещества при
наличие на едно от следните условия:
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1. програмата не е в съответствие с изискванията на наредбата;
2. програмата не е в съответствие с Европейските стандарти за качество на превенцията
на употребата на наркотици на Европейския
мониторинг център за наркотици и наркомании.
(4) Отказът по ал. 3 подлежи на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Раздел III
Мониторинг и отчетност на програми за превенция на употребата на наркотични вещества
Чл. 7. (1) В Националния център по наркомании се създава база данни на лицата,
които осъществяват програми за превенция
на употребата на наркотични вещества.
(2) Базата данни по ал. 1 съдържа: наименование на лицето, осъществяващо програмата,
адрес и телефон за контакти с ръководителя
на програмата, вид на превантивната програма
съгласно чл. 3, целева група, осъществявани
дейности и интервенции, срок на изпълнение
на програмата, бюджет на програмата, вид на
направената оценка на програмата.
(3) Информация за програмите, включени
в базата данни по ал. 1, се публикува на интернет страницата на Националния център по
наркомании.
(4) В едномесечен срок след вписване в
базата данни по чл. 7, ал. 1 Националният
център по наркомании уведомява председателя
на общинския съвет по наркотични вещества
за превантивната програма, която ще се реализира на територията на неговата община.
Чл. 8. (1) Програмите за превенция на
употребата на наркотични вещества подлежат
на мониторинг от Националния център по
наркомании.
(2) При осъществяването на мониторинга
по ал. 1 могат да бъдат привличани външни
експерти.
(3) Програмите за превенция на употребата
на наркотични вещества, които се реализират
в училищна среда, подлежат на мониторинг
и контрол и от Министерството на образованието и науката.
Чл. 9. При осъществяването на мониторинга
и контрола по чл. 8 се проверява съответствието на извършваните превантивни дейности с
подаденото в Националния център по наркомании описание на програмата за превенция
на употребата на наркотични вещества.
Чл. 10. (1) При констатиране на несъответствия по чл. 9 същите се отразяват в
доклад до ръководителя на програмата за
превенци я на у пот ребата на наркотични
вещества, като се дават и препорък и за
тяхното отстраняване.
(2) Копие от доклада и препоръките за
отстраняване на несъответствията се изпраща
и на директора на Националния център по
наркомании.
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(3) В 15-дневен срок от датата на получаване на доклада по ал. 1 ръководителят на
програмата е длъжен да изпълни дадените
препоръки и да уведоми писмено за това
Националния център по наркомании.
(4) При неизпълнение на задължението по
ал. 3 Националният център по наркомании
отнема даденото по чл. 6, ал. 2 съгласие за
осъществяване на програмата за превенция
на употребата на наркотични вещества и
заличава от базата данни по чл. 7 лицето,
което я осъществява.
Чл. 11. Лицата, вписани в базата данни
по чл. 7, са задължени да предадат в Националния център по наркомании в едномесечен
срок след приключване на програмата отчет,
който задължително съдържа:
1. постигнати цели и резултати;
2. партньори при реализирането на програмата;
3. реален брой хора, достигнати от програмата;
4. методи на работа;
5. видове дейности и интервенции;
6. резултати от направената оценка на
ефективност на програмата.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Вредна употреба“ е начин на употреба,
който уврежда здравето. Увредата може да
бъде соматична или психична.
2. „Синдром на зависимост“ е съчетание
от физиологични, поведенчески и когнитивни
явления, при които употребата на определено
вещество или клас от вещества придобива
много по-висок приоритет за дадено лице,
отколкото други видове поведение, които
в миналото са имали по-висока стойност.
Основната описателна характеристика на
синдрома на зависимост е желанието (често
силно, понякога непреодолимо) да се приемат
вещества или лекарствени продукти (предписани или не от лекар), алкохол или тютюн.
Заключителни разпоредби
§ 2. В двумесечен срок от влизането в сила
на наредбата Националният център по наркомании изготвя образец на отчет по чл. 11,
който се публикува на интернет страницата
на Националния център по наркомании.
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 84а от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
§ 4. Указания по прилагането на наредбата
дава министърът на здравеопазването, а при
прилагането на наредбата в училищна среда – министърът на образованието и науката.
Министър на здравеопазването:
Таня Андреева
Министър на образованието и науката:
Анелия Клисарова
2641

БРОЙ 35

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1   

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТEРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-20
от 7 април 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища и във връзка с молба
от лицето, получило разрешение за откриване
на Частна целодневна детска градина „ЕКОмалчовци“ – София, изменям Заповед № РД-14-102 от
17.10.2013 г. (ДВ, бр. 94 от 2013 г.), както следва:
В изречение пето думите: „Петя Борисова Димитрова“ се заменят с думите: „Дора Маринова
Калайджиева“.
Министър:
Ан. Клисарова
2609
ЗАПОВЕД № РД-14-21
от 7 април 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната
просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20,
т. 6 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски
градини и училища и във връзка с молба от лицето,
получило разрешение за откриване на Частен професионален колеж по охрана и сигурност – София,
изменям Заповед № РД-14-87 от 31.07.1996 г. (ДВ,
бр. 75 от 1996 г.), изм. със Заповед № РД-14-60 от
28.06.2005 г. (ДВ, бр. 57 от 2005 г.), както следва:
В изречение първо думите: „Балкан секюрити“ – ЕООД, представлявано от Румен Нейчев
Ралчев“ да се заменят с думите: „БС – Институт“ – ЕООД, ЕИК 131261736, адрес на управление:
София, район „Лозенец“, ул. Богатица 10 – 12,
представлявано от Румен Нейчев Ралчев“.
Министър:
Ан. Клисарова
2610
ЗАПОВЕД № РД-14-22
от 8 април 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната
просвета във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета
и чл. 17 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища разрешавам на сдружение „Образователен център Монтесори – Бургас“,
представлявано от Иванка Димитрова Станчева,
ЕИК 176609706, седалище и адрес на управление:
Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 3, вх. 4, ет. 1,
да открие Частно начално училище „Доктор Мария
Монтесори“ – Бургас.

1. Училището има право да организира и провежда обучение в дневна форма по утвърден учебен
план за начална степен на основно образование.
2. Училището има право да издава удостоверение за завършен клас и удостоверение за завършен
начален етап на основно образование.
3. Официалният адрес на Частно начално
училище „Доктор Мария Монтесори“ – Бургас,
е: Бургас, ж.к. Изгрев, ет. 1 на СОУ „Добри Чинтулов“ – Бургас.
4. Обучението се провежда на адрес: Бургас,
ж.к. Изгрев, ет. 1 на СОУ „Добри Чинтулов“ – Бургас.
5. Училището се управлява и представлява от
г-жа Стефка Пенева Енчева.
Министър:
Ан. Клисарова
2611

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ЗАПОВЕД № РД-02-15-37
от 1 април 2014 г.
С оглед необходимостта от осигуряване на
безопасността на движението на АМ „Струма“
ЛОТ 4, част от коридор № IV от Трансевропейската транспортна мрежа в границите на Република
България и допълнително изложени фактически
мотиви, описани в обяснителните записки към
парцеларния план, на основание § 52, ал. 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за устройство на
територията (ПЗРЗИДЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.)
във връзка с чл. 129, ал. 3 и 4 (в редакцията им
преди ЗИДЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.), чл. 110, ал. 1,
т. 5 и чл. 128, ал. 2, 5, 6 ЗУТ; писмо на Агенция
„Пътна инфраструктура“ (АПИ) с изх. № 04-16266 от 12.02.2014 г.; Заповед № РД-02-14-1196 от
2.12.2013 г. на Министерството на регионалното
развитие за разрешаване изработването на проект
на подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП); съобщаване на ПУП – ПП в „Държавен вестник“, бр. 108 от 2013 г.; констативен
протокол от 18.01.2014 г. от Община Петрич за липса
на постъпили възражения; Решение № ЕО-59/2013
(18.12.2013 г.) за преценяване на вероятната степен
на значително отрицателно въздействие и писмо
на МОСВ изх. № 12-00-190 от 28.02.2014 г. за липса
на постъпили възражения; Решение № КЗЗ-01 на
Комисията за земеделските земи от 21.01.2014 г.
за промяна на предназначението на земеделските
земи за неземеделски нужди и утвърждаване на
площадки и трасета за проектиране на обекти
в земеделски земи; съгласувателно писмо изх.
№ ЗЗ-00-0687 от 18.11.2013 г. и писмо изх. № 0405-60 от 6.03.2014 г. от Министерството на културата; писмо рег. № 52169, екз. 1, от 29.10.2013 г. от
Министерството на вътрешните работи – Главна
дирекция „Гранична полиция“; становище рег.
№ ПО-7863 от 25.10.2013 г. от Министерството на
вътрешните работи, Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“; становище
№ 05-00-73 от 26.11.2013 г. на Министерството на
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отбраната; съгласувателно писмо рег. № 0094-3135
от 25.10.2013 г. от Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“; писмо
№ ЖИ-27022 от 15.11.2013 г. от ДП „Национална
компания Железопътна инфраструктура“; писмо
изх. № РД-11-188 от 31.10.2013 г. на Басейнова
дирекция за управление на водите Западнобеломорски район – Благоевград; писмо изх. № 12-0436 от 14.11.2013 г. на „Национална електрическа
компания“ – ЕАД; писмо изх. № БТГ-24-00-4191
от 4.11.2013 г. на „Булгартрансгаз“ – ЕАД; писмо
изх. № 101 от 24.10.2013 г. от „Водоснабдяване и
канализация“ – ЕООД, гр. Петрич, писмо изх.
№ АД-12-09-7#1 от 12.11.2013 г. от „Напоителни
системи“ – ЕАД – централно управление, писмо
изх. № 492 от 7.03.2014 г. от „Напоителни системи“ – ЕАД, клон „Струма – Места“ – Дупница;
писмо изх. № Дос 11799(1) от 26.11.2013 г. от „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД; писмо рег. индекс
№ 12-00-756 от 29.10.2013 г. от „Българска телекомуникационна компания“ – АД; писмо изх. № 6811
от 26.11.2013 г. от „Мобилтел“ – ЕАД; писмо изх.
№ NID – ID – 040 от 25.10.2013 г. от „Космо България Мобайл“ – ЕАД; протокол № УПНЕИПГ01-02-03 от 10.03.2014 г. от Националния експертен
съвет по устройство на територията и регионална
политика при МРР за разглеждане на проекта и
Решение № 250 от 25.04.2013 г. на Министерския
съвет на Република България одобрявам подробен
устройствен план – парцеларен план за обект: Пътни връзки „Петрич – Кулата“ и „Кулата – Петрич“
при пресичане на път ІІІ-198 „Петрич – Златарево“
с АМ „Струма“ ЛОТ 4 при км 435+020, съгласно
приетите и одобрени текстови и графични части,
представляващи неразделна част от тази заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие.
За министър:
М. Мазнев
2642
ЗАПОВЕД № РД-02-15-38
от 1 април 2014 г.
С оглед необходимостта от осигуряване на
транзитния трафик по Общоевропейския транспортен коридор № ІX в границите на Република
България и допълнително изложени фактически
мотиви, описани в обяснителните записки към
парцеларния план, на основание § 52, ал. 5 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията (ПЗРЗИДЗУТ – ДВ,
бр. 66 от 2012 г.) във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 82 от 2012 г.), чл. 129, ал. 3 и 4 (в редакцията му преди изменението и допълнението на
ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.), чл. 110, ал. 1, т. 5 и
чл. 128, ал. 2, 5, 6 ЗУТ (в редакцията им преди
изменението и допълнението на ЗУТ – ДВ, бр. 82
от 2012 г.), заявление на Агенция „Пътна инфраструктура“ с изх. № 04-16-380 от 4.03.2014 г.; писмо
изх. № АУ10-50 от 2.11.2012 г. от Министерството
на регионалното развитие и благоустройството за
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разрешаване изработването на проект на подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП);
съобщаване на ПУП – ПП със съобщения в „Държавен вестник“, бр. 32 от 2013 г., бр. 102 от 2012 г. и
бр. 6 от 2013 г.; констативен протокол от 7.05.2013 г.
от Община Момчилград; констативен протокол
от 25.01.2013 г. от Община Джебел; писмо с изх.
№ 66-00-1332 от 17.07.2013 г. от Община Кирково;
протоколи от 25.07.2013 г. и 26.07.2013 г. от проведени обществени обсъждания; Решение № 88 от
протокол № 8 от 28.06.2013 г. на Общинския съвет – Момчилград, за съгласуване на ПУП – ПП;
Решение № 208 от протокол № 22 от 27.08.2013 г. на
Общинския съвет – гр. Джебел, за съгласуване на
ПУП – ПП; Решение № 181 от протокол № 14 от
29.01.2013 г. на Общинския съвет – с. Кирково, за
съгласуване на ПУП – ПП; Решение № 4-ПР/2013 г.
за преценяване на необходимостта от извършване
на оценка на въздействието върху околната среда
на Министерството на околната среда и водите
(МОСВ); писмо изх. № 12-00-873 от 20.06.2013 г.
на МОСВ; писмо изх. № 12-00-1441 и № 12-00-1505
от 31.10.2013 г. на МОСВ; Решение № КЗЗ-18 от
3.10.2013 г. на Комисията за земеделските земи за
промяна предназначението на земеделски земи за
неземеделски нужди и утвърждаване на площадки
и трасета за проектиране на обекти в земеделски
земи; становища изх. № 33-НН-821 от 26.09.2013 г.
и № 33-НН-1091 от 9.01.2014 г. от Министерството
на културата; становище рег. № 205-13-26, екз. № 2,
от 24.09.2013 г. и писмо рег. № 205-13-7, екз. № 1,
от 19.03.2014 г. на Областно управление „Пожарна
безопасност и защита на населението“ – Кърджали; становище рег. № 05-00-60 от 18.10.2013 г. на
Министерството на отбраната; писмо рег. № ДС47573, екз. № 1, от 21.10.2013 г. от Министерството
на вътрешните работи – дирекция „Управление на
собствеността и социални дейности“; писмо изх.
№ 12-04-27 от 15.10.2013 г. от „Национална електрическа компания“ – ЕАД; писмо изх. № 1239 от
30.01.2014 г. от „ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД – Пловдив; писмо изх. № ВК-01-83 от
4.10.2013 г. от Басейнова дирекция за управление
на водите Източнобеломорски район с център
Пловдив; писмо изх. № 195 от 27.03.2014 г. от „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Кърджали;
писмо изх. № БТГ-24-00-3574 от 17.09.2013 г. от
„Булгартрансгаз“ – ЕАД; писмо изх. № ЖИ-20916
от 16.09.2013 г. от ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“; становище рег. индекс
12-00-727 от 9.10.2013 г. от „Българска телекомуникационна компания“ – АД; писмо изх. № 5266 от
18.09.2013 г. от „Мобилтел“ – ЕАД, София; писмо
№ NID-ID-033 от 7.10.2013 г. от „Космо България
Мобайл“ – ЕАД; протокол № УПНЕИПГ-01-02-07
от 27.03.2014 г. от Националния експертен съвет по
устройство на територията и регионална политика
при Министерството на регионалното развитие и
Решение № 325 от 19.05.2011 г. на Министерския
съвет, с което обектът е определен за национален
и с национално значение, одобрявам подробен
устройствен план – парцеларeн план за обект: Път
Е 85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639.41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от км
0+000 до км 2+368 – преоткосиране, засягащ землищата на с. Балабаново, с. Върхари, с. Седлари,
с. Садовица и с. Загорско, община Момчилград;
с. Рогозари, с. Великденче и с. Илийско, община
Джебел; с. Самодива, с. Брегово, с. Кърчовско,
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с. Върбен, с. Островец, с. Хаджийско, община
Кирково, съгласно приетите и одобрени текстови
и графични части, представляващи неразделна
част от тази заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие.
За министър:
М. Мазнев
2643
ЗАПОВЕД № РД-02-15-39
от 1 април 2014 г.
С оглед необходимостта от осигуряване на
транзитния трафик по Общоевропейския транспортен коридор № ІX в границите на Република
България и допълнително изложени фактически
мотиви, описани в обяснителните записки към
парцеларния план, на основание § 52, ал. 5 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията (ПЗРЗИДЗУТ – ДВ,
бр. 66 от 2012 г.) във връзка с чл. 129, ал. 3 и 4
ЗУТ (в редакцията му преди изменението и допълнението на ЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2012 г.), чл. 110,
ал. 1, т. 5 и чл. 128, ал. 2, 5, 6 ЗУТ; заявление на
Агенция „Пътна инфраструктура“ с изх. № 0416-380 от 4.03.2014 г.; Заповед № РД-02-14-793 от
21.08.2013 г. от Министерството на регионалното
развитие за разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП); съобщаване на ПУП – ПП
със съобщения в „Държавен вестник“, бр. 71 от
2013 г., бр. 63 от 2013 г., бр. 64 от 2013 г. и бр. 92
от 2013 г.; констативен протокол от 16.09.2013 г.
от Община Момчилград; констативен протокол
от 16.08.2013 г. от Община Джебел; писмо с изх.
№ 66-00-2794 от 27.11.2013 г. и констативен протокол
от 18.02.2014 г. от Община Кирково; протоколи от
25.07.2013 г. и 26.07.2013 г. от проведени обществени обсъждания; Решение № ЕО-41/2013 г. за
преценяване на необходимостта от извършване на
екологична оценка на Министерството на околната
среда и водите (МОСВ); писмо изх. № 12-00-1675
от 15.11.2013 г. на МОСВ; Решение № КЗЗ-01 от
21.01.2014 г. на Комисията за земеделските земи за
промяна предназначението на земеделски земи за
неземеделски нужди и утвърждаване на площадки
и трасета за проектиране на обекти в земеделски
земи; становища изх. № 33-НН-554 от 11.07.2013 г.
и № 33-НН-554 от 26.09.2013 г. на Министерството
на културата; становище рег. № 205-13-25, екз. № 2,
от 24.09.2013 г. и писмо рег. № 205-13-6, екз. № 1,
от 19.03.2014 г. на Областно управление „Пожарна
безопасност и защита на населението“ – Кърджали;
становище рег. № 05-00-61 от 18.10.2013 г. на Министерството на отбраната; писмо изх. № 12-04-26
от 15.10.2013 г. от „Национална електрическа компания“ – ЕАД; писмо изх. № 1239 от 30.01.2014 г.
от „ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД,
Пловдив; писмо изх. № ВК-01-82 от 4.10.2013 г.
от Басейнова дирекция за управление на водите
Източнобеломорски район с център Пловдив;
писмо изх. № 605 от 27.03.2014 г. от „Напоителни
системи“ – ЕАД, клон Горна Тунджа – Стара
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Загора; писмо изх. № 195 от 27.03.2014 г. от „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Кърджали;
писмо изх. № БТГ-24-00-3571 от 17.09.2013 г. от
„Булгартрансгаз“ – ЕАД; писмо изх. № ЖИ-21070
от 17.09.2013 г. от ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“; становище рег. индекс
12-00-728 от 9.10.2013 г. от „Българска телекомуникационна компания“ – АД; писмо изх. № 5267 от
18.09.2013 г. от „Мобилтел“ – ЕАД, София; писмо
№ NID-ID-036 от 7.10.2013 г. от „Космо България
Мобайл“ – ЕАД; протокол № УПНЕИПГ-01-02-06
от 27.03.2014 г. от Националния експертен съвет по
устройство на територията и регионална политика
при Министерството на регионалното развитие и
Решение № 325 от 19.05.2011 г. на Министерския
съвет, с което обектът е определен за национален
и с национално значение, одобрявам подробен
устройствен план – парцеларeн план за обект: Път
Е 85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639.41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от км
0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и мерки за
укрепване, отводняване и стабилизиране на пътни
участъци с проблемни геотехнически и хидрогеоложки условия и удължаване на мост над река
Върбица, засягащ землищата на с. Балабаново,
с. Върхари, с. Седлари, с. Садовица и с. Загорско,
община Момчилград; с. Рогозари, с. Великденче и с. Илийско, община Джебел; с. Самодива,
с. Брегово, с. Кърчовско, с. Върбен, с. Островец,
с. Хаджийско, община Кирково, съгласно приетите
и одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част от тази заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие.
За министър:
М. Мазнев
2644

