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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 231
На основание чл. 102, ал. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 136,
ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
В Указ № 85 от 28 февруари 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените
сили на Република България, Националната
разузнавателна служба и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски
звания (обн., ДВ, бр. 20 от 2012 г.; изм. и
доп., бр. 17 и 37 от 2013 г. и бр. 40 от 2014 г.)
в приложението към т. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. На ред 3:
а) в колона 2 се добавя: „от 1 октомври
2014 г.“;
б) в колона 3 думите „Генерал-майор (Контраадмирал)“ се заменят с „Генерал-лейтенант
(Вицеадмирал)“.
2. В т. 3 „Министерство на отбраната“ се
създава ред 27а:
„
27а. Главен инспектор на Ми- Генерал-майор
нистерството на отбрана- (Контраадмирал)
та – от 1 октомври 2014 г.

“
3. В т. 4 „Военни академии и военни училища“:
а) наименованието се изменя така: „Военни академии, военни училища и Национална
гвардейска част“;
б) създава се ред 30а:
„
30а. Командир на Национал- Бригаден генерал
ната гвардейска част – от (Комодор)
1 октомври 2014 г.

“
4. В т. 7 „Национална служба за охрана“
на ред 36:
а) в колона 2 се добавя: „от 1 октомври
2014 г.“;
б) в колона 3 думите „Генерал-майор (Контраадмирал)“ се заменят с „Генерал-лейтенант
(Вицеадмирал)“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 29 септември 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Георги Близнашки
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
6619

УКАЗ № 232
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам о.з. генерал-лейтенант Атанас
Николов Самандов с орден „За военна заслуга“ първа степен за значимия му принос за
развитието на Българската армия.
Издаден в София на 29 септември 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Георги Близнашки
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
6620

МИНИСТЕРСК И СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 679
ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – пясък
и чакъл, от находище „Рибарниците“, участъци
„Участък – 1“ и „Участък – 2“, гр. Пазарджик,
община Пазарджик, област Пазарджик, на
„Кариери Пазарджик“ – ООД, Пазарджик
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства (ЗПБ), чл. 95е, ал. 1 от
Закона за концесиите във връзка с чл. 71 ЗПБ
и мотивирано предложение на министъра на
икономиката и енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет
експлоатация на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 ЗПБ – строителни материали – пясък и чакъл, представляващи изключителна
държавна собственост, от находище „Рибарниците“, участъци „Участък – 1“ и „Участък – 2“,
гр. Пазарджик, община Пазарджик, област
Пазарджик. Добивът се извършва със средства,
осигурени от концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с общ размер
215,9 дка, която съвпада с площта на находището и е индивидуализирана с координатите
на точки в координатна система „1970 г.“. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. площта на „Участък – 1“ с размер
61,6 дка, индивидуализирана с координатите
на граничните точки от № 1 до № 13, по външния контур на утвърдените запаси и ресурси

БРОЙ 83

ДЪРЖАВЕН

за участъка, в координатна система „1970 г.“
съгласно приложението;
2.2. площта на „Участък – 2“ с размер
154,3 дка, индивидуализирана с координатите
на граничните точки от № 1 до № 18, по външния контур на утвърдените запаси и ресурси
за участъка, в координатна система „1970 г.“
съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 20 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата, на която са изпълнени едновременно
следните условия:
4.1. влизане в сила на решение, с което
е преценено да не се извършва оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС),
или на положително решение по ОВОС и на
оценка за съвместимостта с предмета и целите
на опазване в защитените зони;
4.2. предоставяне на банковата гаранция
по т. 9.1.1.
5. До влизането в сила на концесионния договор концесионерът има права на възложител
на инвестиционно предложение по смисъла на
Закона за опазване на околната среда.
6. Определя пряко за концесионер „Кариери Пазарджик“ – ООД, Пазарджик – титуляр на Удостоверение за търговско откритие
№ 0257/7.08.2006 г., издадено от министъра на
околната среда и водите.
7. Концесията да се осъществява при следните условия:
7.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след:
7.1.1. съгласуване от министъра на икономиката и енергетиката на проектите и плановете по т. 8.2.3 от това решение, съобразени с
мерките и препоръките от решението по т. 4.1;
7.1.2. съгласу ване на Ц ялостен проект
за добив и първична преработка с Агенция
„Пътна инфраструктура“ и въз основа на разрешение, издадено по реда на чл. 26 от Закона
за пътищата.
7.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра,
околната среда, водите, човешкото здраве,
защитените със закон територии и обекти, правата върху горските територии и земеделските
земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения
ред, пътищата и пътната инфраструктура от
републиканската пътна мрежа.
7.3. Правата и задълженията по концесията
да не се прехвърлят на трети лица, освен с
разрешение на Министерския съвет при условията на действащото законодателство.
7.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
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7.4.1. да не извършва добив на подземни
богатства – пясък и чакъл, от река Тополница;
7.4.2. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
7.4.3. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;
7.4.4. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която
е находището на подземни богатства;
7.4.5. да спазва указанията, давани от министъра на икономиката и енергетиката при
съгласуване на проектите;
7.4.6. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
7.4.7. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица придобитата геоложка и техническа
документация и информация, свързана с обекта
на концесия, без изрично писмено съгласие от
министъра на икономиката и енергетиката.
7.5. За осъществяване на правата и за
изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
7.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ,
върху която е придобил съответни права и е
променил предназначението є при условията
и по реда на действащото законодателство.
7.7. Концесионерът може да осъществява дейност върху концесионната площ въз основа на
одобрен и влязъл в сила подробен устройствен
план, който включва концесионната площ и
пътните връзки между площта на находището
и местните и/или републиканските пътища.
8. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива подземни богатства – строителни материали – пясък и чакъл, от находището по т. 1;
8.1.2. право на собственост върху добитите за
срока на концесията подземни богатства – пясък и чакъл;
8.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка
за срока на концесията;
8.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находището, складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните богатства
по т. 1;
8.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
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определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
8.1.6. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация за находището
по т. 1.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
8.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти
и планове по това решение и концесионния
договор;
8.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
8.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
8.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
8.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление на
минните отпадъци, съгласуван с министъра
на икономиката и енергетиката;
8.2.1.6. не нанася повреди на пътя, пътните
съоръжения и принадлежностите на пътя;
8.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
8.2.3. да изработи и съгласува с министъра
на икономиката и енергетиката, а при необходимост – и с други компетентни държавни
органи, при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор:
8.2.3.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка; проектът да предвижда
изграждането на система от репери за наблюдения на състоянието на участъка от пътя и
пътното съоръжение над р. Тополница; след
съгласуването му цялостният работен проект
става неразделна част от концесионния договор;
8.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост от
това; в тези случаи концесионерът уведомява
РИОСВ – Пазарджик, за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по
реда на нормативната уредба по околна среда
преди одобряването на проекта от министъра
на икономиката и енергетиката;
8.2.3.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
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8.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта по
т. 8.2.3.1; концесионерът представя на министъра на икономиката и енергетиката на всеки
5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и за рекултивация
на засегнатите земи; проектът да предвижда
поетапна рекултивация на иззетото добивно
пространство в участъка на пътя;
8.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от проектите
по т. 8.2.3.3;
8.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра на
икономиката и енергетиката планът за управление на минните отпадъци става неразделна
част от концесионния договор;
8.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии и
земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и
обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа;
8.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
8.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
8.2.6.1. шестмесечен отчет за добитите и
действително продадени количества пясък и
чакъл и среднопретеглената им продажна цена
за отчетния период, както и за дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие,
до 15 дни след изтичане на отчетния период;
8.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния
работен проект за добив и първична преработка и за вложените инвестиции през изтеклата
година, както и за изменението на запасите и
ресурсите, включващ необходимите документи
и доказателства, удостоверяващи верността на
посоченото в отчета;
8.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
8.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
8.2.8. да спазва изискванията на чл. 160,
ал. 2 от Закона за културното наследство и
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да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните работи от археолог на
Регионалния исторически музей – Пазарджик;
8.2.9. да предприеме действия с оглед издаване на разрешение по реда на чл. 26 от
Закона за пътищата;
8.2.10. да уведоми Областното пътно управление – Пазарджик, за започването на
добива с оглед упражняване на контрол върху
състоянието на републиканския път и пътното
съоръжение;
8.2.11. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
8.2.12. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 8.2.3.4;
8.2.13. при прекратяване на концесионния
договор да предаде концесионния обект по
т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
8.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
8.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 8.2.6;
8.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
8.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
8.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 9.1;
8.3.5. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от основните
задължения по това решение и договора и/или
при нарушаване на условие за осъществяване
на концесията.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
8.4.2. да осъществява контрол за спазване
условията по концесията и изпълнение на
задълженията по концесионния договор.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
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9.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 9.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви
за забавено изпълнение на задължението за
концесионно плащане, както и неустойки при
неизпълнение или забавено или неточно изпълнение на всяко едно непарично задължение.
9.1.1. За първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 11 782 лв. и се
предоставя не по-късно от 7 дни след датата
на изпълнение на условието по т. 4.1.
9.1.2. За втората година от срока на концесията банковата гаранция е в размер 100 на
сто от стойността на концесионното плащане
за предходната година с начислен ДДС, но
не по-малко от стойността на минималното
годишно концесионно плащане с начислен
ДДС и се предоставя до 31 януари на съответната година.
9.1.3. За всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС и се предоставя на
концедента до 31 януари на съответната година.
9.1.4. Банковата гаранция по т. 9.1.1, 9.1.2
и 9.1.3 следва да е валидна до 28 февруари на
следващата година.
9.1.5. При усвояване на цялата или на част
от банковата гаранция по т. 9.1.1, 9.1.2 и 9.1.3
концесионерът е длъжен да възстанови нейния
размер в 10-дневен срок от уведомлението на
концедента за усвояването є.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
9.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
или при забавено или неточно изпълнение
на договорните задължения. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът и размерът
на санкциите се определят в концесионния
договор.
10. Определя годишно парично концесионно плащане за единица добито подземно
богатство за съответния период, върху което
се дължи ДДС, както следва:
10.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
10.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
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10.3. Размерът на всяко плащане се определя конкретно за всяка 6-месечна вноска,
като 7 на сто от базата за изчисляване на
концесионното възнаграждение се умножи
по добитото количество подземно богатство
за съответния отчетен период съгласно чл. 1,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното
възнаграждение за добив на строителни и
скалнооблицовъчни материали – приложение
№ 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите
и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни
богатства по реда на Закона за подземните
богатства, приета с Постановление № 127
на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ,
бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
10.4. Концесионното плащане по т. 10.3 за
единица добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „в“ от методиката по
т. 10.3 не може да бъде по-ниско от 0,40 лв./
тон. Тази стойност се индексира ежегодно с
процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по
информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г. От
началото на 2013 г. в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) № 1165/98 и на
променящия го Регламент (ЕС) № 1158/2005
е сменена базисната година за Краткосрочна
бизнес статистика, която вече е 2010 г. По
информация на Националния статистически
институт към 31 декември 2013 г. процентът на
увеличение на цените за добив на строителни
материали е 3,9 на сто, а базисната цена за
2010 г. е 0,53 лв./тон. Следователно стойността
на индексираното концесионно плащане за
единица добито подземно богатство – строителни материали (пясък и чакъл), не може
да бъде по-ниска от 0,55 лв./тон.
10.5. Минималният размер на дължимото
концесионно плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията
не може да бъде по-нисък от 7140 лв. без
ДДС, определен на базата на 30 на сто от
предвидения средногодишен добив за срока
на концесията – 17 850 тона/шестмесечие
добита суровина и предвидените стойности за
единица добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „в“ от методиката по
т. 10.3 – 0,40 лв./тон. Минималните стойности
на концесионното плащане за единица добито
подземно богатство се индексират ежегодно
съгласно т. 10.4.
10.6. Размерът на концесионното плащане по т. 10.3 и минималният размер на
концесионното плащане по т. 10.4 и 10.5 се
променят с допълнително споразумение към
концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото
определяне.
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10.7. Министърът на икономиката и енергетиката превежда по бюджета на община
Пазарджик част от извършеното концесионно
плащане в размер 50 на сто от сумата, определена при условията и по реда на чл. 81 от
Закона за концесиите, без ДДС.
11. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
богатства, при условия и по ред, определени
в концесионния договор.
12. Оправомощава министъра на икономиката и енергетиката:
12.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Кариери Пазард ж ик“ – ООД, Пазард ж ик, в т римесечен
срок от влизането в сила на решението за
предоставяне на концесия.
12.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
12.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
12.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2.1
Координатен регистър
на граничните точки на концесионната площ
на находище „Рибарниците“, „Участък – 1“,
площ 61,6 дка
Координатна система „1970 г.“
№

X

Y

1.