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 361-ИП
от 2 април 2014 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с
чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 20, ал. 1, т. 1, предложение
второ във връзка с чл. 21, ал. 1 и 5 от Закона за
пазарите на финансови инструменти Комисията
за финансов надзор реши:
Отнема издадения лиценз за извършване на
дейност като инвестиционен посредник на „РНК
Кепитъл“ – АД, със седалище и адрес на управление София, ул. Родопски извор 42Б, издаден
въз основа на Решение № 192-ИП на Комисията
за финансов надзор от 15.03.2006 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България
в 14-дневен срок от съобщаването му, което не
спира неговото изпълнение.
Председател:
Ст. Мавродиев
2600
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РЕШЕНИЕ № 362-ОЗ
от 2 април 2014 г.
Като взе предвид представените документи
към заявлението за отнемане на лиценз по чл. 36,
ал. 1, т. 9 от Кодекса за застраховането, подадено
от „Интерамерикан България ЗЕАД“ – ЕАД, ЕИК
121744900, на основание чл. 36, ал. 1, т. 9 във връзка
с ал. 3 и 4 КЗ и чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 16,
ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов
надзор Комисията за финансов надзор реши:
Отнема издадения на „Интерамерикан България
ЗЕАД“ – ЕАД, ЕИК 121744900, лиценз за застраховка по раздел II, буква „А“, т. 13 от приложение
№ 1 към КЗ – „Обща гражданска отговорност“, и
застраховка по раздел II, буква „А“, т. 14 от приложение № 1 към КЗ – „Кредити“.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с чл. 132, ал. 2,
т. 8 и чл. 149, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс решението подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му.
Председател:
Ст. Мавродиев
2601

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 140
от 13 март 2014 г.
С докладна записка от кмета на район „Красно
село“ с изх. № УТ-0802-146 от 17.07.2008 г. е мотивирана необходимостта от възлагане проектирането на нов ПУП за местности: Бул. 9 септември
(Бул. Цар Борис III), Красно село – Плавателен
канал, Бул. България – Мотописта и Павлово – Бъкстон – Триъгълника в район „Красно село“.
С покана изх. № ТП-92-00-132 от 6.08.2008 г. е
направено предложение за представяне на оферти
за изработване на ПРЗ в местности на територията
на район „Красно село“, включително и за ж.к. Бели
брези. Приложено е задание за проектиране.
След проведена процедура по Наредбата за
възлагане на малки обществени поръчки е сключен договор № ДАГ-760 от 7.08.2008 г. между
Столична община и „АИВИ проект“ – ООД, за
извършване на проектно-проучвателни работи
за обект: „ПРЗ – ж.к. Бели брези“ въз основа на
възлагателно писмо № ТП-92-00-132 от 6.08.2008 г.
Със Заповед № РД-09-50-1313 от 26.11.2009 г. на
главния архитект на СО в изпълнение предвижданията на общия устройствен план на Столична
община, програмата за преструктуриране на
жилищните комплекси и на основание чл. 124,
ал. 2 ЗУТ е допуснато изработването на план за
регулация и режими на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс на м. Ж.к. Бели
брези. Заповедта е публикувана в „Софийски
вестник“ на 18.02.2010 г.
Внесеният проект с обяснителна записка е приет
със забележки от разширен състав на ОЕСУТ с
решение по протокол № ЕС-Г-48 от 29.04.2009 г., т. 2.
Представено е заснемане на трайната дървесна
растителност.
С писмо изх. № ТП-08-00-61/08 от 21.04.2010 г. е
изпратено обявлението за съобщаване на проекта
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до директора на „Държавен вестник“ на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ, както и до кмета на район „Красно село“ за провеждане на обществено обсъждане.
Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 34 от 2010 г.
По заявление вх. № 7000-СП-627 от 9.06.2010 г.
дирекция „Зелена система“ при СО заверява на
16.08.2010 г. оценката на растителността.
Със Заповед № РД-2400-267 от 4.05.2010 г. на кмета на район „Красно село“ е наредено провеждане
на общественото обсъждане на проекта. Заповедта
е изпратена до всички кметове на райони в СО
и до заинтересованите организации с писмо изх.
№ УТ-6602-69/2 от 14.05.2010 г.
С писмо изх. № УТ-6602-69(39) от 10.09.2010 г.
на район „Красно село“ проектът е върнат с постъпилите възражения, становищата от общественото
обсъждане и други документи от процедурата по
съобщаването.
Проектът, постъпилите възражения и становища
са разгледани от ОЕСУТ – протокол № ЕС-Г-92
от 26.10.2010 г., т. 29, с решение: след корекции по
уважените възражения и служебните предложения проектът да се изпрати в СОС на основание
чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Представени са план-схеми по чл. 108, ал. 2 ЗУТ:
на електроснабдяване, съгласувана с писмо изх.
№ 1200350473 от 7.06.2011 г.; на топлоснабдяване,
съгласувана по писмо вх. № СГ-591 от 28.05.2011 г.
на 8.06.2011 г.; на водоснабдяване и канализация,
съгласувана с писмо № ТУ-2077 от 17.08.2011 г.
С протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-18 от 1.03.2011 г.,
т. 3, № ЕС-Г-78 от 4.10.2011 г., т. 4, № ЕС-Г-32 от
12.04.2011 г., т. 12, № ЕС-Г-30 от 24.04.2012 г., т. 24,
№ ЕС-Г-63 от 18.09.2012 г., т. 23, са разгледани допълнително постъпили възражения. С протокол
№ ЕС-Г-15 от 17.02.2011 г., т. 1, е решено в проекта
да се отрази велотрасето по бул. Гоце Делчев. С
протокол № ЕС-Г-5 от 22.01.2013 г., т. 40, ОЕСУТ
решава проектът да се обяви по реда на чл. 128,
ал. 10 ЗУТ.
Внесен е коригиран проект в съответствие с
решенията на ОЕСУТ с обяснителна записка.
С писма до „Държавен вестник“ и до района
от 27.06.2013 г. са изпратени обявлението, проектът и схеми по чл. 108, ал. 2 ЗУТ за изпълнение
на процедурите по съобщаването и общественото
обсъждане.
Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 59 от 2013 г.
Със Заповед № РД-2400-259 от 5.07.2013 г. на кмета на район „Красно село“ е наредено провеждане
на общественото обсъждане на проекта. Заповедта
е изпратена до всички кметове на райони в СО
и до заинтересованите организации с писмо изх.
№ УТ-6602-69/99 от 5.07.2013 г.
С писмо изх. № УТ-6602-69(147) от 28.08.2013 г.
район „Красно село“ връща проекта заедно с постъпилите възражения, становищата от общественото
обсъждане, становище на кмета на района и други
документи от процедурата по съобщаването.
Проектът, възраженията и становищата са
разгледани от ОЕСУТ, като с решение по протокол № ЕС-Г-72 от 1.10.2013 г., т. 10, е решено след
корекции по уважените възражения и служебните
предложения проектът да се изпрати в СОС на
основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
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С писмо изх. № 08-00-9665 от 17.10.2012 г. е
изпратено решение на директора на РИОСВ – София, № СО-53-ЕО от 2012 г. да не се извършва
екологична оценка на ПУП. Същото е изпратено
до главния архитект на СО и от район „Красно
село“ с писмо изх. № УТ-0401-46 от 11.12.2012 г.
С писмо № УТ-6602-69/151 от 28.10.2013 г. на район „Красно село“ е изпратено становище на кмета
на района по проекта и допълнително постъпило
възражение. ОЕСУТ ги разглежда с протокол № ЕСГ-81 от 29.10.2013 г., т. 20. С протокол № ЕС-Г-90
от 26.11.2013 г., т. 9, са разгледани възражения по
протокол № ЕС-Г-72 от 1.10.2013 г., а с протокол
№ ЕС-Г-94 от 10.12.2013 г., т. 13, е прието служебно
предложение за корекция.
Представен е коригиран проект за ПРЗ.
Служебно е приложена извадка от ОУП на
СО – план-схема на първостепенната улична мрежа
на София – класификация.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Производството е по реда на § 124 ПЗРЗИДЗУТ.
Проектът за ж.к. Бели брези е изработен като
план за регулация и режим на застрояване за
преструктуриране на съществуващия жилищен
комплекс при спазване условията на чл. 22, ал. 4 – 7
ЗУТ и като изменение на действащите планове в
условията на чл. 134 и сл. ЗУТ.
За обезпечаване достъпността и четимостта на
проекта с оглед на териториалния му обхват същият е изработен с цветовете на плановете – първа
регулация.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на недвижими имоти – собственост на
физически и юридически лица по реда на ЗОС – основание по чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС, и
съобразно териториалния обхват на плана – над
три квартала – основание по чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта.
Изработването на ПУП е възложено от главния
архитект на СО в съответствие с чл. 124, ал. 2 ЗУТ
въз основа на делегираните със Заповед № РД-501335 от 29.05.2008 г. от кмета на СО правомощия
за това по предвидения в закона ред.
Изработен е проект и план-схеми на техническата инфраструктура с обяснителни записки към
тях. Същите са съобщени с обявление, обнародвано
в „Държавен вестник“ съгласно чл. 128, ал. 2 ЗУТ,
като е дадена възможност за възражения, предложения и искания в едномесечен срок.
С решение на ОЕСУТ № ЕС-Г-5 от 22.01.2013 г.,
т. 40, проектът е върнат за преработка съгласно
чл. 128, ал. 9 ЗУТ, поради което процедурата по
обявяване е повторена съгласно чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
Проведено е обществено обсъждане и при
двете обявявания на проекта, с което е спазена
разпоредбата на чл. 121, ал. 1 във връзка с чл. 128,
ал. 5 ЗУТ.
Постъпилите възражения от обявяванията и
обществените обсъждания са частично уважени
или отхвърлени, като при разглеждане на същите
ОЕСУТ се е ръководил от характера на плана,
приоритетна защита на обществения интерес с
оглед създаване на благоприятна среда за живеене,
запазване и доразвиване на комплексния характер
на територията, балансирана зелена система и съх-
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раняване на съществуващата такава, съхраняване
на реализираните междублокови пространства и
при осигурена защита на частния интерес върху
възстановените имоти в случаите, когато същият
не влиза в противоречие със защитавания обществен такъв.
В границите на устройствена зона „Жг“, където
са налице влезли в сила ПУП, целта е максимално
запазване на начина и характера на застрояване,
като урегулирането е съобразено с имотните граници на имотите.
Планът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 14.01.2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове
(ОСУСП).
В табличен вид на плана е показан балансът
на територията, който е постигнат със същия,
балансът на територията за зона „Жк“ по чл. 22,
ал. 5 ЗУТ, устройствените параметри, постигнати
с изработения план за целия проект, спазване
изискването по чл. 21, ал. 4 от Наредба № 7 от
2003 г. за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони
(ПНУОВТУЗ) в частта на зона „Жк“ за %-та
обществени озеленени площи, както и спазване
изискването по чл. 48, ал. 2, т. 1, буква „и“ от
Наредба № 8 от 2001 г. за ОСУСП.
ПРЗ е приет с протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-72
от 1.10.2013 г., т. 10.
Спазени са материалноправните разпоредби на
ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Имотите в обхвата на плана попадат в „Жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване“
(„Жк“), „Жилищна зона с преобладаващо високоетажно застрояване“ („Жг“), „Зона за общественообслужващи дейности“ („Оо“), „Специални
терени“ („Тсп“) и „Терени за локални градини и
озеленяване“ („Тго“), в които съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 1, 2, 15, 41 и 33
е допустимо УПИ в обхвата да са с конкретното
предназначение, предвидено в плана. Параметрите на застрояване, отразени в матриците върху
застроителната част, отговарят на предвидените
в ОУП на СО.
За нормативи за застрояване в терените за
детско заведение – УПИ I в кв. 43г и УПИ XIV,
кв. 39, се приемат изискуемите по чл. 6, ал. 1 от
Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания
към детските градини, съответно: не повече от 30 %
застроена площ и не по-малко от 50 % озеленени
площи. Същите не противоречат на показателите
за зона „Оо“ по ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Планът за регулация е изработен върху действащ
кадастрален план, с което е спазено изискването
на § 6, ал. 7 ПРЗУТ.
Част от имотите в обхвата на разработката
попадат в жилищна територия с комплексно застрояване по смисъла на чл. 16 от Наредба № 7 от
2003 г. за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони.
С оглед на горното е възложено изработването
на план по чл. 110, ал. 4 ЗУТ.
С ПУП се преструктурира съществуващият
жилищен комплекс, като се променя структурата
и застрояването, в т. ч. и чрез образуване на уре-
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гулирани поземлени имоти за съществуващи и за
нови сгради, за обществено озеленяване, както и
за друго предназначение.
Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 21,
ал. 4 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии
и устройствени зони в съществуващия жилищен
комплекс, какъвто е ж.к. Бели брези, следва да се
предвидят обществени озеленени територии, които
са най-малко 15 % от общата територия на жилищния комплекс. Съгласно т. 2 от приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО тези площи са с режим на „Тго“.
В случая предвиденият процент зелени площи за
широко обществено ползване с режим на „Тго“ е
22,26 % в зона „Жк“ и зона „Тго“ в рамките на
жилищния квартал и 8,44 % – за цялата територия.
Законът не забранява на административния орган
при одобряване на подробния устройствен план да
предвиди и по-високи показатели от минимално
изискуемите, като в това отношение той действа
при условията на оперативна самостоятелност и
прави преценката си по целесъобразност. Озеленените площи са предвидени в междублоковите
пространства във всеки един от кварталите в
плана за обслужване на реализираното жилищно строителство и са неделима част, елемент от
едно комплексно по своя характер мероприятие.
Тяхното предназначение е да обслужват основното
мероприятие и са елемент от благоустрояването на
целия жилищен комплекс. Обществено озеленяване
е предвидено и по фронта на бул. България като
изолационно озеленяване.
УПИ, предназначени „За озеленяване с режим
на Тго“, стават част от зелената система на СО и
попадащите в тях имоти на физически и юридически
лица подлежат на отчуждаване по реда на ЗОС.
В ж.к. Бели брези съществува едно училище в
УПИ XV – За училище, кв. 38. Площта на УПИ
е съобразена с изискването на приложение към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО за училища. Имоти с пл. № 954
и № 1256 са в непосредствена близост до съществуващото училище и същевременно попадат в
УПИ за училище по действащия ПУП. Промяна
предназначението на имотите със самостоятелно
урегулиране и предвиждане на застрояване в тях
е недопустимо в това производство предвид обстоятелството, че не са изтекли сроковете по чл. 17,
ал. 1, т. 2 ЗУЗСО и не е спазено изискването на
чл. 134, ал. 7 ЗУТ.
С плана за регулация се създават УПИ, предназначени „За комплексно жилищно строителство“
за съществуващите жилищни сгради, застроени с
характер на комплексно застрояване. Прилежащите
площи са определени по правилата на приложение № 1 към чл. 21 от Наредба № 7 от 2003 г. за
ПНУОВТУЗ, като е отчитано съществуващото
положение на сградите и терена и съществуващата
висока дървесна растителност. С горното е спазена
разпоредбата на чл. 22, ал. 7, изр. 1 ЗУТ.
За останалите имоти – частна собственост, се
обособяват самостоятелни УПИ, като същите се
съобразяват максимално с имотните граници по
кадастралния план и се предвиждат с предназначение, съответстващо на допустимото за съответната
устройствена зона и при съобразяване с направения
анализ за нуждите на живущите в комплекса от
обществено обслужване.
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Имотите – частна общинска собственост, са
урегулирани с преобладаващо общественообслужваща функция – „За улици“, „За детско заведение“, „За ел. подстанция“ и др., като по този
начин планът е по-икономично осъществим и се
решават констатираните от направения анализ на
територията проблеми.
С проекта проектантският колектив предлага
образуване на УПИ, в които попадат повече от
един имот, въпреки липсата на сключени договори
по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ, съответно чл. 17, ал. 3
или 5 ЗУТ.
За образуване на тези УПИ не е доказано
съгласие на собствениците на тези имоти и не са
представени договори по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ,
съответно чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ, поради което
не е налице един от елементите на фактическия
състав, който да докаже правното основание за
одобряване на ПР за тези УПИ.
Предвид горното планът за регулация за тези
УПИ не подлежи на одобряване преди спазване
изискването на чл. 15, ал. 3 или 5, съответно на
чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ, а именно по отношение
на: кв. 36, УПИ XVIII-909, 910; кв. 40, УПИ II-997,
1001; кв. 41, УПИ VII-1027, 1028.
УПИ са сигнирани върху графичната част на
ПР със сив цвят.
Липсата на правна възможност за одобряване
на плана за регулация за горните УПИ прави
невъзможно на този етап от производството одобряване и на плана за застрояване. В ПЗ УПИ са
щриховани.
По отношение на тази част от ПРЗ производството ще бъде продължено и планът ще бъде
одобрен от СОС след представяне на договори по
чл. 15, ал. 3 или 5, съответно чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ.
От ПР не се изключват тези УПИ в съсобственост, в които има съществуващо застрояване,
реализирано по разрешение за строеж и/или което
е въведено в експлоатация.
По решение на ОЕСУТ в протокол № ЕС-Г-72 от
1.10.2013 г., т. 10, е направено служебно предложение
„Да се отрази ИПР за метрополитена в кв. 18“.
С корекция в зелен цвят в уширения тротоар на
ул. Кюстендил пред кв. 18 са нанесени изходите
на метростанцията.
Изходите на метростанцията на ул. Кюстендил
попадат в обхвата на друго производство, образувано
по служебно възлагане с преписка № ГР-70-00-382
от 2012 г. за одобряване на „Специализиран подробен устройствен план по смисъла на чл. 111 и
чл. 189, ал. 1 ЗУТ за подземно трасе на III метродиаметър в участъка от метростанция № 6 (парк
„Владимир Заимов“) до западната граница на УПИ
V – „За ЖС, подземен гараж и трафопост“ от кв. 2
на м. Славия след метростанция № 14 (бул. Цар
Борис III) при км 11+575“.
Наличието на висящо производство със същия
предмет прави недопустимо одобряването на тази
част от ПР в това административно производство,
поради което и на основание чл. 27, ал. 2, т. 2 АПК
изходите на метростанцията на ул. Кюстендил се
изключват от обхвата на одобряване на ПР.
Създадени са отделни УПИ за изградените
трансформаторни постове на територията при
спазване изискванията на чл. 60, ал. 3 от Наредба
№ 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ.
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С плана е предвидено изграждане на наземни
и подземни обществени паркинги, които решават
проблемите в комплекса с паркирането; създават
се условия за провеждане на пешеходното движение
чрез изграждане на тротоари и пешеходни алеи;
създават се условия за провеждане на велосипедното
движение чрез изграждане на велосипедни алеи.
С горното е спазена нормата на чл. 79 ЗУТ.
В кварталите, попадащи в устройствена зона
„Жг“, ИПР се изразява в привеждане в съответствие
на регулационните с имотните граници предвид
неприложената регулация по предходен план и
по-икономично осъществяване на предвижданията
на същия.
Планът за регулация и застрояване, по който
е построен жилищният комплекс, е одобрен със
Заповед № 494 от 9.12.1982 г., като устройствени
зони не са предвидени. Впоследствие са одобрени
и други ПУП за територията. С приемане на ОУП
на СО и неговото изменение с Решение № 960 от
16.12.2009 г. на Министерския съвет са създадени
устройствени зони „Жг“, „Жк“, „Оо“, „Тсп“, „Тго“,
в които попадат имотите. Приемането на общ
устройствен план е промяна в устройствените условия, при които е бил съставен действащият ПУП.
Предвид горното е налице основание за изменение на плана за регулация по чл. 134, ал. 2 във
връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ – приемане на ОУП на
СО в частите, където действащите такива противоречат на разпоредбите на ОУП – основание по
§ 2, ал. 3 ПЗРЗУЗСО.
С плана за застрояване се потвърждават съществуващите жилищни сгради, застроени с характер
на комплексно застрояване. Запазват се и законно
изградените общественообслужващи сгради.
Новопредвиденото застрояване в зона „Жк“
е с общественообслужваща функция, свободно
или като пристрояване на съществуващо такова,
съобразно нуждите в комплекса по направения
анализ на територията.
С проекта е доказано, че новопредвиденото
застрояване не води до надвишаване на показателите на плана, по който е създаден комплексът,
нито параметрите на застрояване за устройствена
зона „Жк“ при спазване и на показателите за отделните квартали, с което е спазено изискването
на чл. 22, ал. 6 ЗУТ.
Застрояването се одобрява при спазване изискванията за разстояния между новопредвидените и съществуващите сгради по правилата за
комплексно застрояване, определени с наредбата
по чл. 13, ал. 1 ЗУТ – Наредба № 7 от 2003 г. за
ПНУОВТУЗ, приложение № 2 към чл. 81, както
и изискванията за разстояния до границите на
УПИ по чл. 31, ал. 1, 2, 4 и 5 ЗУТ, на чл. 35 ЗУТ
по отношение на застрояването с нежилищни
сгради и изискванията за разстояния през улица
по чл. 32, ал. 1 и 3 ЗУТ.
В устройствените зони извън зона „Жк“ се
потвърждава съществуващото застрояване и се
предвижда ново с жилищна или обслужваща
функция съобразно нуждите на територията и
предвижданията на действащите неприложени ПЗ.
По отношение на новопредвиденото застрояване
в зона „Жг“ същото се одобрява при спазване на
изискванията за разстояния по чл. 31, ал. 1, 2, 4 и
5, чл. 32 и 35 ЗУТ.
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Предвид горното с плана за застрояване не се
допускат намалени разстояния към съседни имоти
и/или сгради, включително през улица.
Конкретното разположение на строежите ще
се определи с работен устройствен план, когато
изработването му е задължително, с виза за проектиране по чл. 140, ал. 3 – 5 ЗУТ или с инвестиционния проект в съответствие с действащия
ПУП съгласно чл. 114 ЗУТ.
Изработени са план-схеми за водоснабдяване и
канализация, за електрификация и топлоснабдяване, с които са определени видът и техническите
размери на мрежите и съоръженията, с което е
спазен чл. 108, ал. 2 ЗУТ.
Проектът е в интерес на Столичната община
за развитието на значителна част от територията
на София.
Изпълнени са предписанията за съгласуване на
проекта и план-схемите със „Софийска вода“ – АД,
„ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, „Топлофикация София“ – ЕАД, както и изискването на чл. 19,
ал. 4 ЗУЗСО и чл. 125, ал. 6 ЗУТ.
Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС и чл. 129, ал. 1
ЗУТ, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 110, ал. 4 ЗУТ, § 6,
ал. 7 ПРЗУТ, т. 1, 2, 15, 33, 41 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1 ЗУТ, § 2, ал. 3 ПЗРЗУЗСО, чл. 22, чл. 31,
ал. 1, 2, 4, 5, чл. 32, 33, 35, 79 ЗУТ, чл. 21, чл. 60,
ал. 3 от Наредба № 7 от 2003 г. за правилата и
нормативите за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони, приложение № 1
към чл. 21 и приложение № 2 към чл. 81 от Наредба № 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ, чл. 19, ал. 4
ЗУЗСО, чл. 125, ал. 7 ЗУТ, чл. 6, ал. 1 от Наредба
№ 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини, чл. 27, ал. 2, т. 2 АПК, протоколи
на ОЕСУТ № ЕС-Г-92 от 26.10.2010 г., т. 29, № ЕСГ-15 от 17.02.2011 г., т. 1, № ЕС-Г-18 от 1.03.2011 г.,
т. 3, № ЕС-Г-78 от 4.10.2011 г., т. 4, № ЕС-Г-32
от 12.04.2011 г., т. 12, № ЕС-Г-30 от 24.04.2012 г.,
т. 24, № ЕС-Г-63 от 18.09.2012 г., т. 23, № ЕС-Г-5
от 22.01.2013 г., т. 40, № ЕС-Г-72 от 1.10.2013 г.,
т. 10, № ЕС-Г-81 от 29.10.2013 г., т. 20, № ЕС-Г-90
от 26.11.2013 г., т. 9, и № ЕС-Г- 94 от 10.12.2013 г.,
т. 13, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план за регулация на
м. Ж.к. Бели брези при граници: бул. България,
ул. Кюстендил и бул. Гоце Делчев, по сините и
червените линии, цифри и текст с корекциите в
кафяв и зелен цвят съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване за
м. Ж.к. Бели брези при граници: бул. България,
ул. Кюстендил и бул. Гоце Делчев, с корекциите
в зелен цвят съгласно приложения проект и без
допускане на намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
3. Одобрява проект за план-схеми на мрежите
и съоръженията на техническата инфраструктура
за м. Ж.к. Бели брези при граници: бул. България,
ул. Кюстендил и бул. Гоце Делчев, неразделна част
от подробния устройствен план.
4. Подробен устройствен план – план за регулация за м. Ж.к. Бели брези при граници:
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бул. България, ул. Кюстендил и бул. Гоце Делчев,
не се одобрява за изходите на метростанцията на
ул. Кюстендил пред кв. 18.
5. Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за м. Ж.к. Бели брези при
граници: бул. България, ул. Кюстендил и бул. Гоце
Делчев, не се одобрява за урегулираните поземлени имоти, за които е необходимо представяне
на договори по чл. 15, ал. 3 или 5 или по чл. 17,
ал. 3 или 5 ЗУТ, сигнирани в сив цвят в плана за
регулация и щриховани в плана за застрояване,
както следва:
• кв. 36, УПИ XVIII-909, 910;
• кв. 40, УПИ II-997, 1001;
• кв. 41, УПИ VII-1027, 1028, като производството
в тези части продължава да бъде висящо.
6. Подробен устройствен план – план за застрояване за м. Ж.к. Бели брези при граници:
бул. България, ул. Кюстендил и бул. Гоце Делчев,
не се одобрява по решения на ОЕСУТ за:
• УПИ I и XII в кв. 10;
• УПИ I, VI, VII и XI в кв. 13а; УПИ I, II, III,
IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII,
XVIII, XIX и XX в кв. 17;
• УПИ II в кв. 40, които урегулирани поземлени имоти са щриховани в плана за застрояване.
7. УПИ III, кв. 13, м. Красно село – Стрелбище,
да бъде отреден „За детска площадка и улица“.
8. Възлага на кмета на Столичната община да
сключи споразумение с председателя на УС на
ЖСК „Хера“ да бъдат обезщетени поради невъзможност за реализиране на отстъпеното право на
строеж, като им се възстановят всички платени
суми ведно със законната лихва върху сумите
считано от приемане на настоящото решение до
окончателното възстановяване.
Производството по одобряване на плана за
регулация и застрояване за урегулираните поземлени имоти, посочени в т. 5 от решението, се
продължава след провеждане на процедурите по
чл. 15, ал. 3 или 5, съответно по чл. 17, ал. 3 или
5 ЗУТ по отношение на засегнатите имоти, като
решението на СОС в тези части става неразделна
част от това решение.
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 съседните УПИ и/или
сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект за подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната 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 съобщаването.
Жалбите се подават в район „Красно село“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
2554
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1187
от 11 април 2014 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 № 573 от 15.09.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 28.05.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на поземлен имот № 496,
кв. 19, м. Бул. Ломско шосе, ул. Евгени Босилков
(бивша ул. Борба), София, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 64 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 6400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок за закупуване на тръжна документация – до 26.05.2014 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 360 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
2645
РЕШЕНИЕ № 1188
от 11 април 2014 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 № 88 от 23.02.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 28.05.2014 г. в 12 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на поземлен имот № 497,
в УПИ I, кв. 19, м. Бул. Ломско шосе, София,
ж.к. Надежда 1, бул. Епископ Евгени Босилков 1,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 67 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 6700 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген-
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ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок за закупуване на тръжна документация – до 26.05.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 360 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
2646
РЕШЕНИЕ № 1190
от 11 април 2014 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 № 514 от 28.07.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 26.05.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на поземлен имот с идентификатор
68134.403.320 (УПИ IX, кв. 512, м. ГГЦ зона Г-14),
София, ул. Стара планина 4, обособена част от
капитала на „Спортна София – 2000“ – ЕАД, с
право на собственост върху поземления имот.
2. Начална тръжна цена – 710 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 71 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок за закупуване на тръжна документация – до 22.05.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 1200 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
2647
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РЕШЕНИЕ № 1202
от 11 април 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, чл. 4, ал. 4 и чл. 31,
ал. 3 ЗПСК и чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация отменя свое
Решение   № 1167 от 21.03.2014 г. (ДВ, бр. 28 от
2014 г.) за насрочване на публичен търг с явно
наддавяне за следния обект: поземлен имот с пл.
№ 30 (бивш ПИ с пл. № 18), кв. 227, София, бул. Тодор Александров 153 (ъгъла с ул. Царибродска),
обособена част от „Софийски имоти“ – ЕАД, на
територията на район „Възраждане“.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
2648