4549447,2

8579026,6

2.

4549436,3

8579073,5

3.

4549347,1

8579053,5

4.

4549290,0

8579039,8

5.

4549148,1

8579024,8

6.

4549041,2

8579013,7

7.

4548939,8

8578973,3

8.

4548897,0

8578962,5

9.

4548904,4

8578929,1

10.

4548941,9

8578884,7

11.

4548971,2

8578883,3

12.

4549170,8

8578904,3

13.

4549373,7

8578921,4
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Приложение
към т. 2.2

Координатен регистър
на граничните точки на концесионната площ
на находище „Рибарниците“, „Участък – 2“,
площ 154,3 дка
Координатна система „1970 г.“
№

X

Y

1.

4549398,6

8579202,2

2.

4549312,7

8579401,3

3.

4549241,4

8579529,2

4.

4549184,7

8579505,7

5.

4549176,9

8579517,4

6.

4549082,2

8579478,2

7.

4549068,9

8579510,3

8.

4549034,5

8579496,3

9.

4548984,3

8579475,8

10.

4548928,9

8579453,3

11.

4548941,1

8579423,5

12.

4548875,3

8579396,6

13

4548844,8

8579330,6

14.

4548847,3

8579132,5

15.

4548935,7

8579143,3

16.

4549053,0

8579158,3

17.

4549121,0

8579162,8

18.

4549317,9

8579190,2

6588

РЕШЕНИЕ № 682
ОТ 2 ОКТОМВРИ 2014 Г.

за обявяване на 3 октомври 2014 г. за Ден на
национален траур
На основание чл. 89 и 90 от Правилника за
прилагане на Закона за държавния протокол,
приет с Постановление № 172 на Министерския
съвет от 2009 г.,
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Обявява 3 октомври 2014 г. за Ден на национален траур в памет на жертвите, трагично
загинали при инцидента във фабриката в
с. Горни Лом на 1 октомври 2014 г.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6721

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

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

меж д у Министерството на отбраната на
Република България и Министерството на
отбраната на Държавата Израел за военно
сътрудничество във връзка с провеждане на
военни тренировки и учения
(Ратифицирано със закон, приет от 41-ото
Народно събрание на 6 април 2012 г. – ДВ,
бр. 31 от 2012 г. В сила от 2 септември 2014 г.)
Министерството на отбраната на Република
България (МОРБ) и Министерството на отбраната на Държавата Израел (МОДИ), наричани
по-долу „Страните“;
Като отчитат важността на военното сътрудничество между Страните;
Като желаят да доразвиват съществуващите отлични взаимоотношения в областта на
отбраната между Страните;
Като изразяват готовността си да доразвиват военното сътрудничество в областта
на съвместните дейности, свързани с военни
тренировки и учения;
Като вземат предвид разпоредбите на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Държавата Израел
и Министерството на отбраната на Република
България за сътрудничество във военната област и отбраната, подписан в Йерусалим на 11
януари 2010 г., наричан по-долу „Меморандумът
за разбирателство“,
се споразумяха за следното:
Член 1
Цел на споразумението
Целта на това Споразумение е да задълбочи
и доразвие съществуващото сътрудничество
между Страните във военната област чрез
съвместни дейности, свързани с военни тренировки и учения, в рамките на националните
законодателства на двете държави.
Член 2
Области и форми на сътрудничество
1. Военното сътрудничество между Страните
във връзка с военната подготовка се осъществява във, без да се ограничава до, следните
области и форми:
А. съвместни тренировки;
В. разполагане на части от въоръжените
сили на едната държава на територията
на другата държава;
С. о фициални визити на делегации, военни
кораби и самолети във връзка с про-
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веждането на съвместни тренировъчни
дейности;
D. планиращи конференции по подготовка на
съвместните тренировъчни мероприятия;
Е. специализирани конференции и срещи
относно логистичните аспекти на бъдещи
тренировъчни мероприятия и обучение;
F. к ултурни и спортни дейности, семинари
и други подобни дейности, организирани
във връзка със съвместните тренировъчни
дейности, учения и обучение.
2. В хода на военното сътрудничество, осъществявано между тях, Страните ще определят
и други области на сътрудничество.
3. С оглед осъществяването на ефективни
програми в гореспоменатите области страните
ще сключват отделно Споразумение по прилагане (СП) за всяка конкретна дейност при
необходимост.
Член 3
Планиране на дейностите
1. За изпълнение на това Споразумение
Страните ще договарят конкретни мероприятия, които ще бъдат включвани в Годишните
планове за двустранно сътрудничество (във
връзка с тренировъчната дейност), съгласно
чл. IV от Меморандума за разбирателство.
2. Всяко конкретно разполагане на територията на едната държава на въоръжени сили
на другата е предмет на разрешаване съгласно
националното законодателство на държавата
домакин.
Член 4
Основни принципи и командни взаимоотношения
1. При извършване на дейността по тренировки, учения и обучение с разполагане на сили
и/или обмен на военни формирования и личен
състав ще се прилагат следните принципи:
А. Л ичният състав/формированията на
Изпращащата страна спазват законодателството и обичаите, действащи на
територията на Приемащата държава.
В. Аташето по отбраната на Изпращащата страна, базиран на територията на
Приемащата държава, ще има административен контрол или съответно административни координационни функции
над личния състав/формированията на
Изпращащата страна за времето на
престоя на територията на Приемащата
държава.
С. В сяка от Страните ще зачита командната
структура на другата Страна за времето
на престоя на личния състав на едната
Страна на територията на другата държава.
D. Л ичният състав на Изпращащата страна
ще се подчинява на националните си
дисциплинарни разпоредби.
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Е. К
 омандирът на личния състав/формированията на Изпращащата страна ще има
правото да предприема дисциплинарни
мерки спрямо личния състав на тази
страна, при условие че тези мерки не
противоречат на националното законодателство на държавата на Приемащата
страна.
F.  В извънредни случаи и след взаимни
консултации между командира на личния
състав/формированията на Приемащата
страна и командира на личния състав/
формированията на Изпращащата страна
Приемащата страна ще има правото да
изисква отстраняването на даден член
на личния състав/формированията на
Изпращащата страна, в случай че други
дисциплинарни мерки не дават резултат.
Командирът на личния състав/формированията на Изпращащата страна незабавно ще се подчини на изискването.
G. Ч леновете на личния състав/формированията на Изпращащата страна нямат
право да вземат участие в никакви официални дейности, необхванати от това
Споразумение.
H. На личния състав/формированията на
Изпращащата страна се разрешава да
носят собствените си униформи и да
ползват собственото си снаряжение по
време на обучителните мероприятия и в
района на учебния полигон. Извън него
горното се съгласува със съответните
органи по сигурността на Приемащата
страна.
I.    Ползването на оръжия, военно оборудване
и техника от личния състав/формированията на Изпращащата страна по време
на учебните дейности подлежи на специално разрешение от Приемащата страна
и се извършва съгласно установените от
нея ограничения.
J.   Командните отношения в сила за личния
състав/формированията на Изпращащата страна по отношение на вътрешната
служба се запазват.
К. Л ичният състав/формированията на Изпращащата страна ползват съществуващите бази за отдих на военния персонал
на Приемащата страна.
Член 5
Въпроси, свързани с околната среда
1. Личният състав/формированията на
Изпращащата страна отчитат и признават
важността на опазването на околната среда
по време на всички дейности, извършвани на
територията на другата Страна.
2. Изпратеният на разменни начала личен
състав спазва законовите и подзаконовите
актове в областта на околната среда на Приемащата страна. Приемащата страна предварително информира Изпращащата страна за
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съдържанието на тези актове. Личният състав/формированията на Изпращащата страна
провеждат съответното обучение по начин,
предотвратяващ увреждането на околната среда.
Член 6
Митнически/имиграционни договорености
1. Личният състав/формированията на
Изпращащата страна се подчиняват на разпоредбите на националното законодателство на
Приемащата страна по отношение на митните
сборове, данъците и други фискални начисления.
Приемащата страна предварително ще информира Изпращащата страна за съдържанието на
това законодателство.
2. Приемащата страна подпомага личния
състав/формировани ята на Изпращащата
страна във връзка с имиграционните и митническите процедури.
Член 7
Юрисдикция
1. Правата и задълженията, установени в
това Споразумение, се базират на приемането
и зачитането на суверенитета на националното
законодателство на Приемащата страна.
2. Властите на Приемащата страна имат
правото да упражняват наказателна, гражданска
и административна юрисдикция над личния
състав/формированията на Изпращащата страна по отношение на всички въпроси, свързани
с правонарушения, извършени на територията
на държавата на Приемащата страна, които са
наказуеми по националното законодателство
на Приемащата страна.
3. Лице, член на личния състав на Изпращащата страна, осъдено в приемащата държава,
може да бъде трансферирано в Изпращащата
държава в съответствие и при условията на
Конвенцията за трансфер на осъдени лица,
подписана в Страсбург на 21 март 1983 г.
4. Компетентните органи на Изпращащата
страна имат правото да упражняват на територията на Приемащата страна дисциплинарни
правомощия над членовете на въоръжените
си сили, при условие че тези дисциплинарни
мерки не нарушават законодателството на
приемащата държава.
5. Властите на двете държави си предоставят
взаимопомощ в съответствие с Европейската
конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси от 1959 г. за провеждането на
разследвания и издирването на доказателства.
6. Властите на двете държави си съдействат
и при налагането на временно задържане и
трансфер на лица, предвидени в гореспоменатите спогодби, на съответните органи, имащи
право да упражнят тези правомощия.
7. Властите на двете държави се информират
една друга на реципрочна основа за развитието
на въпросите, предвидени в този член.
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Член 8
Искове и отговорност
1. Страната домакин урежда всички искове,
резултат от щети върху собствеността, телесна
повреда или смърт на свой личен състав или
на трети страни, които са причинени на нейна територия при изпълнение на служебните
задължения по това споразумение или последващите споразумения по неговото прилагане,
от личен състав на Изпращащата страна. Последната изцяло компенсира страната домакин
за всички осъществени разходи при уреждане
на исковете в съответствие с решението на
компетентните органи на страната домакин,
освен ако вината е в личен състав на двете
страни. В такъв случай отговорността се поделя пропорционално.
2. Изпращащата страна поема своите разходи, произтичащи от телесна повреда или
смърт на неин личен състав, освен ако тези
увреждания не са били причинени поради груба
небрежност или умисъл на личния състав на
другата страна, в съответствие с решението на
компетентните органи на страната домакин.
3. Всяка страна поема своите разходи, произтичащи от щети на нейна държавна собственост, причинени при изпълнение на дейности
по това споразумение или по последващите
споразумения по неговото прилагане, освен
ако тези увреждания не са били причинени
поради груба небрежност или умисъл на личния състав на другата страна, в съответствие с
решението на компетентните органи на страната домакин. В последния случай страната,
чийто личен състав е причинил щетите, ще
компенсира изцяло другата страна.
4. Този член не е предназначен да урежда
договорни искове и искове, произтичащи от
действия или бездействия, които не са извършени при изпълнение на служебни задължения.
Член 9
Инциденти
1. Всеки инцидент, настъпил по време на
пребиваване на военни формирования или
личен състав на едната Страна на територията
на другата държава, се разследва от властите
на Приемащата държава в съответствие със законодателството на последната. Изпращащата
страна се информира незабавно за инцидента
и провеждащите се разследвания и се дава
възможност на неин представител да присъства
като наблюдател при такива разследвания.
2. В случай че от Изпращащата страна бъде
поискано участие в разследването на неин
персонал (технически експерти, съветници),
съответните органи на Приемащата страна
разглеждат това искане в съответствие с приложимите национални процедури. В случай
че и двете Страни са съгласни с такова пред-
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ложение, персонал на Изпращащата страна,
одобрен от Приемащата страна, може да участва
в разследването.
3. Доклад от разследването се предоставя на
Изпращащата страна във възможно най-кратък
срок в съответствие с приложимите процедури
за защита на класифицираната информация.
Член 10
Финансови въпроси
1. По принцип всяка от Страните поема
собствените си разходи, свързани с изпълнението на това Споразумение и всяко СП,
което бъде подписано, включително разходите,
направени от личния є състав. По принцип
всяка от Страните заплаща за ползването на
учебните бази и полигони на другата Страна,
освен ако не е договорено друго в конкретното СП за съответното мероприятие/област
на дейност.
2. Спешната медицинска и спешната дентална помощ се предоставят в съответните
заведения на Приемащата страна безплатно
и в съответствие с приложимите стандарти
на Приемащата държава.
3. Изпращащата страна поема разходите
за заплати, храна, международен и вътрешен
транспорт, квартира, дневни, медицинска застраховка и други разходи, извън посочените
в параграф 2.
4. Други разходи, възникващи в резултат
на изпълнението на СП в конкретни области
на дейност, се поемат съгласно неговите условия и разпоредби. В случай на тренировъчни
дейности финансовите аспекти се договарят в
конкретното СП.