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
ЗАПОВЕД № А-805
от 31 март 2014 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка с чл. 10, ал. 8 ЗНП и чл. 15, ал. 1 ППЗНП,
Решение № 1364 от 19.03.2014 г. на Общинския
съвет – Асеновград, нареждам:
1. Преобразувам ЦДГ „Слънце“ – Асеновград,
във филиал на ЦДГ „Никола Вапцаров“ – Асеновград, считано от 1.04.2014 г.
2. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
3. Имуществото на ЦДГ „Слънце“ – Асеновград, да се ползва от ЦДГ „Никола Вапцаров“ – Асеновград.
4. Задължителната документация на ЦДГ „Слънце“ към 31.03.2014 г. да се съхранява в ЦДГ „Никола Вапцаров“ – Асеновград.
Кмет:
Ем. Караиванов
2542
РЕШЕНИЕ № 1338
от 19 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и фактическите основания в докладна
записка вх. № ДЗ-100 от 28.02.2014 г. от кмета на
общината Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ – план за регулация
и застрояване за промяна предназначението на
земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.16.15
по кадастралната карта на кв. Долни Воден,
Асеновград, за „Автосалон“, като се обособи
урегулиран поземлен имот – УПИ 99088.16.15 – за
автосалон, съгласно нанесените линии и надпис
с червен цвят.
Установява се режим на застрояване съгласно
нанесените ограничителни линии на застрояване
с червен цвят, котировки с черен цвят и показатели на режима на застрояване със син цвят на
приложения проект.
Одобрява план-схеми за ел. захранване и част
пътна и организация на движението към ПУП
(ПРЗ) – план за регулация и застрояване.
На основание чл. 130, ал. 1 ЗУТ (ДВ, бр. 87 от
2010 г.) решението се съобщава чрез обнародване
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в „Държавен вестник“ на заинтересуваните лица,
които могат да го обжалват в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския
съвет – Асеновград.
Председател:
Св. Шуманов
2618
РЕШЕНИЕ № 1339
от 19 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и фактическите основания в
докладна записка вх. № ДЗ-118 от 4.03.2014 г. от
кмета на общината Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ – план за регулация и
застрояване на ПИ с КИ № 38385.161.4 по кадастралната карта на с. Конуш, като се образува нов
УПИ 38385.161.4 – За склад за селскостопанска
продукция, ведно с план-схеми за водоснабдяване
и електрификация съгласно нанесените червена и
сини регулационни линии и надписи със син цвят.
Установява се режим на застрояване съгласно
нанесените ограничителни и задължителна линии
на застрояване с червен цвят, котировки с черен
цвят и показатели на режима на застрояване със
син цвят на приложения проект .
На основание чл. 130, ал. 1 ЗУТ (ДВ, бр. 87 от
2010 г.) решението се съобщава чрез обнародване
в „Държавен вестник“ на заинтересуваните лица,
които могат да го обжалват в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския
съвет – Асеновград.
Председател:
Св. Шуманов
2619
РЕШЕНИЕ № 1340
от 19 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и фактическите основания в
докладна записка вх. № ДЗ-119 от 4.03.2014 г. от
кмета на общината Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ – план за регулация и
застрояване на ПИ с КИ № 00702.7.127 по кадастралната карта на Асеновград, като се образуват
нови УПИ 00702.7.422, жилищно застрояване, и
УПИ 00702.7.423, жилищно застрояване, ведно с
план-схеми за водоснабдяване и електрификация
съгласно нанесените червени и синя и зелена регулационни линии и надписи със син цвят.
Установява се режим на застрояване съгласно
нанесените ограничителни линии на застрояване
с червен цвят, котировки с черен цвят и показатели на режима на застрояване със син цвят на
приложения проект.
На основание чл. 130, ал. 1 ЗУТ (ДВ, бр. 87 от
2010 г.) решението се съобщава чрез обнародване
в „Държавен вестник“ на заинтересуваните лица,
които могат да го обжалват в 14-дневен срок от
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обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския
съвет – Асеновград.
Председател:
Св. Шуманов
2620

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-14-7706-136
от 4 април 2014 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията нареждам:
І. Одобрявам плана на новообразуваните имоти
на селищно образувание местност Акчелар, землище гр. Варна, община Варна, област Варна, в
частта относно новообразувани имоти и регистри
към тях, както следва:
В изпълнение на съдебно решение № 805 от
14.05.2009 г. по адм.д. № 347/2007 г. на Административния съд – Варна, влязло в законна сила
на 17.10.2009 г.:
В ПКП и ПНИ на СО Акчелар, землище
гр. Варна, община Варна, област Варна:
Ново о бра з у ва н и мо т 59 7 с т а ва с п лощ
1153 кв. м, като се заличава вписаният като
собственик Стефан Горанов Мановски и като
собственик се вписва „Екос“ – ООД, Варна,
БУЛСТАТ 124566890, с н.а. № 186, том I, рег. № 1211,
дело № 161 от 1.07.2002 г., вписано в Службата
по вписванията – Варна, с вх. рег. № 8627 от
1.07.2002 г., акт № 44, том ХХVI, дело № 5798, за
1000 кв. м. За съществуващата в имота сграда като
собственик се записва Павел Цуркан с н.а. № 129,
том I, рег. № 894, дело № 111 от 16.05.2002 г., вписан в Службата по вписванията – Варна, с вх. рег.
№ 6360 от 16.05.2002 г., акт № 116, том XVIII, дело
№ 4079.
Новообразуван имот 599 става с площ 750 кв. м
със собственик Министерството на отбраната на
Република България, като в регистъра се заличава
вписаният като документ за собственост акт за
държавна собственост № 216/15-II от 1.07.1982 г.
и като документ за собственост се вписва акт
за публична държавна собственост № 1002 от
23.02.2007 г., вписан в Службата по вписванията – Варна, с № 165, том ХХ, дело № 4836, вх. рег.
№ 6865 от 21.03.2007 г.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
ІІ. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Ваялар,
землище гр. Варна, община Варна, област Варна, в
частта относно новообразувани имоти и регистри
към тях, както следва:
1. В изпълнение на съдебно решение № 262 от
20.02.2009 г. по адм.д. № 459/2007 г. на Административния съд – Варна, влязло в законна сила
на 30.11.2009 г., и съдебно решение № 14453 от
30.11.2009 г. по адм.д. № 6434/2009 г. на Върховния
административен съд на Република България:
В ПНИ на СО Ваялар, землище гр. Варна,
община Варна, област Варна:
Променя се границата между имоти 40 и 41.
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НИ 40 става с площ 718,08 кв. м, като не се
променя вписаният в регистъра като собственик
Иван Георгиев Стоянов с протокол за делба
№ 21.08.1984, р. 5193, д. 2865.
НИ 41 става с площ 639,57 кв. м и в регистъра
като собственици се вписват Божидар Атанасов
Божидаров с н.а. № 189 от 19.10.2000 г., том I, рег.
№ 4843, дело № 157, вписан в СВ – Варна, с акт
№ 185, том XXX, дело № 6965, вх. рег. № 10860 от
19.10.2000 г., и Наталия Атанасова Божидарова с н.а.
№ 13, том I, рег. № 359, дело № 12 от 24.01.2002 г.,
вписан в СВ – Варна, с акт № 29, том II, дело
№ 297, вх. рег. № 473 от 24.01.2002 г. за 1/2 ид.ч.
НИ 39 с площ 1016,87 кв. м, като не се променят
вписаните в регистъра Веселин Желязков Димитров с н.а. № 168, т. IX, д. № 3640 за 1/2 ид.ч. и
Димитър Желязков Димитров с н.а. № 168, т. IX,
дело № 3640 за 1/2 ид.ч.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
2. В изпълнение на съдебно решение № 471 от
24.03.2009 г. по адм.д. № 1046/2007 г. на Административния съд – Варна, и съдебно решение № 8736
от 28.06.2010 г. по адм.д. № 7781/2009 г. на Върховния административен съд на Република България:
В ПНИ на СО Ваялар, землище гр. Варна,
община Варна, област Варна:
Заличава се НИ 36 и се новообразуват имоти:
НИ 1070 с площ 3345,41 кв. м, като не се променят вписаните в регистъра (на имот 36) като
собственици Елиза Давидова Аврамова с протокол
за съдебна делба № 55 от 7.07.1975 г., т. III, р. 6089,
за 1/2 ид.ч. и Моис Давидов Сиружон с протокол
за съдебна делба № 55 от 7.07.1975 г., т. III, р. 6089,
за 1/2 ид.ч.
НИ 1071 с площ 292,60 кв. м с начин на трайно
ползване: улици, и в регистъра като собственик се
вписва Община Варна.
НИ 39 с площ 1016,87 кв.м, като не се променят
вписаните в регистъра Веселин Желязков Димитров с н.а. № 168, т. IX, дело № 3640, за 1/2 ид.ч. и
Димитър Желязков Димитров с н.а. № 168, т. IX,
дело № 3640, за 1/2 ид.ч.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
ІІІ. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Горна
Трака, землище кв. Виница, община Варна, област
Варна, в частта относно новообразувани имоти и
регистри към тях, както следва:
В изпълнение на решение № 14312 от 25.11.2010 г.
по адм.д. № 4187/2010 г. на Върховния административен съд на Република България:
Заличават се НИ 748 и НИ 749.
Променя се площта на НИ 4217, който става с
площ 399,74 кв. м, като не се променя вписаният
като собственик „неидентифициран собственик“.
Намалява се площта на НИ 9545 (с НТП – за
второстепенна улица), като същият става с площ
42,89 кв. м.
Намалява се площта на НИ 9565 (с НТП – за
второстепенна улица), като същият става с площ
1322,93 кв. м.
Намалява се площта на НИ 9522 (с НТП – за
второстепенна улица), като същият става с площ
2792,98 кв. м.
Новообразуват се следните имоти:
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НИ 6028 с площ 1350,52 кв.м и в регистъра като
собственици се вписват Венко Маринов Стоянов
и Димитринка Христова Стоянова с н.а. № 95,
том XIV, дело № 4338 от 16.06.1992 г. Нанася се
съществуващата в имота двуетажна масивна сграда
с площ 112,92 кв. м.
НИ 6029 с площ 887,36 кв. м с НТП – за второстепенна улица и в регистъра като собственици
се вписват Венко Маринов Стоянов и Димитринка Христова Стоянова с н.а. № 95, том XIV,
дело № 4338 от 16.06.1992 г.
НИ 6030 с площ 445,74 кв. м и в регистъра като
собственици се вписват Венко Маринов Стоянов
и Димитринка Христова Стоянова с н.а. № 95,
том XIV, дело № 4338 от 16.06.1992 г.
ІV. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище
кв. Виница, община Варна, област Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
1. В изпълнение на съдебно решение № 1633 от
13.10.2009 г. на Административния съд – Варна,
влязло в законна сила на 5.12.2009 г.:
Новообразуван имот 682 става с площ 600,11 кв. м
и в регистъра като собственици се вписват наследниците на Георги Димов Дюлгеров с друг (оценителен протокол) № 2286 от 15.07.1994 г.
Новообразува се имот № 4806 с площ 284,37 кв. м
за наследниците на Димитър Петров Моканов с
решение на ПК – Варна, № 610 от 11.05.1999 г.
Новообразува се имот № 4807 с площ 51,93 кв. м
за Община Варна, с НТП: улици.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
2. В изп ъ л нен ие на решен ие № 10 0 0 о т
10.06.2009 г. по адм.д. № 2509/2008 г. на Административния съд – Варна, влязло в законна сила на
23.03.2011 г., и решение № 4164 от 23.03.2011 г. по
адм.д. № 7105/2010 г. на Върховния административен съд на Република България.
За имот 1620 с площ 488 кв. м се заличава вписаният като собственик Антраник Гарабед Джезарян
с оценителен протокол № 680 от 9.11.1993 г. и като
собственик се вписва Атанас Станев Атанасов с
нотариален акт № 112, том ХХХIII, дело № 15141
от 4.10.1994 г.
За имот № 3870 с площ 510 кв. м се заличават
вписаните като собственици „наследници Васил
Ставрев Арнаудов за 40 кв. м ид.ч. и неидентифициран собственик за 470 кв. м ид.ч.“ и като собственик се вписва Антраник Гарабед Джейзарян
с нотариален акт № 36, том VIII, дело № 3831 от
21.03.1994 г.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
3. В изпълнение на протоколно определение от
1.11.2010 г. по адм.д. № 13099/2009 г. на Върховния
административен съд на Република България:
Заличава се НИ 4005 с площ 354 кв. м, записан
на „наследници Иван Георгиев Ганев“ по обжалвания ПНИ, като се новообразуват следните имоти:
НИ 991 с площ 908 кв. м и в регистъра като
собственик се вписва Николай Стоянов Колев с
н.а. № 15 от 24.02.2005 г., том ХII, регистър 3589,
дело № 26921 на Службата по вписванията – Варна,
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за 595 кв. м ид.ч. и с н.а. № 159 от 23.02.2005 г.,
том XI, регистър 3486, дело № 7546 на Службата
по вписванията – Варна, за 5 кв. м ид.ч.
НИ 992 с площ 897 кв. м и в регистъра като
собственик се вписва Миглена Костадинова Пашова
с н.а. № 12 от 16.12.2005 г., том СIХ, регистър 33725,
дело № 25559 на Службата по вписванията – Варна,
за 594 кв. м и с н.а. № 139 от 15.12.2005 г., том СVII,
регистър 33343, дело № 25241 на Службата по
вписванията – Варна, за 6 кв. м.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
4. В изп ъ л нен ие на р ешен ие № 1793 о т
30.10.2009 г. по адм.д. № 3230/2008 г. на Административния съд – Варна, влязло в законна сила
на 22.03.2011 г., и съдебно решение № 4068 от
22.03.2011 г. по адм.д. № 16778/2009 г. на Върховния административен съд на Република България:
Имот № 1984 с площ 2060 кв. м, за който в регистъра е вписан като собственик „н-ци Добринка
Влахова“ без вписан документ за собственост по
обжалвания ПНИ, след промяната става с площ
1164 кв. м и в регистъра като собственик се вписва
Камен Димитров Костов с нотариален акт № 15,
том IV, дело № 794 от 29.04.1957 г. и завещание с
протокол от 21.09.1980 г. по нот. дело № 515/1974 г.
Новообразува се имот № 4637 с площ 763 кв. м
и в регистъра като собственици се вписват наследници на Антон Димитров Костов с нот. акт № 42,
том XII, дело № 4947, от 13.12.1972 г.
Новообразува се имот № 4639 с площ 132 кв. м с
начин на трайно ползване „за второстепенна улица“.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
5. В изп ъ л нен ие на р ешен ие № 1167 о т
30.06.2009 г. по адм.д. № 2239/2008 г. на Административния съд – Варна, влязло в законна сила на
30.04.2010 г., и решение № 5661 от 30.04.2010 г. по
адм.д. № 13103/2009 г. на Върховния административен съд на Република България:
НИ 399, КР 516 по ПНИ, променя конфигурацията си, като запазва площта си 600 кв. м и в
регистъра се заличава вписаният за собственик
„Никола Лазаров Лазаров с оценителен протокол
№ 658 от 27.12.1993 г.“ и като собственик се вписва
Лазар Николов Лазаров с н.а. № 71, том IV, рег.
№ 5541, дело № 600 от 4.12.2007 г., вписан в Службата по вписванията – Варна, с вх. рег. № 37295 от
6.12.2007 г., акт № 172, том СХVII, дело № 29072.
НИ 4240, КР 516 по ПНИ, променя площта
си на 258 кв. м, като не се променят вписаните
в регистъра като собственици наследниците на
Костадин Атанасов Къркаленджев с решение
№ 471 от 4.02.1998 г. на ПК – Варна, по заявление
вх. № 40729.
НИ 9564, КР 516, променя площта си от 197 кв. м
на 215 кв. м, с начин на трайно ползване „улици“,
като не се променя вписаният в регистъра като
собственик Община Варна.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
6. В изп ъ л нение на решени я: № 1639 о т
13.10.2009 г. по адм.д. № 2943 от 2008 г. на Административния съд – Варна; решение № 9785
от 13.07.2010 г. по адм.д. № 1716/2010 г. на Върховния административен съд; решение № 993 от
10.06.2009 г. по адм.д. № 2226/2008 г. на Адми-
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нистративния съд – Варна; решение № 3315 от
15.03.2010 г. по адм.д. № 11816/2009 г. на Върховния
административен съд:
В ПНИ на СО Манастирски рид, Бялата чешма
и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна,
област Варна:
Заличават се новообразувани имоти № 4190,
2738, 2736, 2733, 2731, 2795 по обжалвания ПНИ,
като се новообразуват следните имоти:
НИ 4916 с площ 1563,63 кв. м и в регистъра
като собственик се вписва Иван Димитров Желев
с н.а. № 111 от 19.03.2003 г., том ХІ, рег. № 404,
дело № 2420.
НИ 4917 с площ 1389,24 кв. м и в регистъра
като собственик се вписва Цвятко Петров Йоцов
с н.а. № 186 от 14.07.1999 г., том ХІІІ, за 1/2 ид.ч. и
Иванка Петрова Йоцова с н.а. № 186 от 14.07.1999 г.,
том ХІІІ, за 1/2 ид.ч.
НИ 4918 с площ 433,83 кв. м, с НТП – улица,
собственик – Община Варна.
НИ 4982 с площ 624,96 кв.м и в регистъра
като собственик се вписва Янка Атанасова Боева
с н.а. № 70 от 5.12.2002 г., том LV, рег. № 18236,
дело № 12302.
НИ 4983 с площ 701,89 кв. м и в регистъра
като собственик се вписва Янка Атанасова Боева
с н.а. № 70 от 5.12.2002 г., том LV, рег. № 18236,
дело № 12302.
НИ 4985 с площ 860,12 кв. м и в регистъра като
собственик се вписва Ахмед Ферадов Ахмедов с н.а.
№ 164 от 16.06.2004 г., том II, р. 4141, дело № 239.
НИ 4894 с площ 685,41 кв. м и в регистъра
като собственици се вписват Миглена Христова
Паскалева и Николай Николов Паскалев с договор
за делба № 201, том 7, рег. № 19152, дело № 2452
от 29.08.2011 г.
Образуват се нови граници за следните имоти:
НИ 4187, който става с площ 906,53 кв. м, със
собственици Стефан Радев Попончев, Димитър
Георгиев Зоицов, Коста Стефанов Радев, Гергана
Николаева Щерева, Анна Ивова Кузманова с
документ Заповед № 91 от 16.02.2011 г. на кмета
на район „Приморски“ по § 4к, ал. 7 ПЗРЗСПЗЗ.
НИ 4191, който става с площ 1398,50 кв. м,
със собственици наследниците на Петко Димитров Петков с решение № 351 от 23.04.1996 г. на
ПК – Варна, по заявление вх. № 40167.
НИ 2857, който става с площ 615,11 кв. м, записан на Тодор Тодоров Жейнов с документ други
№ 1886 от 14.03.1994 г., за 600 кв. м ид.ч.
НИ 2732, който става с площ 467,60 кв. м, със
собственик Панайот Николов Баналиев с договор
за делба от 27.06.1995 г., р. 5352.
НИ 2729 с площ 641,67 кв. м, със собственик
Господин Панайотов Господинов с документ други
№ 1684 от 24.09.1993 г.
НИ 2737, който става с площ 640,69 кв. м и
в регистъра като собственици се вписват Георги
Атанасов Димитров и Снежанка Паунова Димитрова с н.а. № 61 от 14.10.1998 г., том ХХVІ, рег.
№ 9692, дело № 9094.
НИ 9646, който става с площ 857,98 кв. м, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“,
собственик – Община Варна.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.

БРОЙ 35

ДЪРЖАВЕН

7. В изпълнение на решение № 1085 от 28.05.2010 г.
на Административния съд – Варна, по адм.д.
№ 1313/2009 г. и решение № 14731 от 14.11.2011 г.
по адм.д. № 11219/2009 г. на Върховния административен съд на Република България:
В ПНИ на СО Манастирски рид, Бялата чешма
и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна,
област Варна:
Заличава се новообразуван имот 4092 по обжалвания ПНИ.
НИ 894, КР 517 става с площ 645 кв. м, записан
на Стефан Атанасов Ангелов с оценителен протокол № 2134 от 11.09.1997 г. и извършено плащане
за 600 кв. м.
Новообразува се имот № 5044 с площ 830 кв. м
и в регистъра като собственик се вписват наследниците на Костадин Куртев Димитров с решение на
Поземлената комисия – Варна, № 792 от 2.05.2001 г.
по заявление № 40153.
От разликата над 600 кв. м от имоти 887, 888,
889 се проектира новообразуван имот № 1519 с
площ 548 кв. м и в регистъра като собственик се
вписват наследниците на Костадин Куртев Димитров с решение на Поземлената комисия – Варна,
№ 792 от 2.05.2001 г. по заявление № 40153.
НИ 887, КР 517 става с площ 600 кв. м и в
регистъра като собственик се вписва Никола Григоров Николов с н.а. № 147, том ХVI, дело № 7697
от 16.05.1994 г.
НИ 888, КР 517 става с площ 600 кв. м и в
регистъра като собственици се вписват Йордан
Атанасов Христов и Момяна Ненова Христова с
н.а. № 62, том ХIХ, дело № 4317 от 17.07.2000 г. на
Службата по вписванията – Варна.
НИ 889, КР 517 става с площ 600 кв. м и в
регистъра като собственици се вписват Дамян
Стоянов Георгиев и Тодорка Пенчева Георгиева с
н.а. № 171, том ХХII, дело № 10500 от 12.07.1994 г.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
V. Одобрявам плана на новообразуваните имоти
на селищно образувание местност Пчелина, КР
506, землище гр. Варна, община Варна, област
Варна, в частта относно новообразувани имоти и
регистри към тях, както следва:
В изпълнение на решение № 649 от 18.03.2011 г.
по адм.д. № 2217/2010 г. на Административния
съд – Варна, влязло в законна сила на 9.04.2011 г.:
Заличава се новообразуван имот 1004 по обжалвания ПНИ, като се новообразуват:
НИ 1506 с площ 1333,58 кв. м и в регистъра като
собственици се вписват наследниците на Димитър
Георгиев Иванов с н.а. № 159 от 9.04.1997 г., т. ХVII,
р. 4308, дело № 4772 за 1/2 кв. м от 1000 кв. м и
Светла Петрова Иванова с н.а. № 159 от 9.04.1997 г.,
т. ХVII, р. 4308, дело № 4772 за 1/2 кв. м от
1000 кв. м.
НИ 1507 с площ 416,39 кв. м и в регистъра
като собственик се вписва „неидентифициран
собственик“.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
Проектите за ПНИ са изложени в Община
Варна, отдел „Земеделие“, стая 1205.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районния
съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването є
в „Държавен вестник“.
Областен управител:
И. Великов
2624
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ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 740
от 18 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
Одобрява подробен устройствен план (парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии) за прокарване на канализация през
поземлени имоти № 000174, 000175, 000176, 000177
и 000178 по КВС, землище с. Първомайци, община
Горна Оряховица.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината – пл. Георги Измирлиев 5, стая
215, ет. 2.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Горна Оряховица до Административния съд – Велико Търново.
Председател:
Д. Костадинов
2543

ОБЩИНА КАВАРНА
РЕШЕНИЕ № 48
от 1 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна,
одобрява парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищни образувания, представляваща изграждане на ел. кабел за захранване на
ПИ 11003.124.1 по КК на с. Видно от съществуващ
трафопост, разположен в близост до кв. 52А по
регулационния план на с. Видно, община Каварна,
област Добрич, засягащ следните имоти с идентификатори: 11003.32.123, 11003.32.117, 11003.124.119,
11003.502.596 и 11003.502.723 по КККР на с. Видно,
община Каварна, област Добрич.
Председател:
Ив. Кьосев
2625
РЕШЕНИЕ № 49
от 1 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна,
одобрява проект за парцеларен план за линейни
обекти на техническата инфраструктура извън
границите на населените места и селищни образувания, представляваща подземна кабелна линия
НН от стълб на ВЕЛ 20 kV „Крупен“ на ПС 110/20
kV „Каварна“ до имот с идентификатор 12173.4.139,
землище с. Вранино, община Каварна, област
Добрич, по следното трасе: имоти с идентификатори 12173.4.130, 12173.6.168 и 12173.3.124, землище
с. Вранино, община Каварна, област Добрич.
Председател:
Ив. Кьосев
2594
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ОБЩИНА КОТЕЛ
РЕШЕНИЕ № 444
от 18 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Котел,
реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за линеен
обект на техническата инфраструктура на поземлени имоти № 044009 – собственост на възложителя,
и № 328, 425, 434, 454, 563 – общинска собственост,
и № 626 – държавна собственост, в землището на
с. Градец, област Сливен.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Котел до Административния съд – Сливен.
Председател:
Хр. Чолакова
2586

ОБЩИНА САНДАНСКИ
РЕШЕНИЕ № 13
от 27 февруари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сандански, реши:
Одобрява парцеларен план за новопроектираните елементи на техническия проект за укрепване,
отводняване и стабилизиране на пътния участък
от с. Рожен – Роженски манастир.
Границите на новопроектираните ситуационни
елементи засягат поземлен имот 0,25 – земеделска
територия, собственост на община Сандански, и
поземлен имот 0,16 – горска територия, собственост на МЗГ – ДЛ, попадащи в землище с. Рожен.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Сандански пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Ат. Стоянов
2545