ВЕСТНИК
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А. К
 онкретни дефиниции и принципи за
тренировката/обучението.
В. Конкретни финансови аспекти във връзка
с тренировката/обучението.
С. Логистично управление и оперативни
аспекти.
D. Процедури в случай на издирване и спасяване (SAR) и разследване на инциденти.
E. О пазване на околната среда.
2. Страните или техни упълномощени представители могат да договарят и други аспекти
при необходимост за конкретната дейност.
Член 13
Разрешаване на различия
1. В случай на различия във връзка с тълкуването или прилагането на това Споразумение
тяхното разрешаване няма да бъде отнасяно
за разрешаване от международен или национален съд, арбитражна институция или от
трета страна.
2. Всякакви различия по отношение тълкуването или прилагането на това Споразумение се
разрешават от представители на двете Страни,
които се определят за всеки конкретен случай.
3. В процеса на разрешаване на различията,
както е посочено по-горе, Страните продължават да изпълняват задълженията си съгласно
това Споразумение дотолкова, доколкото те не
са свързани с неуредените въпроси по предходните параграфи.
4. Всички процедури за разрешаване на
спорове се провеждат на английски език.
5. Специфични условия относно разрешаване
на спорове могат да бъдат включени в СП за
отделните дейности.

Член 11
Защита на класифицирани материали и информация

Член 14
Задължения на страните, произтичащи от
спазването на международните договори

1. Това Споразумение е некласифицирано.
Нивото на класификация на всяко СП се договаря за всеки отделен случай в зависимост
от информацията, обменяна в съответната
дейност по сътрудничеството.
2. Защитата на класифицираните материали
и информация се осигурява съгласно Споразумението между правителството на Република
България и правителството/Министерството
на отбраната на Държавата Израел за защита
на класифицираната информация, подписано
на 27 ноември 2008 г.

Това Споразумение не следва да накърнява
задълженията, наложени на всяка от Страните
съгласно други международни договори в сила
за съответната държава.

Член 12
Споразумения по прилагане(СП) относно тренировъчните дейности
1. Когато Страните се договарят да извършват тренировки на територията на едната от
тях, следните технически аспекти следва да се
договорят въз основа на конкретно СП, което
се подписва преди всяко мероприятие от страните или техни упълномощени представители:

Член 15
Заключителни разпоредби
1. Всяка Страна може да посочи конкретен
изпълнителен орган/организация за изпълнението на това Споразумение или на СП.
Всяка Страна може да определи и информира
другата Страна за конкретни лица за контакт
за осъществяване на специфични действия в
рамките на това Споразумение или СП.
2. Това Споразумение влиза в сила след неговото подписване и взаимното информиране
на страните за приключването на националните
им процедури по неговото влизане в сила.
3. Всяка Страна има право да предложи
изменения и допълнения на това Споразумение. В такива случаи започват консултации с
цел да се постигне съгласие по предложените
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изменения и допълнения. Измененията и допълненията, по които е постигнато съгласие,
са част от това Споразумение след влизането
им в сила в съответствие с пар. 2 на този член.
4. Това Споразумение се сключва за период
от 10 години и ще бъде автоматично удължавано с 5 години, освен ако някоя от Страните
не уведоми другата Страна най-малко шест
месеца преди датата на изтичане на срока
му относно своето намерение да прекрати
Споразумението. В случай на прекратяване
Страните гарантират продължаването на вече
започнати и протичащи дейности, както и
защитата на класифицираната информация,
разменена между тях.
5. Страните могат да прекратят действието
на Споразумението по всяко време посредством
писмено уведомление. Това Споразумение се
прекратява шест месеца от датата на изпращане
на писменото уведомление за прекратяването
до другата Страна.
Подписано на 15 януари 2012 г. в Тел Авив
в два оригинални екземпляра на английски
език, като и двата оригинала са с еднаква сила.
За Министерството
на отбраната
на Република
България:
Аню Ангелов,
министър
на отбраната
6616

За Министерството
на отбраната
на Държавата Израел:
Ехуд Барак,
заместник министърпредседател и
министър на отбраната

ТЕХНИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ

относно дипломатически разрешения за прелитане и кацане на военнотранспортни самолети през въздушните пространства или
на териториите на държавите – участнички
в програмата „Европейски флот за въздушен
транспорт“
(Одобрено с Решение № 926 от 15 ноември
2012 г. на Министерския съвет. В сила от
1 юни 2013 г.)
Раздел I
Преамбюл
Държавите участнички,
Като взеха предвид, че прилагането на
концепцията за Единно европейско небе (SЕS),
както е описана в Регламент (ЕО) № 549/2004
на Европейския парламент и на Съвета на ЕС
за определяне на рамките за създаването на
Единно европейско небе (SЕS) (Рамковият Регламент), най-вероятно ще изисква изменение
на съществуващия механизъм за издаване на
дипломатически разрешения,
Като взеха предвид Програмното споразумение (ПС) № A-001-CAP-EATF-GC за Европейския флот за въздушен транспорт (ЕАТF),
подписан в Брюксел на 23 май 2011 г.,

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

Като взеха предвид всички други двустранни
или многостранни споразумения, сключени
между държавите участнички във връзка с
регламента за издаване на дипломатически
разрешения за извършване на военни полети
в зоните на въздушния транспорт,
Като признаха необходимостта за разработване на новаторски, ефикасни и по-ефективни подходи за съкращаване на сроковете
за изпълнение на военни полети в зоните на
въздушния транспорт,
Решиха да приложат следните договорености:
Раздел II
Съкращения
В контекста на това Техническо споразумение (ТС) ще се използват следните съкращения/акроними:
ATC (РВД)

Ръководство въздушно движение (РВД)

AIP (АИП)

Сборник с аеронавигационна
информация

DCN (НДР)

Номер на дипломатическото
разрешение

DG (ОТ)

Опасен товар

DIC (ДР)

Дипломатическо разрешение

ETA (РВК)

Разчетно време за кацане

ETD (РВИ)

Разчетно време за излитане

EW (ЕВ)

Електронна война

IATA (ИАТА)

Международна асоциация за
въздушен транспорт

ICAO (ИКАО)

Международна организация за
гражданска авиация

ISTAR
(ИСТАР)

Разузнаване, наблюдение, опознаване на целите и целеуказване

NLT

Не по-късно от

NOTAM

Международна служба за разпространение на информация
„НОТАМ“

OPR (ООД)

Офис за обработка на данни

TA (ТС)

Техническо споразумение

Раздел III
Дефиниции
В контекста на това ТС са в сила следните
дефиниции:

Год и ш но
(DIC)

Д и п ломат и ческо разрешен ие з а во енен т ра нспор т,
издавано единствено между
участници, заявили Вариант
ДР
1 (виж точка ІІ.1), подлежащо на възобновяване всяка
календарна година с начална дата 01 януари на всяка
година.
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Бордова система, която защ и т а в а в о ен но т ра нс пор т Система за само- ния самолет от нападение с
защита (DASS) ракети зем я – възду х, въздух – въздух и противовъздушна (зенитна) артилерия.

Полетен план

С пец ифи ч на и нф орма ц и я,
подадена на службите за управление на полетите относно планиран полет или част
от полет на военен транспортен самолет.

IATA/ICAO
compliant DG
Опасни товари,
съвместими с
разпоредбите на
ИАТА/ИК АО

Опасни товари, чието транспор т и ра не може да бъде
разрешено съгласно Приложение 18 о т Тех ни ческ и те
инструкции на ИК АО или
регламента за превоз на опасни товари на ИАТА.

IATA/ICAO noncompliant DG
Опасни товари,
несъвместими с
разпоредбите на
ИАТА/ИК АО

Опасни товари и артикули,
ч ие т о т р а нс по р т и р а не не
м ож е д а б ъ д е р а з р е ш е н о
съгласно Приложение 18 от
Тех н и че ск и т е и нс т ру к ц и и
на ИК АО или регламента
за превоз на опасни товари
на ИАТА.

Самолет, регист риран или
действащ като военно възд у хоп л а в ат е л но с р едс т в о,
предназначен за превоз на
Военнотрансличен състав и/или товар
портен самолет
и използван за нетърговски
цели. Дефиницията включва
многоцелевите транспортни
самолетни танкери (MRTT).
Участници

Страните, подписали това ТС,
и държавите, участващи чрез
Известие за присъединяване.

Д и п ломат и ческо разрешение, различно от дефинираното по-горе Годишно диPermanent DIC
пломатическо разрешение с
Постоянно
дипломатичекакъвто и да било постоянен
ско разрешение характер, подлежащ или не(ДР)
подлежащ на възобновяване,
издадено от Участник на която и да било друга държава.
Транспортна
мисия

Полет, основно предназначен
да достави личен състав и/
и л и т ов а р до оп р ед е лен а
де с т и н а ц и я , и з в ършен о т
военнотранспортен самолет.

ВЕСТНИК

БРОЙ 83

VIP
ВИП

Всички лица, идентифицирани като високопоставени
длъжностни лица от изпраща щат а С т ра на и п рие т и
като такива от приемащата
Страна.

Работен ден

Нормален ден за изпълнение
на т ру дови за д ъ л жен и я в
държавата, издаваща дипломатическото разрешение.

Раздел IV
Цел и обхват
IV.1. Целта на това ТС е да се подобри
цялостната ефикасност и ефективност на
военния въздушен транспорт. За постигането
на тази цел Участниците използват еднообразен формуляр (Формуляр за дипломатически разрешения на Европейския съюз) и
избират или:
д а и з д а д ат г од и ш но д и п лом ат и че с ко
разрешение и да приложат хармонизирани
процедури за издаване на ДР на военнотранспортните самолети на Участниците за
прелитани я през възду шно прост ранство
или кацания на територията на съответните
държави (Вариант 1)
или
да приложат единствено хармонизирани
процедури за издаване на ДР на военнотранспортните самолети на Участниците за
прелитани я през възду шно прост ранство
или кацания на територията на съответните
държави (Вариант 2).
IV.2. В случай че действащото законодат елс т во и разпоредби в д ърж а вата на
Участниците и/или двустранните или многостранните споразумения или спогодби между
Участниците съдържат по-малко ограничителни процедури от изложените в това ТС,
тези закони и разпоредби имат предимство.
IV.3. Разпоредбите на това ТС нямат за
цел противопоставяне нито на действащото
законодателство и разпоредби на държавите
на Участниците, нито на меж ду народното право. В случай че възникнат спорове,
другите Участници ще бъдат уведомени и
меж д у народ но т о п ра во, с ъщес т ву ва щ и т е
международни споразумения и действащите
закони и разпоредби на държавите на Участниците ще имат предимство.
IV.4. Обхватът на това ТС не регламентира и не включва заплащането на каквито
и да било такси и облагания, присъщи на
издаването на ДР.
IV.5. Мисиите за презареждане във въздуха
(A AR) не представляват част от това ТС.
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Раздел V
Формуляр за издаване на дипломатически
разрешения на Европейския съюз
V.1. Уч ас т н и ц и т е и з по л з в ат ф о р м ђт а
„ФОРМУЛЯР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ
РАЗРЕШЕНИЯ (ДР)“, посочен в Приложение А към това ТС.
V.2. Участниците могат да актуализират
„ФОРМУЛЯР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ
РАЗРЕШЕНИЯ (ДР)“, както е посочено в
Раздел VII.
Раздел VI
ДР за прелитане и кацане на военнотранспортни самолети през възду шните пространства или на териториите на държавите
участнички
VI.1. Участниците заявяват направения
избор между вариантите, посочени в Раздел ІV, посредством механизма, посочен в
Раздел VII по-долу.
V I.2. В изк л юч и т ел н и сл у ча и, когат о
Участник има спешна за явка за ДР или
неотложна необходимост да извести за осъществяване на полет, този Участник може да
се свърже с Офиса за обработка на данни,
посочен от Участника, отговарящ за прелитането или кацането. Списъкът на Офисите
за обработка на данни (примерна таблица
е посочена в Приложение B) се попълва и
актуализира от Участниците в съответствие
с механизма, посочен в Раздел VII.
V I.3. Годишно дипломатическо разрешение (ДР)
VI.3.1. Годишно ДР се издава на принципа на възобновяване, със срок на действие
една календарна година с начало 01 януари
на всяка отделна година.
VI.3.2. На военнотранспортните самолети
на Участниците се разрешава да прелитат
над териториите на съответните държави и
да кацат и излитат от военни и граждански
летища (с изключение на летищата и/или
зоните, изрично упоменати в списъка на
забранени летища и/или зони (таблица в
Приложение C), които се попълват от всеки Участник в съответствие с механизма,
изложен в Раздел VII), като спазват всички
национални разпоредби, международни договори, правила на ИК АО, ограниченията,
разписани в националните военни и граждански АИП, разпорежданията на РВД, на
НОТАМ или други специфични изисквания.
VI.3.3. Годишното ДР е валидно за всички
транспортни мисии, превозващи всички видове товари (с изключение на Опасни товари,

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

несъвместими с разпоредбите на И АТА/
ИК АО), прелитащи в съответните въздушни пространства или кацащи на територии
на д ърж а ви т е у час т н и ч к и, вк л юч и т ел но
и за поддръжката на всякакъв вид операции. Участникът може да заяви специална
резервация за дадена операция, следвайки
механизма, изложен в Раздел VII.
VI.3.4. Годишното ДР е валидно за всички
военнотранспортни самолети на Участниците, необходими за поддръжка на мисиите,
посочени в т. 3 по-горе.
VI.3.5. По време на преминаването през
съответното въздушно пространство или територия всякакъв вид оборудване ISTAR и/
или EW, както и подсистемите за самозащита
на самолетите се поставят в „ИЗКЛЮЧЕН“,
„ДЕЗА КТИВИРА Н“, „БЕЗОП АСЕН“ и ли
„ИЗЧАКВАТЕЛЕН“ режим.
VI.3.6. При използване на годишно ДР
номерът на ДР се посочва в т. 18 от полетния план по ИК АО. Освен това Участниците
оповестяват полета, както следва:
а. За полети с ВИП на борда:
		 прелитания: не се изисква;
		 кацания: NLT 1 работен ден преди
ETD.
б. За полети с опасни товари по ICAO/
IATA:
		 прелитания и кацания: не се изисква.
в. З а полети с опасни товари, несъвместими с разпоредбите на ICAO/IATA:
		 Годишното дипломатическо разрешение (ДР) не покрива полети с опасни
товари, несъвместими с разпоредбите
на ICAO/IATA.
г.   З а всички останали полети: не се изисква.
д. З а самолети със системи ISTAR и EW
на борда се изисква уведомителен срок
от 1 работен ден.
VI.4. Хармонизирани процедури за обработка
на ДР
VI.4.1. Уведомителен срок за извършване
на транспортни полети, покрити от постоянно
дипломатическо разрешение:
a. З а полети с ВИП на борда: NLT 1 работен ден преди ETD.
б. З а полети с опасни товари, съвместими с разпоредбите на ICAO/IATA-NLT
1 работен ден преди ETD.
в. З а полети с опасни товари, несъвместими с разпоредбите на ICAO/IATА:
настоящата точка от ТС не обхваща
полети с опасни товари, несъвместими
с разпоредбите на ICAO/IATА.
г. Д руги полети (транспортиране на пътници и материали, различни от опасни
товари): NLT 1 работен ден преди ETD.
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VI.4.2. Срок за заявяване на транспортни
полети, които не са покрити с постоянно
дипломатическо разрешение:
a. За полети с VIP на борда:
		 прелитания: NLT 2 работни дни преди
ETD.
		 кацани я: NLT 4 работни дни преди
ETD.
б. З а полет и кацане с опасни товари,
съвместими с разпоредбите на ICAO/
IATA: NLT 2 работни дни преди ETD.
в. З а полет и кацане с опасни товари,
несъвместими с разпоредбите на ICAO/
IATА: NLT 10 работни дни преди ETD.
г. Д руги полети (транспортиране на пътници и материали, различни от опасни
товари):
		 прелитане и кацане: NLT 2 работни дни
преди ETD.
V I.4.3. Ди п ломат и ческо т о разрешен ие
(ДР) е валидно за срок от 24 часа преди
ETD до 72 часа след ETA.
VI.4.4. Хармонизираните процедури не се
отнасят до полети на самолети със системи
ISTAR и EW на борда.
Раздел VII
Механизъм за регистрация
V II.1. Меж д у Учас т ниц и т е се съ зда ва
мрежово (уеб)-базиран Регистрационен механизъм за регистриране или актуализация
на следните елементи:
а. Д екларация за избор на вариант (таблица в Приложение E).
б. С писък на Офисите за обработка на
данни (таблица в Приложение В).
в. С писък на забранените летища и/или
зони (таблица в Приложение С).
VII.2. Участниците декларират направения избор на вариант при подписването на
това ТС и регистрират избора си за първи
път не по-късно от датата на влизане в сила
на това ТС.
V I I. 3. Уч ас т н и ц и т е поп ъ л в ат с п ис ъ к
„Офис за обработка на данни“ в механизма
за регистрация за първи път не по-късно от
датата на влизане в сила на това ТС.
VII.4. Участниците информират всички
останали Участници за специфичните резерви, които могат да направят във връзка
с провеждането на дадена операция, като по
този начин временно прекратяват действието
на годишното дипломатическо разрешение
до последващо уведомление.
VII.5. Държава, която желае да се присъедини към това ТС, регистрира елементите,
посочени в точка VII.1, не по-късно от 10 дни
след предоставяне на достъп до регистрационния механизъм.
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V I I.6. Депози тар на рег ис т ра ц ион н и я
механизъм е Секретариатът по издаване на
дипломатическите разрешения. Тази функция
ще се изпълнява от Европейската агенция
по отбрана.
VII.7. Секретариатът по издаване на ДР
ще поддържа актуализирана версия на „ФОРМ УЛ Я Р Н А ЕВРОП ЕЙСК И Я С ЪЮЗ ЗА
ИЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ РАЗРЕШЕНИЯ (ДР)“, посочен в Приложение А.
Раздел VIII
Спорове
Всички противоречия в тълкуването или
прилагането на това ТС се решават чрез
консултации между Участниците.
Раздел IX
Окончателни разпоредби
IX.1. Това ТС остава отворено за подписване от всяка държава – членка на ЕС, или
държава по Шенгенското споразумение, или
от министрите на същите до дата 01 юни
2013 г. и влиза в сила от същата дата за
Участниците, които са го подписали.
IX.2. Държавите – членк и на ЕС, или
държавите по Шенгенското споразумение,
които желаят да се присъединят след датата 01 юни 2013 г., осъществяват присъединяването чрез Нота за присъединяване
(текстът е посочен в Приложение D) и стават Участник след единодушно изразеното
съгласие на включените Участници. Нотата
за присъединяване влиза в сила от датата
на полагане на последния подпис от Участниците и присъединяващия се Участник.
I X.3. Участ ници те могат да п ромен я т
избора си на вариант чрез писмено предизвестие към останалите Участници.
IX.4. Това ТС може да бъде изменяно по
всяко време с предизвестие в писмен вид
с единодушното съгласие на Участниците.
Измененията влизат в сила три месеца след
датата на полагане на последния подпис на
Участниците.
IX.5. Това ТС остава в сила, освен ако
всичк и Участници изразят в писмен вид
съгласие за прекратяването му.
IX.6. Всеки един Участник може да се
оттегли от това ТС по всяко време, като
предостави на другите Участници двумесечно
предизвестие в писмен вид.
Подписано на английски и френски език
(всеки от тях с еднаква сила). Оригиналът
на това ТС, всички по-нататъшни изменения
и Известия за присъединяване се попълват
от Секретариата по дипломатически разрешения, който предоставя верни с оригинала
заверени копия на всеки Участник.
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Приложение A
НАЦИОНАЛНО
ЗНАМЕ

ФОРМУЛЯР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИЗДАВАНЕ
НА ДИПЛОМАТИЧЕСКО РАЗРЕШЕНИЕ

Регистрационен № (1)

ЗНАМЕ НА
ЕС

Номер на измененото
ДР (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

ДЪРЖ АВА

R

N

L

DG

A

FR

Номер на съществуващо разрешение
(3): Държава, издаваща ДР
(4): заявка за издаване на ДР
(5): уведомление за ДР
(6): намерение за кацане в
държава (3)
(7): полет, превозващ опасни
товари
(8): изменение на издадено
разрешение
(9): правила за провеждане на
полета (I, V, Y или Z)
(10): попълнете номера

ПОРЕДЕН
НОМЕР

НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ

ПОДАДЕНА ИНФОРМАЦИЯ

САМОЛЕТ И ЕКИПАЖ
(11)

Държава-заявител

(12)

Брой и тип самолети

(13)

Регистрационен номер на самолета

(14)