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1235
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел.
захранване за поземлен имот (ПИ) с идентификационен № 68850.304.712 от кадастралната карта
на землище гр. Стара Загора с обща дължина на
кабела 303 м“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора
до Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Е. Христов
2588
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РЕШЕНИЕ № 1236
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии:
„Пътна връзка до поземлен имот № 071043 от
картата на възстановената собственост на землище
с. Загоре, община Стара Загора“ – за изграждане на транспортен достъп до обект „Крайпътен
обслужващ комплекс“ – за нуждите на „Арт
трейд“ – ЕООД, и „Фокстон“ – ЕООД.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора
до Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Е. Христов
2589
8. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с постановление № 30 от 31.03.2014 г. за възлагане на недвижим имот възлага на купувача Андон Живков
Милев, адрес: Асеновград, област Пловдив, ж.к.
Запад, ул. Лозница 4, вх. В, ет. 6, ап. 52, следния
недвижим имот, отнет в полза на държавата,
представляващ: самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 51500.502.278.3.1 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Несебър,
област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-46
от 18.08.2006 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
съгласно схема № 2191 от 20.01.2014 г., издадена
от СГКК – Бургас, с адрес на имота: Несебър,
п.к. 8230, ул. Г. Раковски 2, ет. 2, ап. 1; самостоятелният обект се намира в сграда № 3, разположен в поземлен идентификатор 51500.502.278,
предназначение на самостоятелния обект: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
51500.502.278.3.14, под обекта: 51500.502.278.3.15,
над обекта: 51500.502.278.3.5, 51500.502.278.3.3, а
съгласно нотариален акт № 192, том 1, рег. № 717,
дело № 175 от 2003 г. на нотариус Стоян Ангелов
с рег. № 208 от Нотариалната камара и влязло в
сила определение № 173 от 22.04.2010 г. по НОХД
№ 302/2009 г. по описа на ОС – Бургас, имотът
представлява апартамент № 1 с площ 71,96 кв. м,
намиращ се на втория жилищен етаж в жилищна
сграда – източен калкан, състояща се от сутеренен
етаж, партерен етаж, първи жилищен етаж, втори
жилищен етаж, трети жилищен етаж и тавански
мансарден етаж, изградена в дворно място УПИ
парцел VI-589 в кв. 59 по плана на гр. Несебър,
урегулиран 490 кв. м, при граници: от две страни – улица, парцел XI-588 и парцел VII-590, а
самият апартамент е състоящ се от кухня, дневна,
спалня, склад, антре, баня, тоалетна и две тераси,
при граници: улица, апартамент № 2, стълбище,
външен зид, калкан, горе – ап. № 3 и ап. № 5,
долу – ап. 1, ведно със съответните 12,50 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, т.е. 9,26 м 2. Имотът се продава
такъв, какъвто е към момента на продажбата, и
купувачът не може да претендира за недостатъци
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на закупения имот. На основание чл. 246, ал. 8
ДОПК собствеността преминава върху купувача
от датата на постановлението.
2656
17. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с постановление
№ 29 от 25.03.2014 г. за възлагане на недвижим
имот възлага на купувач Никола Димитров Николов, адрес за кореспонденция: Бургас, ж.к. Братя
Миладинови, бл. 27, вх. А, ет. 1, следния недвижим
имот, отнет в полза на държавата, представляващ:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
№ 11538.3.147.1.52 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Свети Влас, община
Несебър, област Бургас, одобрени със Заповед
№ РД-18-48 от 3.10.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, съгласно схема на самостоятелен
обект в сграда № 31602 от 13.08.2012 г., издадена
от СГКК – Бургас, с адрес на имота: гр. Свети
Влас, п.к. 8229, „Юрта – под пътя“, бл. 1, вх. Е,
ет. 2, ап. Е6, предназначение на самостоятелния
обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, площ по документ 59,00 кв. м, прилежащи
части: 8,96 кв. м, съседни самостоятелни обекти
в сградата: на същия етаж: 11538.3.147.1.45,11538.
3.147.1.51, под обекта: 11538.3.147.1.19, над обекта:
11538.3.147.1.83, самостоятелният обект се намира в
сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 11538.3.147, а съгласно нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 192
от 24.09.2007 г., том XХХ, рег. № 15502, нот. дело
№ 5821/2007 г. на Стоян Ангелов, нотариус с район
на действие – районът на Районен съд – Несебър, с
рег. № 208 по регистъра на Нотариалната камара,
вписан в Службата по вписванията – Несебър, с
вх. рег. № 9627 от 25.09.2007 г., акт № 98, том ХL,
дело № 8758, имотът представлява апартамент
F6, а по българска номерация E6, бл. 1, вх. F, а
по българска номерация Е, с кадастрален идентификатор 11538.3.147.1.52, със застроена площ
58,99 кв. м, а по кадастрална схема 59 кв. м, състоящ се от: дневна с кухненски бокс, спалня, баня
с тоалетна и две тераси, намиращ се на втория
етаж, кота +9,00, при съседи на апартамента: на
същия етаж – 11538.3.147.1.51, 11538.3.147.1.45, под
обекта – 11538.3.147.1.19, както и 0,93 % ид. части от общите части на сградата, които идеални
части се равняват на 8,96 кв. м, намиращ се в
жилищна сграда „Панорама Дриймс“, построена в
УПИ І-3038, 3039, 3112, 3113, 3114 в кв. 12 по плана
на гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас,
с кадастрален идентификатор на поземления имот
11538.3.147, целият с площ 12 602 кв. м. Имотът
се продава такъв, какъвто е към момента на
продажбата, и купувачът не може да претендира
за недостатъци на закупения имот. На основание
чл. 246, ал. 8 ДОПК собствеността преминава
върху купувача от датата на постановлението.
2657
10. – Техническият у ниверситет – София,
обявява конкурс за Колеж – Сливен, за доцент
по професионално направление 5.1. Машинно
инженерство, специалност „Приложна механика“ – един, за нуждите на катедра „Автотранспорт,
текстил и дизайн“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в отдел
„Човешки ресурси“, тел. 044-667-323.
2650
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27. – Медицинският университет – Факултет
по дентална медицина, София, на основание решение на АС от 25.02.2014 г. обявява конкурс в
област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология за заемане на академичната длъжност
професор – двама, по „Ортопедична стоматология“
за нуждите на катедра „Протетична дентална
медицина“. Конкурсът е със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в деканата на Факултета по дентална
медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.
2651
5. – Институтът за балканистика с Център
по тракология „Проф. Александър Фол“ при
БАН – София, обявява конкурси за: доценти по:
направление 2.2. История и археология, научна
специалност Средновековна обща история (Ранна
Византия) за нуждите на секция „Балканските народи през Средновековието“ – един; направление
2.2. История и археология, научна специалност
Нова и най-нова обща история за нуждите на
секция „Балканите 1878 – 1945“ (Политическа и
социална история на Гърция 19 – 20 в.) – един;
главен асистент по направление 2.2. История и
археология, научна специалност Стара история и
археология (трако-елински отношения) за нуждите
на Центъра по тракология – един, всички със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, София, ул. Московска
45, тел. 02 980 62 97.
2652
92. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
план-схема за обект: „Водопровод от сондажен
кладенец № 1 до водомерна шахта на хотел „НИК“
в Асеновград през ПИ с КИ № 00702.527.149,
00702.527.146 и 00702.527.145 по КК на Асеновград“.
Проектът и придружаващата го документация са
изложени за справка в информационния център
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
2621
93. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – ПП (парцеларен план) за обект: „Водоснабдяване група 40-те извора – І етап – Реконструкция на участъка от РШ № 1 в местността
Каваклийката до РШ № 2 в с. Козаново“. Проектът
и придружаващата го документация са изложени
за справка в информационния център на общината.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2622
94. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – ПП (парцеларен план) за външно кабелно електрозахранване на ПИ с КИ № 43298.51.1
и 43298.51.46. Проектът и придружаващата го
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документация са изложени за справка в информационния център на общината. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
2623
17. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – план за
застрояване за определяне ново конкретно предназначение на имота „За жилищно застрояване“
и план-схеми за водоснабдяване, канализация и
електрификация; парцеларни планове за трасета
за външно електрозахранване и водоснабдяване за
ПИ № 084005 в землището на гр. Дебелец, местност Дръндарски мочур, община Велико Търново.
Проектите се намират в стая № 8 на кметство,
гр. Дебелец, община Велико Търново, и може да
се прегледат. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до кмета на община Велико Търново.
2637
645. – Община Исперих на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е изработен проект за ПУП (подробен устройствен
план) – ПЗ (план за застрояване) и парцеларен
план на обект: „Ел. захранване и нов водопровод
до поземлен имот 045412 в землището на гр. Исперих, община Исперих, област Разград, местността
Кършията“. Проектът е изложен в стая № 1 на
Община Исперих. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация – Исперих, в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
2627
33. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
парцеларен план за линеен обект на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищни образувания, представляващ
ел. захранване 20 kV от съществуващ ВЕЛ ,,Българево“ до имоти с идентификатори 07257.39.649,
07257.39.650 и 07257.40.384 по КККР на с. Българево, община Каварна, област Добрич, засягащ
имоти с идентификатори: 07257.46.127 – полски път;
07257.39.649 – частен имот; 07257.40.126 – пасище,
мера; 07257.40.18 – полски път; 07257.40.384 –
ч а с т е н и м о т ; 0 7 2 57. 39.6 4 8 – ч а с т е н и м о т ;
07257.39.650 – частен имот, по КККР на с. Българево, община Каварна, област Добрич. Проектът
се намира в отдел ,,ТУС“ при Община Каварна.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в ,,Държавен вестник“ заинтересованите могат да се запознаят със същия
и да направят писмени искания, предложения и
възражения по проекта до общинската администрация, Каварна.
2626
43. – Община Костенец на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
оцифряване и попълване на кадастралния план и
оцифряване на действащата улична регулация на
гр. Костенец, кв. Момин проход, който е изложен
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в сградите на общината и кметството – гр. Момин проход. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
2629
5. – Община Малко Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за трасе за водопровод, захранващ
ПИ 049004 по картата на възстановената собственост (КВС) на с. Визица, община Малко Търново.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация, Малко Търново, стая № 6. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2628
45. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на парцеларен план – за трасе на обект:
„Главен водопровод от деривация „Камчия“ до
водоем „Ханска шатра“ – ІІ етап, в землищата на
с. Равда, с. Тънково, с. Кошарица и гр. Несебър,
община Несебър. Проектът предвижда трасето
на напорния питеен водопровод от деривация
„Камчия“ до съществуващия водоем „Ханска
шатра“ да се изгради на два етапа, разположен
основно в сервитута на съществуващите и проектни пътища и имоти, предимно държавна и
общинска собственост. Трасето на напорния питеен
водопровод – втори етап, е с дължина 13 799 м,
започва от землището на с. Равда, преминава
последователно през землищата на с. Тънково, с.
Кошарица и завършва до съществуващия водоем
„Ханска шатра“ в землището на гр. Несебър. В
частта ПУП – парцеларен план е приложен регистър на засегнатите от трасето имоти, както следва:
в землището на с. Равда: имоти с № 10101, 10102,
10103, 90100 и 900100; в землището на с. Тънково:
имоти с № 90106, 90108, 100014, 100015, 110001,
120062, 120063, 130033, 140001, 140018, 140019, 180037,
270144, 270145, 470021, 470204,480001, 480089, 480090,
480187, 480188, 480189, 490002, 490067, 490068, 490074,
490081, 490093, 490207, 2010001, 2010002, 2010003,
2010008; в землището на гр. Несебър: имоти с
№ 40001, 40002, 40014, 50001, 50002, 50004, 50006,
50007, 50008, 50009, 50010, 50012, 50021, 50023, 220011,
220105, 220108, 220118, 360009, 370004, 370009, 370012,
390017, 390020, 390021, 390035, 390036, 390066, 390070,
390071, 390074, 400001, 400002, 400005, 470033,
470034, 570051, 570053, 630034, 2000002, 2000008,
2010003, 2010031, 2030002, 2030006, 2030014, 2030019,
в землището на с. Кошарица: имоти с № 110465,
110466, 110468, 12027, 120104, 120105, 120113, 290026,
290079, 290083, 290085, 290122 и 290123, с определен сервитут 3 м от двете страни на водопровода.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация – гр. Несебър, ул. Еделвайс 10, в
стая 37, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
2630
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83. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на парцеларен план – за трасе на обект:
„Водопроводна връзка за площадка на претоварна
станция за отпадъци в ПИ 61056.21.2 в землището
на с. Равда, местност Мерата, община Несебър“,
за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на населените места по проект
„Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Бургас, финансиран по
ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ с финансовата
подкрепа на Европейския съюз“. Проектът касае
изграждането на водопроводна връзка за площадка
на претоварна станция за отпадъци в ПИ 61056.21.2
в землището на с. Равда, местност Мерата. В
частта ПУП – парцеларен план е приложен регистър на засегнатите от трасето имоти: 61056.21.2
и 61056.22.1 – общинска собственост, с определен
сервитут 3 м от двете страни на водопровода.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация, Несебър, ул. Еделвайс 10, в стая
37, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
2590
12. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Електроснабдяване на жилищни сгради“ в ПИ 57491.18.368,
местност Кошарите, землище Поморие, с дължина на трасето 515 м и сервитут на елпровода,
преминаващи през ПИ 57491.3.744 (полски път,
собственост на Община Поморие) и ПИ 57491.3.800
(полски път, собственост на Община Поморие),
който е изложен в сградата на Община Поморие,
ул. Солна 5. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения по проекта до Община Поморие в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
2658
13. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Външно водоснабдяване на жилищни сгради“ в ПИ 57491.18.368,
местност Кошарите, землище Поморие, с дължина на трасето 507 м и сервитут на водопровода,
преминаващи през ПИ 57491.3.744 (полски път,
собственост на Община Поморие) и ПИ 57491.3.800
(полски път, собственост на Община Поморие),
който е изложен в сградата на Община Поморие,
ул. Солна 5. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения по проекта до Община Поморие в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
2659
28. – Община Първомай на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план, за прокарване на оптичен
кабел през землищата на гр. Първомай, с. Бяла
река, с. Караджалово, община Първомай, област
Пловдив. Проектът е изложен в общинската
администрация – гр. Първомай, стая № 107. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да подават писмени възражения по
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проекта в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ в общинската администрация – Първомай.
2668
8. – Общ ина Р усе на основа н ие ч л. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура – външно ел. захранване за ПИ 218014
в местност Плужна, землище на с. Николово,
община Русе. Предмет на искането е парцеларен
план на кабел 20 kV от съществуващ ж.р. стълб в
имот 218019 (частна собственост) през имот 218015
(местен път) до трансформаторен пост тип БКТП
20/0,4 kV, 1х400 kVA за захранване на съществуваща дърводелска работилница със склад и офиси
в имот 218014. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
2631
27. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания – изграждане на водопроводно отклонение от съществуващ стоманен водопровод ∅ 100, захранен от
мрежата на гр. Сливен, до ПИ 67338.8.30, отреден
„За логистична база“, местност Рамануша, землище гр. Сливен. Трасето преминава през имот
67338.8.50 – полски път, общинска собственост,
в същото землище. Проектът е изложен в общината, стая 35. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
2603
7. – Община гр. Сливница, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) за обект „Подобряване на водоснабдяването
в община Сливница“: план застрояване за НПИ
№ 242068 в м. Слатина по КВС в землището на
с. Алдомировци, община Сливница, „Водопровод
за питейна вода“ – съоръжение на техническата
инфраструктура от водоизточника до съществуващ
резервоар в с. Алдомировци, община Сливница.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до общинската администрация.
2667
170. – Община Харманли на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
парцеларен план за обект: „Реконструкция и
електрификация на железопътната отсечка Харманли – Свиленград; участък 5 от км 266+000
до км 271+000, Пресичания и преустройства
110 kV – Пресичане ВЛ 2х110 kV „Пясъчево – Малево“ при км 266+002 (съществуващ км 266+132)“.
Трасетата на въздушния електропровод преминават през поземлени имоти, подробно описани по
вид, начин на трайно ползване, категория, местност, площ с ограничено ползване и собственици,
както следва:
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№
на имот
по КК

Вид
територия

НТП

1

2

3

ВЕСТНИК

Площ Площ с Вид собна
ограни- ственост
имота чение в
в дка ползването в кв. м
4
5
6

77181.2.7

земеделска друг вид нива
територия

6,650

77181.2.7

т е ри т о ри я
на т ранспорта
земеделска
територия
т е ри т о ри я
на т ранспорта
земеделска
територия

за друг поземлен
имот за движение и транспорт
друг вид нива

0,742

няма

9,650

1395

1,163

няма

6,651

576

т е ри т о ри я
на т ранспорта
земеделска
територия
т е ри т о ри я
на т ранспорта
земеделска
територия
т е ри т о ри я
на т ранспорта
земеделска
територия
т е ри т о ри я
на т ранспорта
земеделска
територия
т е ри т о ри я
на т ранспорта
земеделска
територия

за друг поземлен
имот за движение и транспорт
друг вид нива

0,827

404

3,999

466

за друг поземлен
имот за движение и транспорт
друг вид нива

0,506

138

8,900

1278

77181.2.8
77181.2.8
77181.2.9

77181.2.9
77181.2.10
77181.2.10
77181.2.11
77181.2.11
77181.2.12
77181.2.12
77181.2.13
77181.2.13

за друг поземлен
имот за движение и транспорт
друг вид нива

за друг поземлен
имот за движение и транспорт
друг вид нива

1,128
8,001

за друг поземлен 1,069
имот за движение и транспорт
друг вид нива
16,101

БРОЙ 35
Собственик

Забележка

7

8

544 частна

Недялка Иванова Бояджиева
Трендафил Иванов Трендафилов
държавна ДПНК „ЖИ“
отчастна
чужден
частна
Георги Василев Трендафилов
държавата
държавна ДПНК „ЖИ“
отчастна
чужден
частна
Георги Тодоров Бойков, Констанца Тодорова Бойкова, Мария Георгиева Янчева, Екатерина Георгиева Трендафилова
държавна ДПНК „ЖИ“
отчастна
чужден
частна
н-ци на Латю Янчев Господинов
държавна ДПНК „ЖИ“
отчастна
чужден
частна
н-ци на Теню Братанов Дулев

няма държавна ДПНК „ЖИ“
частна
1087 частна

отчужден

н-ци на Иван Братанов Дулев

няма държавна ДПНК „ЖИ“
частна

отчужден

1847 частна

н-ци на н-ци на Димитър Вълков Грозев
държавна ДПНК „ЖИ“
отчастна
чужден
общин- Община Харманли
ска
публична
държавна ДПНК „ЖИ“
отчастна
чужден
частна
Нейчо Павлов Нейчев

за друг поземлен 2,497
няма
имот за движение и транспорт
77181.2.16
за селскостопан- 1,985
141
ски, горски, ведомствен път
77181.2.16 т е ри т о ри я за друг поземлен 0,272
няма
н а т р а н с - имот за движепорта
ние и транспорт
77181.2.23 земеделска друг вид нива
3,399
1
територия
77181.2.24 земеделска друг вид нива
4,000
472 частна
Марин Жеков Гочев
територия
77181.2.30 земеделска друг вид нива
2,600
18 частна
Борис Тончев Михайлов
територия
Сервитутът на трасетата е по 10 м от двете страни на електропровода, или обща ширина 20 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 запознаят с проекта в отдел „ТУ и С“ на Община Харманли и да направят
писмени възражения, предложения и искания по него до общинската администрация.
2669
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11. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че са изработени проект за
изменение на подробен устройствен план – план
за улична рег улаци я (П У Р) на улица с о.т.
10а – 201 и план за регулация (ПР) за УПИ IV,
V и VI в кв. 24 и УПИ V, VI и VII в кв. 93 по
плана на с. Рупките, община Чирпан. Проектът за ПУР предвижда прекъсване на улицата
между осови точки 10а и 201, като се създават
две нови осови точки 221 и 222. При о.т. 221
се предвижда уширение на улицата с размери
15 м/12 м. Планът за регулация (ПР) предвижда
части от заличената улица да се присъединят
съответно към УПИ IV и УПИ V в кв. 24 по
плана на с. Рупките. Проектът може да бъде
разгледан в стая № 1, ет. 1 в сградата на общинската администрация. На основание чл.
128, ал. 5 ЗУ Т заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Чирпан в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
2604