Резервен самолет

(15)

Позивни (включително резервни, ако
са различни)

(16)

Брой членове на екипажа

(17)

Име и звание на командира на полета

(18)

Фотографски сензори и камери

ДА – НЕ

(19)

Въоръжение

ДА – НЕ

(20)

Системи за водене на радиоелектронна
война

ДА – НЕ

ДЕТАЙЛИ ЗА ПОЛЕТА (Подробният полетен план се попълва в Подприложение 1)
(21)

Дата на полета

(22)

Цел на полета

(23)

Летище заминаване

(24)

Летище/летища пристигане

(25)

Резервно летище/летища

(26)

Радиочестоти
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТОВАРА

(27)

Брой пътници

(28)

Титла/звание и име на ВИП

(29)

Данни за ДР

Виж Подприложение 2
ЗАБЕЛЕЖКИ

(30)
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ЛИЦЕ ЗА ВРЪЗК А
(31)

Звание, име и фамилия

(32)

Телефонен номер

(33)

E-mail

(34)

Факс
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ИЗДАВАЩАТА ДЪРЖ АВА

(35) ИЗДАВАЩА ДЪРЖ АВА
(36) НОМЕР НА ДИПЛОМАТИЧЕСКОТО РАЗРЕШЕНИЕ
Печат на издаващата държава

Дата:
Подпис:

Приложение A,
Подприложение 1
ПОДРОБЕН ПОЛЕТЕН ПЛАН НА ПОЛЕТА
Държава

Пункт за влизане и разчетно
време или летище + ETD
(ден/месец/година;
час/минута/Z)

(37)

(38)

Маршрут над територията Пункт за излизане и разчетно
време или летище + ETA
(ден/месец/година;
час/минута/Z)
(39)

(40)
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ПОДРОБНОСТИ ЗА ОПАСНИТЕ ТОВАРИ
ООН Точно търговско наименование
номер
(41)

(42)

Приложение A,
Подприложение 2

Клас или
шифър

Брутно
тегло

Общо нетно
количество

Общо нетно количество
взривни вещества1
(товари клас 1)

(43)

(44)

(45)

(46)

Приложение A,
Подприложение 3
Указание за попълване на формуляра за ДР
Общи указания
•
Формулярът се попълва на английски език
•
Използвайте главни букви
Указания за въвеждане на информацията по позиции
(1) Регистрационният номер на този документ. Един регистрационен номер се отнася за един
отделен документ.
(2) Изменение към вече издаден документ.
(3) Държавата, за която се отнася съответната позиция.
(4) Попълнете ‘X’, ако заявката за ДР е направена към държавата, посочена в позиция (3).
(5) Попълнете ‘X’, ако уведомлението за ДР е направено към държавата, посочена в позиция (3).
(6) Попълнете ‘X’, ако намерението за кацане се отнася до държавата, посочена в позиция (3).
(7) Попълнете ‘X’, ако полетът превозва опасни товари. Подробностите за опасните товари се
попълват в Подприложение 2.
(8) Попълнете ‘X’, ако този документ е изменение към действащо, по-рано издадено ДР.
(9) Попълнете ‘I’, ако полетът се провежда по прибори (IFR), ‘V’, ако полетът е по правилата за
визуален полет (VFR), ‘Y’, ако IFR се променя във VFR, и ‘Z’, ако VFR се променя в IFR.
(10) Попълнете ‘X’, ако номерът на ДР вече съществува за съответната цел.
(11) Държавата, заявяваща издаването към държавите, посочени в позиция (3).
(12) Попълнете съответното обозначение на типа самолет по ICAO (например C130, F16 и пр.). В
случай че не е придадено обозначение (или се отнася до полет във формация, състояща се
от повече от един тип самолет/и), попълнете ‘ZZZZ’ и посочете типа/типовете самолети в
позиция (30).
(13) Попълнете регистрационния номер на самолета.
(14) А ко за мисията е определен резервен самолет, посочете типа и регистрационния номер.
(15) Попълнете позивната (повиквателния знак) на мисията.
(16) Посочете общия брой членове на екипажа.
(17) Посочете званието и името на пилота – командир на полета.
(18) Посочете дали самолетът е оборудван, или не с фотографски сензори и камери. Ако отговорът
е „ДА“, посочете типа на оборудването в позиция (30).
(19) Посочете дали самолетът е оборудван, или не с някакъв тип въоръжение. Ако отговорът е
„ДА“, посочете типа на оборудването в позиция (30).
(20) Посочете дали самолетът е оборудван, или не със системи за водене на радиоелектронна
война. Ако отговорът е „ДА“, посочете типа в позиция (30).
(21) Посочете датата на полета в следния формат: ден/месец/година; час/минута/Z.
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(22) П
 осочете целта на полета (например участие в учение ХХХ; логистичен полет за поддръжка
на…; полет за поддържане на операция XYZ и пр.).
(23) Посочете летището на излитане. Ако няма идентификационен код, попълнете ‘ZZZZ’ и посочете името на летището в позиция (30).
(24) Посочете летището/летищата, където се очаква да се извърши кацането, включително престой и междинни дестинации. Ако летището няма идентификационен код, попълнете ‘ZZZZ’
и посочете името на летището в позиция (30).
(25) Посочете всички летища, които ще се използват като резервни летища за срока на цялата
мисия.
(26) П ри поискване посочете кои радиочестоти ще бъдат използвани по време на прелитането или
кацането в дадени държави.
(27) Посочете точния брой на пътниците. Ако някой или всички пътници ще слязат от самолета,
посочете в позиция (30).
(28) Посочете титлата/званието и името на всеки ВИП на борда.
(29) Подробностите за опасните товари се попълват в Подприложение 2.
(30) Поле за забележки.
(31) Посочете длъжността/званието, името и фамилията на лицето за връзка, с което да се осъществява контакт по повод заявления/уведомления.
(32) Посочете телефонния номер на лицето за връзка, с което да се осъществява контакт по повод
заявления/уведомления.
(33) Посочете адреса на електронната поща на лицето за връзка, с което да се осъществява контакт
по повод заявления/уведомления.
(34) Посочете номера на факса на лицето за връзка, с което да се осъществява контакт по повод
заявления/уведомления.
(35) Държава, издаваща номера на дипломатическото разрешение (ДР).
(36) Посочете номера на дипломатическото разрешение.
(37) Държави, над които ще се прелита.
(38) Посочете пункта за вход и разчетното време или летището + ETD (ден/месец/година; час/
минута/Z.
(39) Посочете маршрута, по който ще се извърши полетът. Резервните маршрути трябва да бъдат
ясно обозначени като „РЕЗЕРВЕН МАРШРУТ“.
(40) Посочете пункта за изход и разчетното време или летището + ETA (ден/месец/година; час/
минута/Z).
(41) Посочете номера (идентификацията) по ООН.
(42) Посочете точното търговско наименование.
(43) Посочете класа или шифъра.
(44) Посочете брутното тегло.
(45) Посочете общото нетно количество.
(46) С амо за опасни товари от клас 1 посочете общото нетно количество на взривното вещество.

Приложение B
Примерна таблица за Офисите за обработка на данни (OPR)
Държава
АВСТРИЯ
БЕЛГИЯ
БЪЛГАРИЯ
КИПЪР
ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
ДАНИЯ
ЕСТОНИЯ
ФИНЛАНДИЯ
ФРАНЦИЯ
ГЕРМАНИЯ
ГЪРЦИЯ
УНГАРИЯ
ИРЛАНДИЯ
ИТАЛИЯ
ЛАТВИЯ

E-mail

Телефонен номер Номер на факс В извънработно време
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Държава

E-mail
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Телефонен номер Номер на факс В извънработно време

ЛИТВА
ЛЮКСЕМБУРГ
MАЛТА
ХОЛАНДИЯ
ПОЛША
ПОРТУГАЛИЯ
РУМЪНИЯ
СЛОВАКИЯ
СЛОВЕНИЯ
ИСПАНИЯ
ШВЕЦИЯ
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

Приложение C
Примерна таблица на забранени летища и/или зони
Летищата в списъка показват за кои от тях е валиден Вариант 1.
Забранени зони са такива зони, които трябва да се избягват при полети с годишно дипломатическо разрешение.
Държава

Граждански летища

Военни летища

ПРИМЕР 1

Всички освен ZZZZ и
ZZAA

Всички

ПРИМЕР 2

Нито едно освен
ZZZZ

Нито едно освен YYYY
и ZZBB

АВСТРИЯ
БЕЛГИЯ
БЪЛГАРИЯ
КИПЪР
ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
ДАНИЯ
ЕСТОНИЯ
ФИНЛАНДИЯ
ФРАНЦИЯ
ГЕРМАНИЯ
ГЪРЦИЯ
УНГАРИЯ
ИРЛАНДИЯ
ИТАЛИЯ
ЛАТВИЯ
ЛИТВА
ЛЮКСЕМБУРГ
MАЛТА
ХОЛАНДИЯ
ПОЛША
ПОРТУГАЛИЯ
РУМЪНИЯ
СЛОВАКИЯ
СЛОВЕНИЯ

Забранени зони Забележка

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

Държава

ВЕСТНИК

Граждански летища

Военни летища
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Забранени зони Забележка

ИСПАНИЯ
ШВЕЦИЯ
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

Приложение D
Примерна НОТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ за участие в ТЕХНИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ относно
издаване на дипломатически разрешения за прелитане и кацане на военнотранспортни самолети
през въздушните пространства или на териториите на държавите участнички
ХХХ,
Като изразява желанието си да се присъедини към това ТС относно издаване на дипломатически
разрешения за прелитане и кацане на военнотранспортни самолети през въздушните пространства
или на териториите на държавите участнички, се съгласява да подпише гореспоменатото техническо
споразумение и да спазва всичките му разпоредби, включително Приложенията към него, във версията, валидна към този момент,
Като декларира, че ще спазва правилата, посочени в Раздел IV, вариант хххххх,
Като уведомява, че Офисът за обработка на данни съгласно Раздел VII.1 е ххххх, и съобщава, че
следните летища се изключват съгласно Раздел VII.1,
Подписа настоящото ТС на …………. език. Оригиналът на тази Нота за присъединяване се попълва от
Секретариата по издаване на дипломатическите разрешения, който ще предостави на всеки участник
вярно с оригинала заверено копие.
За ХХХ

Приложение E
Примерна матрица на годишно дипломатическо разрешение (ДР) и хармонизирана процедура
Издаващ
Заявител

Държава Държава Държава Държава Държава Държава Държава Държава Държава
A
B
C
D
E
F
G
H
I
вариант
1
ДР Рег.

Държава A

вариант
2

вариант
2

вариант
1
ДР Рег.

вариант
2

вариант
2

вариант
2

вариант
1
ДР Рег.

вариант
2

вариант
2

вариант
1
ДР Рег.

вариант
2

вариант
1
ДР Рег.

вариант
2

вариант
2

вариант
2

вариант
1
ДР Рег.

вариант
2

вариант
2

вариант
2

вариант
1
ДР Рег.

вариант
2

вариант
2

вариант
1
ДР Рег.

вариант
2

вариант
2

вариант
2

вариант
2

вариант
2

вариант
2

вариант
1
ДР Рег.

вариант
2

вариант
2

вариант
2

вариант
1
ДР Рег.

Държава B

вариант
1
ДР Рег.

Държава C

вариант
2

вариант
2

Държава D

вариант
2

вариант
2

вариант
2

Държава E

вариант
1
ДР Рег.

вариант
1
ДР Рег.

вариант
1
ДР Рег.

вариант
2

Държава F

вариант
2

вариант
2

вариант
2

вариант
2

вариант
2

Държава G

вариант
2

вариант
1
ДР Рег.

вариант
2

вариант
1
ДР Рег.

вариант
2

вариант
1
ДР Рег.

Държава H

вариант
2

вариант
2

вариант
2

вариант
2

вариант
2

вариант
2

вариант
2

Държава I

вариант
1
ДР Рег.

вариант
2

вариант
1
ДР Рег.

вариант
2

вариант
2

вариант
2

вариант
1
ДР Рег.

6618

вариант
2
вариант
2
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
ПРАВИЛНИК

за организацията и дейността на Експертния
съвет за оценка на приоритетни вещества
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С този правилник се уреждат
организацията и дейността на Експертния
съвет за оценка на приоритетни вещества
(ЕСОПВ) по чл. 21, ал. 1 от Закона за защита
от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС), наричан по-нататък
„експертния съвет“.
(2) Експертният съвет е консултативен орган, който подпомага министъра на околната
среда и водите при изпълнение на функциите, определени в глави пета и пета „а“ от
ЗЗВВХВС.
Раздел II
Дейности на експертния съвет
Чл. 2. Дейностите на експертния съвет
включват:
1. идентифициране на приоритетни вещества съгласно чл. 45, параграф 5 от Регламент
(EO) № 1907/2006 на Европейския парламент
и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно
регистрацията, оценката, разрешаването и
ограничаването на химикали, за създаване на
Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на
Регламент № 793/93 на Съвета и Регламент
№ 1488/94 на Комисията, както и на Директива
76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/
ЕИО, 93/67/ЕИО и 2000/21/ЕО на Комисията
(ОВ, L 136 от 29.05.2007 г.), наричан по-нататък
„Регламент REACH“, с цел включването им
в Подробния план за действие на Общността
(CoR AP) въз основа на данни от регистрация,
мониторинг, епидемиологични изпитвания и
надзор на пазара;
2. скрининг на потенциално опасни вещества за включване в CoR AP съгласно чл. 44,
параграф 2 от Регламент REACH с цел извършване на оценка или включването им в
Пътната карта на ЕС за идентифициране на
вещества, пораждащи сериозно безпокойство;
3. у частие в консултации с държавите
членки, Европейската агенция по химикали
(ЕСНА) и Европейската комисия (ЕК) при
идентифициране на вещества, пораждащи
сериозно безпокойство, извършване на анализ
и изготвяне на предложения за избор на подходящи регулаторни мeрки за управление на
рисковете за човешкото здраве и/или околната
среда от определени опасни вещества;
4. извършване на оценка на приоритетни
вещества от CoR AP по реда на чл. 45, 46,