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от Иванка Манева Иванова от Габрово и жалба на Татяна Иванова Йорданова от
Русе против Правилника на администрацията в
съдилищата (ПАС), приет на основание чл. 342,
ал. 1 от Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 8
от 2014 г.), в частта на чл. 4, ал. 2, т. 2 и § 4
от преходните и заключителните разпоредби,
по което е образувано адм. дело № 3754/2014 г.
по описа на Върховния административен съд,
четвърто отделение.
2615
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Националното сдружение на
съдебните служители, София, против Правилника на администрацията в съдилищата (ПАС),
приет на основание чл. 342, ал. 1 от Закона за
съдебната власт (ДВ, бр. 8 от 2014 г.), и алтернативно в частта по чл. 4, ал. 2, чл. 8, ал. 2,
чл. 9, ал. 2, чл. 11, ал. 2, чл. 131, ал. 2 и § 4
от преходните и заключителните разпоредби,
по което е образувано адм.д. № 3754/2014 г.
по описа на Върховния административен съд,
четвърто отделение.
2616
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от „Горанови“ – ООД,
ЕИК 200746240, седалище и адрес на управление: София, район „Връбница“, ул. Маслиново
клонче 2, представлявано от управителя Марияна Горанова, чрез пълномощници – адвокат
Ангел Игнатов и адвокат Лъчезар Лазаров, и
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със съдебен адрес: София, ул. Цар Самуил 38,
ет. 4, ап. 16, оспорване на § 3, т. 1 от Наредбата
за изменение и допълнение на Наредба № 1 от
2008 г. за изискванията за търговия с яйца за
консумация, издадена от министъра на земеделието и храните и обнародвана в ДВ, бр. 9 от
31.01.2012 г., по което е образувано адм. дело
№ 4528/2014 г. по описа на Върховния административен съд, трето отделение.
2617
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от „К Метал“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София
1000, ул. Добруджа 1, ЕИК 040877181, срещу
Заповед № РД-9Р-18 от 11.09.2012 г. на министъра на културата на Република България, с
която на основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65,
ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство
е предоставен статут на групова архитектурно-строителна недвижима културна ценност с
категория „местно значение“ на обект „Историческа зона „Стария Боровец“ на територията на
курортен комплекс „Боровец“, община Самоков,
Софийска област, и са определени режими на
опазване на недвижимата културна ценност,
по което е образувано адм.д. № 3830/2013 г.
по описа на Върховния административен съд,
трето отделение.
2741
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, а л. 1
от А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от Фондация
„Български адвокати за правата на човека“,
представлявана от адв. София Николова Разбойникова, член на управителния съвет и на
изпълнителното бюро на фондацията, с която
се оспорва частична отмяна на чл. 7, ал. 2 от
Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на
Република България, приета с Постановление
№ 79 на Министерския съвет от 9.05.2000 г. (ДВ,
бр. 40 от 2000 г.); чл. 7 е изменен (ДВ, бр. 47
от 2005 г.) поради противоречие с чл. 2, т. 1 от
Закона за интеграция на хората с увреждания
(ЗИХУ); § 1, т. 2 ЗИХУ, по което е образувано
адм.д. № 4400/2014 г. по описа на Върховния
административен съд.
2742
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от ЕТ „Ина – Ирина Пострумска“, гр. Белово, ул. Михаил Попрадулов 25,
представляван от Ирина Иванова Пострумска,
подадена чрез адв. Грозданова – АК – Пазарджик, против заповед № 108 от 12.03.2014 г. на
кмета на община Белово, с която е одобрено
ЧИ ПУП – ПРЗ за промяна на северната регулационна линия по имотната граница (имот
№ 1007) и за разделянето на УПИ І – Битов комбинат, на УПИ І – „Търговия и услуги“, УПИ
VІІІ – „Търговия и услуги“, и УПИ ІХ – „Търго-
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вия и услуги“, в кв. 63 по плана на гр. Белово.
По жалбата е образувано административно дело
№ 289/2014 г. по описа на А дминистративния
съд – Пазарджик. Заинтересуваните лица имат
право да се конституират като ответници в
едномесечен срок от деня на обнародването
на това обявление в „Държавен вестник“ чрез
подаване на заявление със съдържанието по
чл. 218, ал. 4 ЗУ Т.
2708
А д м и н и с т р а т и в н и я т с ъ д – С о ф и я-г р а д ,
уведомява, че по описа на съда е образувано
административно дело № 780/2014 г. на ІІ отделение, 29 състав, насрочено за 28.05.2014 г.
от 11 ч., по искане на Георги Маринов Вачев за
обявяване нищожността на решение № 2788-П
от 1.06.2004 г. на Агенцията за приватизация в
частта на решението по т. 1.6, което решение
е обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 51
от 15.06.2004 г.
2707
Софийският градски съд, гражданско отделение, ІVВ въззивен състав,  призовава А лма
Илиева Гъгнева с адрес за призоваване: София,
ул. Бигла 10, вх. Б, сега с неизвестен адрес,
да се яви в съда на 1.10.2014 г. в 13,30 ч. като
въззиваема страна по гр.д. № 6986/2012 г. по
описа на СГС, ГО, ІVВ въззивен състав, образувано по жалба от Радивой Стойчев Петровски
срещу решение на СРС, 44-ти състав, гр.д.
№ 5981/1996 г. В слу чай че ответницата не
се яви, съдът ще є назначи представител на
основание чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2661
Софийският градски съд, гражданско отде лен ие, І V В в ъ з зи в ен с ъ с т а в, п ри з ов а в а
Илиана Илиева Залхофер, с адрес за призоваване: София, ул. Цар Самуил 25, ет. 1, ап. 4,
сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
1.10.2014 г. от 13,30 ч. като въззиваема страна
по гр. д. № 6986/2012 г. по описа на СГС, ГО,
ІVВ въззивен състав, образувано по жалба от
Радивой Стойчев Петровски срещу решение
на СРС, 44-ти състав, гр. д. № 5981/1996 г. В
случай че ответницата не се яви, съдът ще
є назначи представител на основание чл. 50,
ал. 2 ГПК (отм.).
2662
Ви динск и ят районен с ъд, т рет и със та в,
уведомява Баджа Дан, роден на 21.12.1958 г.,
с посочен адрес: Видин, ж.к. Строител, бл. 9,
вх. Д, ет. 5, ап. 113, сега с неизвестен адрес, че
е ответник по гр.д. № 272/2014 г., образувано
по предявен от А лбена Методиева Дан иск
по чл. 127 СК, и му указва, че в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
следва да се яви в гражданското деловодство на
Видинския районен съд, пл. Бдинци 1, Съдебна
палата, ет. 2, за да посочи съдебен адрес и да
получи исковата молба и приложенията към
нея, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2660
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Старозагорският окръжен съд, търговско
отделение, призовава „Банка Пиреос България“ – АД, София, район „Младост“, бул. Цариградско шосе 115Е, „Калекс – В“ – ЕООД,
София, район „Лозенец“, ул. Д-р Марин Русев 10,
ет. 3, ап. 10, „Ен Джи Капитал“ – ООД, София,
ул. Нишава 155, „Ен Джи Капиталс“ – ЕАД,
София, район „Триадица“, ул. К няз Борис I
№ 14, Кристиян А лбърт Шробсдорф, София,
бул. Витоша 93, вх. В, ап. 36, „Инт реа Инвестмънтс“ – ЕООД, София, район „Лозенец“,
бу л. Хрис т о С м и рненск и 18, „К ла вис И нвестмънтс“ – А Д, Пловдив, район „Централен“, ул. Менделеев 2А, адвокатско дружество
„Данаилов, Михалева, Неделчев и Ко“, София,
район „Триадица“, ул. Позитано 7, ет. 6, офис
23 – 24, Националната агенция за приходите,
София, бул. Княз Дондуков 52, да се явят в съда
на 26.05.2014 г. в 11 ч. като кредитори по т.д.
№ 337/2013 г. с длъжник „Търговски комплекс
Банско“ – ЕА Д (в производство по несъстоятелност), гр. Стара Загора, ул. Свети К няз
Борис 93, ет. 15, стая 2, на основание чл. 679,
ал. 2 ТЗ за отмяна на решение от 24.03.2013 г.
на събрание на кредиторите на „Търговски
комплекс Банско“ – ЕАД (в производство по
несъстоятелност).
2709
Со фи йск и я т г ра дск и с ъд на о снова н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 82/2002 г. за политическа партия с наименование „Съюз на свободните демократи“, както
следва: Устав на политическата партия, приет
от Националното събрание на политическата
партия, проведено на 5.10.2013 г., който е неразделна част от това решение и се приподписа
на всяка ст раница от съди ята; новоизбран
председател Радослав Милев Кацаров, който
представлява политическа партия „Съюз на
свободните демократи“; нов Управителен съвет
с освободени членове: Стефан Антонов Софиянски, председател по право, Симеон Василев
Съев, Христо Маринов Попов, Стоил Вангелов
Стоилов, Ради Атанасов Радев, Иван Живков
Антикаджиев, Янко Иванов Янков, Денчо Колев
Димов, Методи Динев Пенчев, Светлан Костов
Златев, Борислав Иванов Българинов, Петър
Христов Атанасов, Нели Николова Минчева,
Ирена Ангелова Петрова, Георги Петков Георгиев; новоизбрани членове на УС: Радослав
Милев Кацаров, Светлан Костов Златев, Тодор
Георгиев Галунов, Калин Василев Петров, Георги Петков Георгиев, Васил Тодоров Василев,
А нтон Ми хайлов Ми хайлов, Тодор Милчев
Тодоров, Марияна Станимирова Стоева, Пенко
Найденов Пенков, Лорета Методиева Николова,
Ангел Димчев Бучков, Ангел Иванов Иванов,
Камен Делчев Делчев; освободени членове
на Съюзната контролна комисия: Звезделина
Михайлова Стоянова, Кирил Георгиев Стоянов, Марин Калчев Стефанов, Галя Николаева
Енева, Емил Боянов Мишов; новоизбран член
на Съюзната контролна комисия – Снежина
Димитрова Миланова.
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
51. – „Пенсионноосигурителна компания „Доверие“ – АД, София, на основание чл. 189 от Кодекса
за социално осигуряване обнародва:
Отчет за всеобхватния доход за 2013 г.
2013 г.
BGN’000

2012 г.
BGN’000

Приходи от такси
– Доброволен пенсионен фонд

876

– Професионален пенсионен фонд

1,251

2,813

2,836

– Универсален пенсионен фонд

28,779

25,323

Общо приходи

32,468

29,410

Разходи за персонала

(7,470)

(6,480)

Други оперативни разходи

(7,504)

(6,749)

(14,974)

(13,229)

17,494

16,181

(2,028)

(5,843)

1,609

3,964

Печалба преди данъци

17,075

14,302

Данъци

(1,731)

(1,440)

Печалба за годината

15,344

12,862

15,344

12,862

Oперативни разходи за управление на пенсионните фондове

Общо разходи
Резултат от управлението на пенсионните фондове
Пенсионни резерви
Приходи от инвестиции, нетно

Друг всеобхватен доход за годината
Пълен всеобхватен доход за годината
Счетоводен баланс към 31.12.2013 г.
2013 г.
BGN’000

2012 г.
BGN’000

Активи
Текущи активи
Парични средства  
Депозити
Инвестиции за продажба
Вземания от пенсионните фондове

29,196

7,597

4,847

10,335

31,224

31,800

1,586

1,514

Други текущи активи

453

456

Общо текущи активи

67,306

51,702

Нетекущи активи
Депозити
Имоти, машини и съоръжения
Дълготрайни нематериални активи
Отсрочен данъчен актив
Общо нетекущи активи
Общо активи

0

3,682

7,714

8,314

512

338

115

109

8,341

12,443

75,647

64,145

Пасиви
Текущи задължения
Задължения към свързани лица

227

244

Други задължения

2,209

1,635

Общо текущи задължения

2,436

1,879

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 35
2013 г.
BGN’000

2012 г.
BGN’000

Нетекущи задължения
Провизии за обезщетения при пенсиониране

184

184

Общо нетекущи задължения

184

184

Общо задължения

2,620

2,063

Пенсионни резерви

23,194

21,162

15,004

15,004

1,562

1,562

СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Регистриран капитал
Резерви
Неразпределена печалба

17,923

11,492

Текуща печалба

15,344

12,862

Общо собствен капитал

49,833

40,920

Общо пасиви

75,647

64,145

Отчет за паричните потоци за 2013 г.
2013 г.
BGN’000

2012 г.
BGN’000

Парични потоци от оперативна дейност
Парични потоци от/към ПФ

32,432

29,891

Парични потоци, свързани с търговски контрагенти

(4,892)

(5,172)

Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения

(7,124)

(6,349)

Парични потоци, свързани с комисиони на осигурителни посредници

(1,050)

(499)

(457)

(249)

Парични потоци, свързани с корпоративен данък лихви, комисиони, дивиденти и други
Парични потоци от операции с чуждестранна валута

(5)

Платени данъци върху печалбата

(1,200)

(1,714)

Плащания при разпределение на печалбата

(6,431)

(5,906)

(538)

(445)

10,735

9,557

Други парични потоци от основна дейност
Всичко парични потоци от оперативна дейност
Парични потоци от инвестиционна дейност
Парични потоци, свързани с нетекущи материални и нематериални активи

(779)

(746)

Парични потоци, свързани с текущи финансови активи

9,421

(5,004)

Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други

2,168

2,506

54

(355)

Всичко парични потоци от инвестиционна дейност

10,864

(3,599)

Изменение на паричните средства през периода

21,599

5,958

7,597

1,639

29,196

7,597

Парични потоци от операции с чуждестранна валута

Парични средства в началото на периода
Парични средства в края на периода
Отчет за промените в собствения капитал към 31.12.2013 г.
Основен
капитал
Към 31 декември 2012 г.
Финансов резултат
Към 31 декември 2013 г.
Съставител:
Н. Кънчева

Премии
от емисии

15,004
-   
15,004

-   
-   

Резерви

Непокрита
загуба

1,562
-   
1,562

Общо

24,354

40,920

15,344

15,344

33,267

49,833

Ръководители:
М. Маринов
Д. Петкова
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51а. – Универсален пенсионен фонд „Доверие“, София, на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Отчет за доходите за 2013 г.
2013 г.
BGN’000

2012 г.
BGN’000

Приходи
Приходи от дивиденти
Приходи от лихви
Приходи от операции с ценни книжа
Приходи от операции с чуждестранна валута
Приходи от инвестиционни имоти
ВСИЧКО ПРИХОДИ

8,978

5,993

54,281

55,832

487,029

355,661

97,064

85,393

1,127

910

648,479

503,789

456,382

321,356

901

783

109,871

83,881

360

723

567,514

406,743

80,965

97,046

Разходи
Разходи по операции с ценни книжа
Разходи от обезценка на ценни книжа
Разходи по операции с чуждестранна валута
Разходи по инвестиционни имоти
Всичко разходи
Доход
Баланс към 31.12.2013 г.
2013 г.
BGN’000

2012 г.
BGN’000

Актив
Нетекущи активи
Банкови депозити

74,769

196,917

Инвестиционни имоти

65,260

61,917

140,029

258,834

Парични средства еквиваленти

339,809

107,154

Банкови депозити

150,838

49,123

Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата

175,905

196,922

Ценни книжа, приети за търговия на регулираните пазари за ценни книжа

237,318

259,129

4,120

5,059

640,911

602,489

11,311

13,288

Всичко текущи активи

1,560,212

1,240,514

Всичко активи

1,700,241

1,499,348

Задължения към осигурени лица

1,698,383

1,497,448

Всичко нетекущи пасиви

1,698,383

1,497,448

1,330

1,263

528

637

1,858

1,900

1,700,241

1,499,348

Всичко нетекущи активи
Текущи активи

Общински облигации
Ипотечни облигации
Инвестиции в чужбина
Вземания, свързани с инвестиции

7,350

Пасив
Нетекущи пасиви

Текущи пасиви
Задължения към ПОД
Други текущи пасиви
Всичко текущи пасиви
Всичко пасиви
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Отчет за паричните потоци за 2013 г.
2013 г.
BGN’000

2012 г.
BGN’000

Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност
Парични потоци, свързани с осигурени лица

243,637

223,720

Парични потоци от/към други пенсионни фондове

(96,025)

(31,348)

Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество

(27,572)

(25,372)

Парични потоци от дивиденти

7,773

5,913

Парични потоци от лихви

45,316

47,161

Парични потоци от сделки с инвестиции

51,044

(305,817)

Парични потоци от сделки с чуждестранна валута

11,704

(7,504)

Парични потоци от инвестиционни имоти

(3,222)

(1,596)

Изменение на паричните средства през периода

232,655

(94,843)

Парични средства в началото на периода

107,154

201,997

Парични средства в края на периода

339,809

107,154

Съставител:
Н. Кънчева

Ръководители:
М. Маринов
Д. Петкова
51б. – Професионален пенсионен фонд „Доверие“, София, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за доходите за 2013 г.
2013 г.
BGN’000
Приходи
Приходи от дивиденти
Приходи от лихви
Приходи от операции с ценни книжа
Приходи от операции с чуждестранна валута
Разходи по инвестиционни имоти
Всичко приходи
Разходи
Разходи по операции с ценни книжа
Разходи от обезценка на ценни книжа
Разходи по операции с чуждестранна валута
Разходи по инвестиционни имоти
Всичко разходи
Доход
Баланс към 31.12.2013 г.