ВЕСТНИК
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47 и 49 от Регламент REACH, включително
съвместна оценка с компетентен орган на
друга държава членка;
5. изготвяне на доклади със заключения
от извършени оценки с проекти на решения
по смисъла на чл. 21, ал. 6 ЗЗВВХВС;
6. разглеждане на предложения от производители, вносители или потребители надолу
по веригата за промяна на хармонизирана
класификация и етикетиране на опасни вещества по реда на чл. 37 (6) от Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 на Европейския парламент и на
Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на
вещества и смеси, за изменение и за отмяна
на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за
изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006
(ОВ, L 353 от 31.12.2008 г.), наричан по-нататък
„Регламент CLP“;
7. изготвяне на предложения по смисъла
на чл. 21, ал. 7, т. 1 и ал. 9 ЗЗВВХВС за хармонизиране или промяна на хармонизирана
класификация и етикетиране на опасни вещества по реда на чл. 37, параграфи 1 и 6 от
Регламент CLP;
8. изготвяне на предложения по смисъла
на чл. 21, ал. 7, т. 2 и 3 ЗЗВВХВС за разрешаване или ограничаване употребата на опасни
вещества съгласно Регламент REACH;
9. изготвяне на предложения по смисъла на
чл. 21, ал. 7, т. 4 ЗЗВВХВС за ограничаване
употребата на опасни вещества или група от
вещества в електрическо и електронно оборудване (ЕЕО);
10. изготвяне на предложения за изменение на списъка с ограничените вещества от
Приложение II на Директива 2011/65/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета от 8 юни
2011 г. относно ограничението за употребата
на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване, наричана
по-нататък „Директива RoHS-2“;
11. изготвяне на коментари или предложения за промени в представените от докладчиците документи по чл. 24, ал. 1;
12. изготвяне на коментари или предложения за промени в проекторешения от други
държави членки или ЕСНА съгласно чл. 52
от Регламент REACH;
13. участие в заседания на комитетите на
ECHA за разглеждане на предложения за извършване на изпитвания въз основа на оценки
на вещества, предложения за идентифициране
на особено опасни вещества за разрешаване
или ограничаване на употребата, предложения за хармонизиране на класификацията и
етикетирането на опасни вещества и др.
Раздел III
Състав на експертния съвет
Чл. 3. (1) Експертният съвет за оценка на
приоритетни вещества се създава със заповед
на министъра на околната среда и водите.
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(2) Съставът на експертния съвет се определя със заповедта по ал. 1 за период от
четири години.
Чл. 4. Експертният съвет се състои от
председател, заместник-председател, членове
и секретар.
Чл. 5. В експертния съвет участват наймалко по двама представители от Министерството на околната среда и водите (МОСВ),
Министерството на здравеопазването (МЗ),
Националния център по обществено здраве и
анализи (НЦОЗА) и Изпълнителната агенция
по околна среда (ИАОС).
Чл. 6. Председателят и заместник-председателят на експертния съвет са служители на
МОСВ и се определят със заповедта по чл. 3.
Чл. 7. В състава на експертния съвет се
включва и правоспособен юрист – представител на дирекция „Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки“ на МОСВ.
Чл. 8. Работата на експертния съвет се
подпомага от секретар – експерт от дирекция
„Превантивна дейност“ на МОСВ, който не е
член на експертния съвет и се определя със
заповедта по чл. 3.
Чл. 9. (1) В своята дейност експертният
съвет се подпомага от представители на
научните/академичните среди, в т.ч. на Българската академия на науките, университети,
научни институти, агенции, специализирана
администрация, лечебни заведения и други,
както и независими експерти, наричани понататък „привлечени експерти“.
(2) Привлечените експерти трябва да притежават:
1. висше образование с квалификация в
поне една от посочените области: химия,
физикохимия, фармация, екотоксикология,
токсиколог и я, биолог и я, мик робиолог и я,
трудова медицина, икономика;
2. експертен опит и компетентност във:
a) оценка на физикохимични, токсикологични или екотоксикологични характеристики
на химичните вещества и тяхното поведение
в околната среда;
б) оценка и управление на риска за човешкото здраве и околната среда от химични
вещества;
в) извършване на социално-иконoмически
анализ.
(3) Привлечените експерти е необходимо
да владеят английски език.
(4) Притежаването на допълнителна квалификация и/или опит в повече от областите
по ал. 2, т. 1 е предимство.
Чл. 10. Членовете на експертния съвет се
определят от ведомствата по чл. 5 след отправена писмена покана от страна на министъра
на околната среда и водите или упълномощено
от него длъжностно лице, в която се определя
срок за представяне на кандидатурите.
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Чл. 11. (1) Включването на привлечени
експерти в дейността на ЕСОПВ се извършва
след отправена от страна на министъра на
околната среда и водите покана за участие
чрез интернет страницата на МОСВ. Поканата
съдържа срок за предоставяне на отговор.
(2) Желаещите да заявят участие в дейността
на ЕСОПВ, представители на институциите
по чл. 9, ал. 1 и независимите експерти, които
отговарят на определените в чл. 9, ал. 2 и 3
критерии, изпращат писма за заявяване на
интерес до МОСВ, в които се посочва адрес за
кореспонденция, електронна поща и телефон.
(3) Кандидатурите за привлечени експерти
се придружават със:
1. автобиография;
2. документи, доказващи изпълнението на
изискванията по чл. 9, ал. 2 и 3;
3. попълнен формуляр за квалификацията
и областта(те) на приложение/експертиза.
Чл. 12. (1) Постъпилите кандидатури се
разглеж дат от председателя и заместникпредседателя на експертния съвет, които след
преценка предлагат на министъра на околната
среда и водите включването им в списък на
привлечени експерти към ЕСОПВ.
(2) Списъкът с поименния състав на привлечените експерти, които при необходимост
подпомагат дейността на експертния съвет,
се утвърждава със заповед на министъра на
околната среда и водите.
(3) За включването към ЕСОПВ привлечените експерти се уведомяват чрез предоставяне
по електронен път на заповедта по ал. 2.
Чл. 13. (1) Мандатът на член на експертния
съвет, както и участието на привлечен експерт
може да бъде прекратен(о) в следните случаи:
1. при прекратяване на трудовото или
служебното правоотношение със съответното ведомство/институция, а при сключен
граждански договор – при прекратяването му
или неподновяването му след изтичането на
срока, за който е сключен;
2. при трайна фактическа невъзможност да
се изпълняват задълженията в продължение
на повече от 3 месеца;
3. по предложение на председателя на експертния съвет в следните случаи:
а) отказ от представяне на декларация за
обвързаност при изпълнение на задълженията,
декларация за поверителност и декларация за
конфликт на интереси;
б) при неизпълнение на възложени задължения.
(2) Член на експертния съвет или привлечен
експерт може да бъде заменен по предложение
на ведомството по чл. 5 или институцията по
чл. 9, ал. 1, която го е определила.
(3) При необходимост ведомст вата по
чл. 5 или институциите по чл. 9, ал. 1 могат
да номинират допълнително нови членове
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с писмо до министъра на околната среда и
водите, който актуализира заповедта по чл. 3
или по чл. 12, ал. 2.
Раздел IV
Правомощия и задачи
Чл. 14. Председателят организира и ръководи дейността на ЕСОПВ, а в негово
отсъствие функциите му се изпълняват от
заместник-председателя или определен от
него член на съвета.
Чл. 15. Председателят на експертния съвет:
1. отговаря за цялостната работа на експертния съвет;
2. представлява ЕСОПВ пред министъра
на околната среда и водите;
3. насрочва и ръководи заседанията;
4. одобрява проект на дневен ред за заседанията, подписва протоколите от заседанията;
5. гарантира в началото на всяко заседание,
че всеки потенциален конфликт на интереси,
свързан с конкретната тема, е деклариран;
6. гарантира, че работата на експертния
съвет съответства на функциите, определени
в глави пета и пета „а“ ЗЗВВХВС;
7. съблюдава спазването на правилника
за дейността на ЕСОПВ и предлага мерки в
случай на неспазване;
8. прави предложение за участие в заседанията на други заинтересовани лица – заявители
или регистранти;
9. прави предложение за докладчик по
оценка на вещество или за изпълнение на
други дейности по чл. 2;
10. прави предложение за поименен състав
на работна група;
11. уведомява ЕСНА за резултатите от
извършената оценка в съответствие с чл. 48
от Регламент REACH;
12. прави предложение до ЕК за ограничаване на вещество или група от вещества в
ЕЕО в съответствие с чл. 21и, ал.1 ЗЗВВХВС.
Чл. 16. Секретарят на експертния съвет:
1. организира подготовката и провеждането
на заседанията;
2. уведомява по електронен път всички
членове на съвета за предстоящите заседания и им предоставя проекта за дневен ред
и съответните материали;
3. уведомява по електронен път за предстоящите заседания привлечените експерти – членове на съответната работна група, и при
необходимост – други заинтересовани лица;
4. изготвя присъствен лист в два екземпляра за всяко заседание на експертния съвет и
работната група(и);
5. води протоколи от заседанията на експертния съвет и работната група(и);
6. води текущата кореспонденция, свързана
с дейността на експертния съвет;
7. завежда в регистър, съхранява и архивира протоколите от заседанията, документите,
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свързани с работата на експертния съвет, и
декларациите по приложения № 1 – 4;
8. поддържа актуален списък с контакти
на членовете на експертния съвет и на привлечените експерти;
9. следи за своевременното представяне от
членовете на експертния съвет на годишна
декларация за обвързаност при изпълнение на
задълженията; декларация за поверителност;
декларация за ангажираност (по формат на
ЕСНА) и декларация за конфликт на интереси;
10. поддържа оперативна връзка с членовете на съвета/привлечените експерти и
осигурява документите от базите данни на
ECHA – REACH-IT, IUCLID и CIRCABC;
11. осигурява комуникацията с ECHA за
подаване и/или публикуване в базите данни
на приетите от експертния съвет документи,
за които е определен специален ред;
12. изпълнява други дейности, възложени
от председателя.
Чл. 17. Членовете на експертния съвет и
привлечените експерти:
1. у частват в заседани ята лично, като
представят писмено или устно становища по
разглежданите теми и гласуват при вземане
на решения;
2. уведомяват писмено секретаря най-малко
7 работни дни преди заседанието, в случай
че са възпрепятствани да участват лично в
заседание, а когато е приложимо, изразяват
писмено становище по темите от дневния ред,
което се прилага към протокола от заседанието и е неразделна част от него;
3. предлагат на председателя теми за включване в дневния ред на заседанията;
4. разработват и докладват на заседания
документи от тяхната компетентност, които
предоставят своевременно на секретаря.
Чл. 18. Експертният съвет:
1. определя докладчик и при необходимост
създава работна група за оценка на приоритетно вещество или за изпълнение на друга
дейност по чл. 2;
2. обсъжда резултатите от комуникацията
с регистрантите при необходимост.
Чл. 19. (1) Членовете на експертния съвет
и привлечените експерти, в рамките на своята
компетентност, извършват анализ и оценка на
свойствата на веществата, тяхната експозиция
и адекватността на препоръчаните мерки
за управление на риска в регистрационните
досиета на веществата.
(2) Когато информацията за характерните
свойства на дадено вещество е създадена
от регистрантите посредством позоваване
на структурно-сходни вещества, анализът и
оценката могат да обхванат и тези сходни
вещества, без да се ограничават единствено
до приоритетно оценяваното вещество в съответствие с чл. 47, параграф 1 от Регламент
REACH.
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Чл. 20. (1) Екпертният съвет при изготвяне
на предложения за изменение на списъка с
ограничените вещества по Приложение II от
Директива RoHS 2 взема предвид:
1. информацията, посочена в чл. 21и, ал. 2
ЗЗВВХВС;
2. обобщената информация от Държавна
агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и Изпълнителна агенция по
лекарствата (ИАЛ) относно осъществявания
контрол на територията на страната в съответствие с чл. 21к, ал. 1 ЗЗВВХВС.
(2) Предложенията за ограничаване употребата на опасни вещества в ЕЕО се изготвят
в съответствие с изискванията на чл. 6 от
Директива RoHS 2 и критериите за идентифициране на опасни вещества за включване
в Приложение II към Директива RoHS 2.
Чл. 21. Експертният съвет може да:
1. върне предложение от производител,
вносител или потребител надолу по веригата
за промяна на хармонизирана класификация и
етикетиране на опасни вещества за допълване
или преработка с цел привеждане в съответствие с изискванията на ЕСНА;
2. откаже мотивирано внасянето на предложението до министъра на околната среда
и водите в случаите, когато информацията в
предложението по чл. 2, т. 6 не е научнообоснована или не дава достатъчно основание за
промяна на хармонизираната класификация
и етикетиране.
Раздел V
Докладчик
Чл. 22. По предложение на председателя експертният съвет избира с обикновено
мнозинство докладчик от членовете на или
привлечените експерти към ЕСОПВ.
Чл. 23. Докладчикът извършва оценка на
приоритетно вещество или друга дейност по
чл. 2, а при необходимост ръководи дейността
на работна група.
Чл. 24. (1) Док ладчикът подготвя или
обобщава проекта на док у мент(и), както
следва:
1. анализ на подходящите мерки за управление на риска, доклад и заключителен документ от извършената оценка на приоритетно
вещество и предложение за проекторешение,
изготвени в съответствие с ръководствата,
насоките и във формата, разработени от Европейската агенция по химикали;
2. досие с предложение за разрешаване или
ограничаване употребата на опасно вещество;
за хармонизиране на класификацията и етикетирането на опасно вещество, определени
съответно в Приложение ХV на Регламент
REACH или Приложение VI на Регламент CLP;
3. досие с предложение за ограничаване
на вещество или група от вещества в ЕЕО,
за включването им в Приложение II на Ди-
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ректива RoHS 2, определени с решение на
Европейската комисия;
4. други документи, изготвени в съответствие с ръководствата, насоките и формата,
разработени от Европейската агенция по
химикали или Европейската комисия.
(2) Документът по ал. 1 може да съдържа
едно от следните заключения:
1. необходимост от идентифициране на
потенциален риск(ове) и предложение за
включване в CoR AP;
2. необходимост от допълнителна информация от регистрант(и):
а) в изпълнение на информационните
изисквания на Регламент REACH;
б) извън обхвата на информационните
изисквания, чрез обосновано искане за нови
данни, включително провеждане на изпитвания за потвърждаване или отхвърляне на
първоначалните опасения;
3. веществото не представлява риск за
здравето на човека и/или за околната среда;
4. веществото представлява риск за здравето на човека и/или за околната среда, като:
а) рискът е адекватно контролиран и мерките, които вече са предприети, са достатъчни;
б) не са налице подходящи и достатъчни
мерки за управление на рисковете, което
налага необходимост от анализ за наличие
на алтернативни вещества и техники и/или
прилагане на регулаторни мерки за управление на риска;
в) рискът не е адекватно контролиран,
поради което се изготвя досие по Приложение XV за разрешаване или ограничаване на
вещество съгласно Регламент REACH;
г) предложение до Европейската комисия за
ограничаване на опасно вещество или група
от вещества в ЕЕО и включване в Приложение II на Директива RoHS 2;
5. други според типа на процедурата и
резултата от скрининга/анализа/оценката.
Чл. 25. За изпълнение на дейност по чл. 2
докладчикът писмено декларира обвързаността си да изпълнява поетите задължения.
Чл. 26. Експертният съвет може да замени
докладчика при невъзможност да изпълнява
своите задължения в установените срокове
или ако се констатира потенциален конфликт
на интереси.
Раздел VI
Работни групи
Чл. 27. Експертният съвет, при необходимост, създава работна група за оценка на
приоритетно вещество или за изпълнение
на друга дейност по чл. 2, която подпомага
работата на докладчика.
Чл. 28. По предложение на председателя
експертният съвет одобрява поименния състав
на работната група според вида, характера,
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спецификата на конкретната експертна дейност
и определя срок за изпълнение.
Чл. 29. Работните групи се състоят от
членове на експертния съвет и привлечени
експерти.
Чл. 30. Мандатът на членовете от работната
група, конкретните задачи и сроковете за изпълнението им се преразглеждат периодично
на заседания на експертния съвет.
Чл. 31. (1) Създадените работни групи,
при необходимост, провеждат заседания за