1,103
6,440
65,375
11,944
40
84,902
61,521
200
13,501
75,222
9,680
2013 г.
BGN’000

Актив
Нетекущи активи
Банкови депозити
Инвестиционни имоти
Всичко нетекущи активи
Текущи активи
Парични средства и еквиваленти
Банкови депозити
Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата
Ценни книжа, приети за търговия на регулираните пазари за ценни книжа
Общински облигации

2012 г.
BGN’000
1,151
6,909
49,964
10,924
68,948
45,008
218
10,818
22
56,066
12,882
2012 г.
BGN’000

6,090
8,202
14,292

26,405
8,162
34,567

14,271
23,236
18,973
36,511
606

15,990
8,340
21,270
39,683
766
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2013 г.
BGN’000

2012 г.
BGN’000
1,712

Ипотечни облигации
Инвестиции в чужбина

80,295

Вземания, свързани с инвестиции

53,892

2,046

4,840

Всичко текущи активи

175,938

146,493

Всичко активи

190,230

181,060

Задължения към осигурени лица

190,048

180,875

Всичко нетекущи пасиви

190,048

180,875

Задължения към ПОД

149

154

Други текущи пасиви

33

31

Пасив
Нетекущи пасиви

Текущи пасиви

Всичко текущи пасиви
Всичко пасиви

182

185

190,230

181,060

Отчет за паричните потоци за 2013 г.
2013 г.
BGN’000

2012 г.
BGN’000

Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност
Парични потоци, свързани с осигурени лица
Парични потоци от/към други пенсионни фондове
Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество
Парични потоци от дивиденти
Парични потоци от лихви
Парични потоци от сделки с инвестиции
Парични потоци от сделки с чуждестранна валута

17,229

19,566

(15,004)

(6,682)

(2,736)

(2,851)

960

1,133

4,587

5,426

(8,299)

(18,383)

1,544

(919)

Парични потоци от инвестиционни имоти

(32)

Изменение на паричните средства през периода

(1,719)

Парични средства в началото на периода

15,990

(2,742)
18,732

Парични средства в края на периода

14,271

15,990

Съставител:
Н. Кънчева

Ръководители:
М. Маринов
Д. Петкова
51в. – Доброволен пенсионен фонд „Доверие“, София, на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Отчет за доходите за 2013 г.
2013 г.
BGN’000

2012 г.
BGN’000

Приходи
Приходи от дивиденти
Приходи от лихви
Приходи от операции с ценни книжа
Приходи от операции с чуждестранна валута
Приходи от инвестиционни имоти
Всичко приходи

740

1,020

4,079

4,505

43,396

34,953

7,742

7,311

31
55,988

47,789

41,309

31,491

Разходи
Разходи по операции с ценни книжа
Разходи от обезценка на ценни книжа
Разходи по операции с чуждестранна валута

61

100

8,862

7,230
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2013 г.
BGN’000

Разходи по инвестиционни имоти
Всичко разходи
Доход

2
50,234
5,754

2012 г.
BGN’000
60
38,881
8,908

Баланс към 31.12.2013 г.
2013 г.
BGN’000
Актив
Нетекущи активи
Банкови депозити
Инвестиционни имоти
Всичко нетекущи активи
Текущи активи
Парични средства и еквиваленти
Банкови депозити
Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата
Ценни книжа, приети за търговия на регулираните пазари за ценни книжа
Общински облигации
Ипотечни облигации
Инвестиции в чужбина
Вземания, свързани с инвестиции
Всичко текущи активи
Всичко активи
Пасив
Нетекущи пасиви
Задължения към осигурени лица и пенсионери
Всичко нетекущи пасиви
Текущи пасиви
Задължения към ПОД
Други текущи пасиви
Всичко текущи пасиви
Всичко пасиви
Отчет за паричните потоци за 2013 г.

7,242
4,190
11,432

7,211
14,970
22,181

7,512
12,339
14,466
21,880
319
52,230
1,013
109,759
121,191

10,270
6,662
16,028
24,137
408
1,007
34,320
1,756
94,588
116,769

121,028
121,028

116,646
116,646

107
56
163
121,191

97
26
123
116,769

2013 г.
BGN’000
Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност
Парични потоци, свързани с осигурени лица и пенсионери
Парични потоци от/към други пенсионни фондове
Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество
Парични потоци от дивиденти
Парични потоци от лихви
Парични потоци от сделки с инвестиции
Парични потоци от сделки с чуждестранна валута
Парични потоци от инвестиционни имоти
Изменение на паричните средства през периода
Парични средства в началото на периода
Парични средства в края на периода
Съставител:
Н. Кънчева
2602

2012 г.
BGN’000

(970)
482
(846)
601
2,975
(5,976)
982
(6)
(2,758)
10,270
7,512

2012 г.
BGN’000
2,249
1,149
(1,297)
952
3,670
(9,970)
(677)
(591)
(4,515)
14,785
10,270

Ръководители:
М. Маринов
Д. Петкова
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12. – Министърът на образованието и науката
на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за кредитиране
на студенти и докторанти отправя покана до банките
за сключване на типов договор, уреждащ правата
и задълженията на държавата и на банките във
връзка с участието им в системата за кредитиране
на студенти и докторанти с държавна финансова
подкрепа. В съответствие с разпоредбите на чл. 6,
ал. 3 ЗКСД предложението за сключване на договор може да бъде прието в двумесечен срок от
обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
2612
14. – Управителният съвет на Независимия синдикат на служителите в „Булбанк“ – АД, София, на
основание чл. 14, ал. 2 и 4 от устава на синдиката
и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква събрание на синдикалните членове на 7.06.2014 г. в 9 ч. в Учебната зала
на почивна станция „Созопол“ – Созопол, при
следния дневен ред: 1. отчетно-изборно събрание
на синдиката на служителите на „УниКредит Булбанк“; 2. разни. В събранието ще вземат участие
делегати, избрани на събрания на синдикалните
организации при норма на представителство 1
делегат за 40 синдикални членове.
2653
8. – Управителният съвет на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) – София, на
основание чл. 22, ал. 1 от устава на БТПП и чл. 26,
ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква на 17.06.2014 г. в 10 ч. в зала
№ 6 на Националния дворец на културата – София,
пл. България 1, редовно общо събрание на членовете
на БТПП при следния дневен ред: 1. отчет на УС
на БТПП за дейността и финансовите резултати
на палатата за периода 2009 – 2013 г.; 2. доклад на
КС на БТПП за периода 2009 – 2013 г.; 3. отчет за
изпълнение на насоките за дейността на БТПП
за периода 2009 – 2013 г.; 4. насоки за дейността
на БТПП за периода 2014 – 2018 г.; 5. бюджет на
БТПП за периода 2014 – 2018 г.; 6. предложение за
изменение и допълнение на устава на БТПП; 7.
избор на членове на управителния съвет на БТПП;
8. избор на членове на контролния съвет на БТПП.
При липса на кворум на основание чл. 22, ал. 4 от
устава на БТПП и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще започне в 11 ч. на посочените място и дата и
ще се проведе при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове.
2301
27. – Изпълнителният съвет на Независимия
учителски синдикат (НУС), София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовна Девета национална
конференция (общо събрание) на 19.06.2014 г. и
20.06.2014 г. в 10 ч. в комплекс „Национал Палас“,
Сливен, при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на ИС на НУС; 2. доклад от заключенията на
ЦКРК на НУС; 3. изменения и допълнения в програмата на НУС и утвърждаването им; 4. изменения
и допълнения в устава на НУС и утвърждаването
им; 5. избор на ръководни и контролни органи
на НУС; 6. приемане на решения и резолюции на
Деветата национална конференция на НУС. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
националната конференция (общото събрание) ще
се проведе същия ден в 11 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
2613
1. – Управителният съвет на сдружение „Бъди
подготвен“ на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ
свиква на 21.06.2014 г. в 10 ч. в София, ул. Пиротска 68, в библиотеката на 18 СОУ „У. Гладстон“
общо събрание на сдружение „Бъди подготвен“
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при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за периода 01.2013 – 03.2014 г.; 2. избор
на президент и управителен съвет на сдружението; 3. предложения за активизиране дейността на
сдружение „Бъди подготвен“; 4. разни.
2676
14. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Фондация „За Оборище“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 21.06.2014 г. в 16 ч. в София, ул. Франсис
дю Пресансе 12а, офис 1, при следния дневен ред:
1. приемане на нови членове на фондацията; 2.
приемане на промени в устава на фондацията; 3.
приемане и освобождаване на членове на управителния съвет; 4. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 17 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
2677
11. – Управителният съвет на сдружение
„Детелини“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
25.06.2014 г. в 10 ч. на адрес София 1252, община
Нови Искър, ул. Трети март 12, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за
периода от 14.06.2002 г. до 31.12.2013 г.; 2. приемане
на нови членове на сдружението; 3. промени в
устава; 4. намаляване числеността на управителния съвет (УС); 5. освобождаване на членовете
на УС; 6. избор на нови членове на УС; 7. 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.
2654
12. – Управителният съвет на сдружение
„Училищното настоятелство към 78 СОУ „Христо Смирненски“ – Банкя, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 30.05.2014 г. в
11 ч. в гр. Банкя, ул. Царибродска 5, сградата на
78 СОУ „Христо Смирненски“, при следния дневен
ред: 1. промени в състава на управителния съвет;
проект за решение – ОС приема промени в състава
на управителния съвет; 2. разни. 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.
2655
4. – Управителният съвет на Съюза на хотелиерите, к.к. Златни пясъци, Варна, на основание чл. 12 от устава на съюза и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете си на
7.06.2014 г. в 13 ч. в залата на хотел „Риу Долче
Вита“, к.к. Златни пясъци, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на УС през 2013 г.; 2.
доклад на КС за дейността през 2013 г.; 3. финансов
отчет за 2013 г.; 4. освобождаване от отговорност
на членовете на УС и КС за дейността им до този
момент; 5. приемане на бюджета за 2015 г.; 6. избор
на органи на управление на сдружението – управителен съвет, контролен съвет; 7. разни. При липса
на кворум на основание чл. 13, ал. 8 от устава на
съюза и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден с един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове или представители.
2664
2. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство ТИТ „Алеко Константинов“, Велинград“, Велинград, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
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26.06.2014 г. в 16 ч. в сградата на ПГИТ „Алеко
Константинов“, Велинград, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад за изминалия период; 2.
приемане членове на настоятелството; 3. освобождаване членове на настоятелството; 4. промени
в устава на училищното настоятелство; 5. избор
на съвет на настоятелите; 6. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден при същия дневен ред и
на същото място в 17 ч.
2665
14. – Управителният съвет на КСР „Янтра“,
Горна Оряховица, на основание чл. 26, ал. 1, 2 и
3 ЗЮЛНЦ и чл. 23 и чл. 25, ал. 1 и 2 от устава на
сдружението свиква редовно годишно общо събрание на членовете на сдружението на 15.06.2014 г.
в 13 ч. в гр. Горна Оряховица, ул. В. Априлов 29,
в клуба при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на сдружението през 2013 г.; 2. доклад за
финансовото състояние на сдружението и приемане
на годишния счетоводен отчет на сдружението за
2013 г.; 3. определяне и приемане на бюджета за
2014 г.; 4. приемане на нови пълноправни членове;
5. промени в състава на управителния съвет; 6.
приемане на промени в устава; 7. предложения
за обсъждане на други актуални за сдружението
въпроси, в т. ч. обсъждане на развитието на сдружението. Поканват се всички членове лично или
чрез упълномощени представители да присъстват
на общото събрание. Юридическите лица, членове
на сдружението, участват в ОС чрез законните си
представители или чрез писмено упълномощени
за това лица. При липса на кворум на основание
чл. 26, ал. 2 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден на същото
място и при същия дневен ред от 14 ч.
2666
7. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Форта – Костенец“, гр. Костенец,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава
на сдружението свиква общо събрание на СК
„Форта – Костенец“ на 7.06.2014 г. в 14 ч. в гр. Костенец, ул. Боровец 73, при дневен ред – промяна
и допълнение в устава на сдружението относно
определяне на дейността съгласно чл. 2 ЗЮЛНЦ
и предмета на дейност. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 15 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
2632
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Тенисклуб Орфей“ – Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 7.06.2014 г. в 11 ч. в
Кърджали, бул. Сан Стефано 3, вх. А, ап. 21, при
следния дневен ред: 1. освобождаване и избор на
членове на управителния съвет; 2. определяне на
сдружението с нестопанска цел за осъществяване
на общественополезната дейност; 3. промени в
устава. При липса на кворум на основание чл. 27
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ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч. на същото място и при същия дневен ред.
2649
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация на акредитираните лаборатории за изпитвания и диагностика“,
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 3
от устава на сдружението свиква общо събрание на
6.06.2014 г. в 10 ч. в с. Царацово, в заседателната
зала на „Ли Алименти“, при следния дневен ред: 1.
приемане на нови членове; 2. приемане на промени
в устава; 3. обсъждане на промените в Закона за
националната акредитация на органи за оценяване на съответствието; 4. участие на „БААЛИД“ в
съвета по акредитация на ИА „БСА“; 5. избор на
управителен съвет, контролен съвет и председател;
6. промяна името на сдружението; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 26 от устава на сдружението събранието ще се
проведе същия ден един час по-късно на същото
място и при същия дневен ред.
2678
4. – Управителният съвет на сдружение „Еквус
ет Канис Балканика“, с. Железница, на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 35 от устава на сдружението свиква общо събрание на сдружението на
30.05.2014 г. в 10 ч. в седалището на сдружението –
с. Железница, местност Елата 76, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета на УС за дейността на сдружението през 2013 г.; 2. приемане
на счетоводния отчет и баланса на сдружението;
3. промени в устава на сдружението; 4. промени
в състава на управителния съвет на сдружението;
освобождаване на членове и приемане на нови
членове на управителния съвет; 5. разни. Съгласно
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 36 от устава на сдружението
при липса на кворум общото събрание ще се проведе
един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за законно проведено
независимо от броя на присъстващите членове.
2614
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Младежка инициатива за Струмяни“,
с. Микрево, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 31.05.2014 г. в 10 ч. в с. Микрево,
читалище „Братя Миладинови“, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението; 2. промяна
в обстоятелствата на сдружението – прекратяване
на дейността му и избор на лице, което да извърши
всички произтичащи от това действия; 3. други.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.
2633
Марин Дончев Пеев – ликвидатор на сдружение
с нестопанска цел „Касиопея“, Варна, в ликвидация
по ф.д. № 150/2008 г. на ВОС, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението
да предявят своите вземания в срок 6 месеца от
обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
2634
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