обсъждане на поставените им задачи.
(2) Докладчикът свиква и ръководи заседанията на работната група.
Чл. 32. Дневният ред и протоколите от заседанията на работните групи се предоставят
на разположение и се докладват на заседания
на експертния съвет.
Чл. 33. Експертният съвет може:
1. да замени член на работна група с друг
член или с привлечен експерт при невъзможност да изпълнява своите задължения в
установените срокове или ако се констатира
потенциален конфликт на интереси;
2. да разшири и/или допълни състава на
работна група с друг/и член/ове на експертния
съвет или привлечен експерт при възникнала
необходимост от специфичен опит и познания
в процеса на работа.
Раздел VII
Други участници в заседанията
Чл. 34. На заседания на експертния съвет
по предложение на председателя могат да
бъдат канени за изслушване представители
на заинтересованите страни – заявители/
регистранти, в следните случаи:
1. при разглеждане на предложения от производители, вносители или потребители надолу
по веригата по реда на чл. 37, параграф 6 от
Регламент CLP за промяна на хармонизирана
класификация и етикетиране на пуснати на
пазара опасни вещества;
2 . п ри обс ъ ж да не на и нф орма ц и я о т
регистрационните досиета при оценка на
веществата на даден регистрант/група регистранти и свързана с това актуализация
на регистрационно досие(та) и предложения
за изпитване със срокове за предоставяне на
допълнителна информация, необходима за
извършване на оценката.
Раздел VIII
Организация на заседанията на експертния
съвет
Чл. 35. (1) Експертният съвет се свиква
на заседание от председателя, а в негово
отсъствие – от заместник-председателя или
упълномощено от него лице – член на съвета.
(2) Участие в заседанията вземат членовете
и поканените привлечени експерти.
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Чл. 36. (1) Заседанията могат да бъдат редовни или извънредни, открити или закрити.
(2) Извънредни заседани я могат да се
свикват от председателя или при обосновано
искане на член от експертния съвет.
(3) За всяко заседание се съставя дневен
ред, който се изпраща по електронен път на
членовете на експертния съвет и при необходимост на привлечените експерти и поканените заинтересовани лица – заявители/
регистранти.
(4) Членовете на експертния съвет и другите
поканени лица биват уведомени за датата, часа
и място на заседанието най-малко 10 работни
дни преди заседанието. Документи и данни от
базите данни на ECHA с поверителен характер
се предоставят в съответствие с правилата за
сигурност до базите данни, приети от ЕСНА.
(5) Членовете на експертния съвет могат
да предлагат включване на нова точка в
дневния ред. Тези предложения се изпращат
по електронен път на секретаря най-малко
7 работни дни преди заседанието.
(6) На заседанията могат да се обсъждат
теми, които не са включени в дневния ред,
могат да бъдат отлагани дадени точки от дневния ред за следващо заседание при съгласие
на всички присъстващи членове и привлечени
експерти към ЕСОПВ.
Чл. 37. (1) Членовете и поканените привлечени експерти, когато са възпрепятствани
да участват в заседания, уведомяват писмено
секретаря най-малко 7 работни дни преди
заседанието, като посочат обстоятелствата за
отсъствието си и изпратят писмено становище/доклад по материалите от дневния ред,
когато се изисква.
(2) Секретарят изпраща по електронен път
писменото становище/доклада до останалите
членове и привлечени експерти по начин,
който осигурява запазване поверителността
на данните. Становището/докладът се прилага
към протокола от заседанието и е неразделна
част от него.
Чл. 38. (1) Заседанията се считат за редовни,
ако на тях присъстват най-малко две трети
от всички членове и поканени привлечени
експерти. При липса на кворум или по предложение на председателя може да се приложи
писмената процедура по чл. 44.
(2) Решенията се вземат с обикновено
мнозинство от присъстващите на заседанието
членове и поканени привлечени експерти.
Чл. 39. (1) Член на експертния съвет или
привлечен експерт може да подпише с особено
мнение протокола от заседание, като представя
писмени мотиви за това до председателя/секретаря в тридневен срок от подписването на
протокола. Особените мнения са неразделна
част от протокола.
(2) Когато на заседание не бъде прието
решение по определена точка от дневния ред,
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председателят, в рамките на установения срок,
може да насрочи ново заседание.
(3) Когато след повторно разглеждане бъде
изразено особено мнение по същата точка(и) от
дневния ред, решението се взема с обикновено
мнозинство от присъствалите на повторното
заседание членове и привлечени експерти.
Чл. 40. При съвместна оценка, в която
участват повече държави членки, експертният
съвет може да взема решения неприсъствено
по писмената процедура съгласно чл. 44.
Чл. 41. (1) В срок до 10 работни дни след
заседание секретарят изготвя протокол, който
отразява всички изказвания, становища, предложения и решения, включително предложенията за дневен ред на следващото заседание.
(2) Секретарят изпраща по електронен път
протокола до членовете на експертния съвет/
привлечените експерти и определя срок за
писмени коментари и/или корекции.
(3) Писмените коментари и/или корекции
се нанасят от секретаря и окончателният
протокол се подписва от председателстващия
заседанието и от секретаря. Сканирано копие на подписания протокол се изпраща по
електронен път на членовете на експертния
съвет и привлечените експерти.
Чл. 42. Неразделна част от протокола са:
1. всички декларации за обвързаност при
изпълнение на задълженията и за конфликт
на интереси, подписвани при необходимост;
2. присъствен лист, подписан от присъствалите на заседанието членове и привлечени
експерти;
3. писмени становища и одобрени документи
по чл. 24, ал. 1.
Чл. 43. Секретарят в рамките на 14 работни
дни след приемане на решения/мотивирани
предложения от експертния съвет в съответствие с чл. 21, ал. 6 и 7 ЗЗВВХВС изготвя
доклад до министъра на околната среда и
водите, утвърден от председателя.
Чл. 44. (1) Експертният съвет може да
одобрява документи по чл. 24, ал. 1 или да
приема решения по писмена процедура.
(2) Секретарят изпраща по електронен
път дневен ред и предоставя документите
за разглеждане на членовете на съвета и
привлечените експерти, като посочва срок
за отговор и/или предоставяне на писмени
становища/документи по точките от дневния
ред по начин, който запазва при необходимост
поверителността на данните. Срокът е не помалък от 10 работни дни.
(3) След срока, определен по ал. 2, секретарят в рамките на 10 работни дни обобщава
в протокол становищата на членовете и привлечените експерти, техните предложения,
заключения и основания.
(4) Писмената процедура се счита за валидна
при изразено писмено съгласие по точките
от протокола на две трети от участващите в
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писмената процедура членове на експертния
съвет и привлечени експерти.
(5) Даден документ по чл. 24, ал. 1 или решение се считат за одобрени, когато членовете
на експертния съвет и привлечените експерти
са го подкрепили с обикновено мнозинство,
чрез писмено или мълчаливо съгласие.
(6) За изразяване на мълчаливо съгласие
се приемат случаите, в които член на съвета
или привлечен експерт не изпрати становище
в рамките на определения по ал. 2 срок.
(7) Ако са представени становища с обосновани възражения или при невъзможност
за вземане на решение по определена точка
от дневния ред, председателят може да реши
след обсъждане с докладчика да прекрати писмената процедура. В тези случаи приемането
на документи по чл. 24, ал. 1 или решение
по определена точка се отлага за следващо
присъствено заседание на експертния съвет.
(8) Секретарят уведомява членовете на
експертния съвет и привлечените експерти за
резултата от проведената писмена процедура
и им изпраща по електронен път протокола
с приетите решения.
Чл. 45. (1) За дейността на експертния съвет
се води архив, който съдържа заповедите на
министъра на околната среда и водите, дневен
ред за заседанията, протоколи от заседанията,
документи по чл. 24, ал. 1, становища, текуща
кореспонденция и др.
(2) Архивът се съхранява най-малко 10 години в МОСВ. Редът и отговорните лица за
съхранение на документацията по ал. 1 и
достъпът до нея се определят със заповед на
министъра на околната среда и водите.
Раздел IХ
Обвързаност, независимост и поверителност
Чл. 46. Членовете на експертния съвет,
привлечените експерти, председателят, заместник-председателят и секретарят подписват
веднъж годишно декларация за обвързаност
при изпълнение на задълженията си по формата на приложение № 1.
Чл. 47. (1) Членовете на експертния съвет,
привлечените експерти, председателят, заместник-председателят и секретарят подписват
веднъж годишно декларация за конфликт на
интереси по формата на приложение № 2.
(2) Членовете на експертния съвет, определени за докладчици, декларират всеки
конфликт на интереси, който би могъл да
накърни тяхната независимост, по формата на
приложение № 3. Член на експертния съвет
не може да бъде определен за докладчик или
за член на работна група, ако е декларирал
конфликт на интереси.
(3) Всеки член на експертния съвет, декларирал конфликт на интереси, не участва
в гласуването по съответната точка от дневния ред.
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(4) Конфликт на интереси възниква, когато член/привлечен експерт към ЕСОПВ има
частен или служебен интерес, който може да
повлияе върху безпристрастното и обективното
вземане на решение по даден въпрос.
Чл. 48. (1) Председателят, заместник-председателят, секретарят, членовете на експертния
съвет и привлечените експерти са длъжни
да не разгласяват информацията, станала им
известна при или по повод изпълнение на
задълженията им, които представляват производствена или търговска тайна. Те подписват
веднъж годишно декларация за поверителност
на данните по формата на приложение № 4
и декларация за ангажираност по формат на
ЕСНА.
(2) Задължението за спазване на поверителност на информацията продължава да се
прилага от членовете на експертния съвет и
привлечените експерти и след прекратяване
на дейността им в експертния съвет.
Раздел Х
Финансово осигуряване и възнаграждения
Чл. 49. Финансовото осигуряване на дейността на експертния съвет е за сметка на
бюджета на Министерството на околната
среда и водите, с изключение на дейността
по оценка на приоритетни вещества.
Чл. 50. (1) Работата на експертния съвет за
извършване на оценка на приоритетни вещества се обезпечава със средства от ЕСНА в
съответствие с чл. 14, параграф 1 от Регламент
(ЕO) № 340/2008 на Комисията за таксите и
плащанията, дължими на Европейската агенция по химикали, в съответствие с Регламент
(ЕО) № 1907/2006 (REACH) (ОВ, L 107/6 от
17 април 2008 г.).
(2) Разпределението на средствата се извършва по правила, определени с решение
на Управителния съвет на ECHA относно
финансовите мерки за възстановяване на дял
от таксите към държавите членки.
Чл. 51. (1) За всяко участие в заседание се
получават възнаграждения в размер, определен
със заповед на министъра на околната среда и
водите, с изключение на служители, работещи
по трудово или служебно правоотношение в
държавната администрация.
(2) За извършена експертна дейност и подготвени доклади, писмени мотивирани становища, анализи, заключителни и/или други
документи се получават възнаграждения в
размер, определен със заповед на министъра
на околната среда и водите.
(3) Извършването на оценка на приоритетни
вещества се възлага чрез договор за услуга. В
случаите, когато услугата се възлага на служители, работещи по трудово или служебно
правоотношение в държавната администрация, следва предварително да се декларира,
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че възложената дейност не попада в обхвата
на служебните задължения.
(4) Средствата за възнагражденията:
1. по ал. 1 и 2 се осигуряват от бюджета
на МОСВ;
2. по ал. 3 се осигуряват от ЕСНА.
Чл. 52. Възнагражденията по чл. 51 се
изплащат въз основа на:
1. присъствен лист за участие в заседание;
доклад за приети документи и/или решения
(становища, доклади и др.), изготвен от секретаря и утвърден от председателя, заповед
от главния секретар на МОСВ за изплащане
на възнаграждения;
2. сключен договор за услуга, отчетена с
приемно-предавателен протокол, и справка
за отработени човекочасове в съответствие
с решение на Управителния съвет на ECHA.
Чл. 53. За участие в заседанията на експертния съвет на членовете/привлечените
експерти с местоживеене извън столицата
се изплащат командировъчни от бюджета на
МОСВ в размер, регламентиран с Наредбата за командировките в страната (обн., ДВ,
бр. 11 от 1987 г.; изм., бр. 2 от 2011 г.), на основание заповед за командировка и подписан
присъствен лист.
Чл. 54. Разходите за участие на членове на
експертния съвет или привлечени експерти в
заседания на Комитета на държавите членки,
Комитета за оценка на риска и Комитета за
социално-икономически анализ на ECHA или
ЕК се осигуряват от МОСВ, когато за това не
е предвидено заплащане от ECHA, в размер,
регламентиран с Наредбата за служебните
командировки и специализации в чужбина
(обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 61
от 2012 г.).
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на този правилник:
1. „Приоритетни вещества“ са вещества,
които могат да представляват риск за здравето
и безопасността на хората и/или околната
среда и за които се очаква, че при поискване
и получаване на допълнителна информация
първоначалните опасения да бъдат потвърдени или отхвърлени, така че да може да се
направи заключение относно необходимостта
от допълнителни регулаторни мерки.
2. „REACH-IT“ е централизирана информационна система на ECH A, свързана с
прилагането на регламентите REACH и CLP,
с информация за химичните вещества в ЕС.
3. „Оценка на вещество“ е процес на преглед
и анализ на данни за свойствата и характеристиките на дадено химично вещество с цел
оценка на потенциалните рискове за човешкото
здраве или околната среда, произтичащи от
присъщите свойства на веществото.
4. „IULCID (International Uniform Chemical
Information Database)“ e база данни на Евро-
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пейската агенция по химикали за събиране,
съхраняване, поддържане и обмен на данни за
присъщите и опасни свойства на химичните
вещества.
5. „CoR AP (Community Rolling Action Plan)“
е подробен план за действие на Общността.
Представлява списък, който включва следната
информация: вещества с потенциален риск
за здравето и безопасността на хората и/или
околната среда, които подлежат на оценка;
държавата, която извършва оценката; годината
на оценка и първоначално идентифицираното
основание за безпокойство.
6. „CIRCAВС (Communication & Information
Resource Centre for Administrations, Businesses
and Citizens)“ е комуникационен и информационен ресурсен център, съдържащ споделени
работни документи, достъпни след регистрация
чрез потребителско име и парола.
Заключителни разпоредби
§ 2. Правилникът се издава на основание
чл. 21, ал. 3 от Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и смеси.
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Светлана Жекова
Приложение № 1
към чл. 46
ДЕКЛАРАЦИЯ
за обвързаност при изпълнение на задълженията
Долуподписаният/ата _____________________________
в качеството на _________________________________________
___________________________________________________________
(председател/зам.-председател/секретар/член на експертния съвет/привлечен експерт)
в Експертния съвет за оценка на приоритетни
вещества (ЕСОПВ) към Министерството на
околната среда и водите (МОСВ)
участвам в _____________________________________________
(дейност – оценка на вещество; скрининг; подготвяне
на доклад; др.)
като представител на: _________________________________
ДЕКЛАРИРАМ,
че ще положа всички усилия, за да изпълня
поетите ангажименти към Експертния съвет
за оценка на приоритетни вещества (ЕСОПВ),
създаден със заповед на министъра на околната
среда и водите.
Поемам задължение да изпълнявам дейностите, възложени ми като ......................................
към ЕСОПВ, и да не търся или приемам намеса
(указания/инструкции), несъвместима с моите
индивидуални задачи или със задачите на ЕСОПВ
от трета страна.
Известно ми е, че настоящата декларация ще
се съхранява в архива на ЕСОПВ.
Дата: ………………………...............
Декларатор: ………………………..
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Приложение № 2
към чл. 47, ал. 1
Вътрешни правила за предотвратяване на конфликт на интереси и спазване принципа на безпристрастност и независимост при изпълнение
на дейности към ЕСОПВ
ДЕКЛАРАЦИЯ
за конфликт на интереси
Долуподписаният/ата _____________________________
в качеството на _________________________________________
___________________________________________________________
(председател/зам.-председател/секретар/член на експертния съвет/привлечен експерт)
в Експертния съвет за оценка на приоритетни
вещества (ЕСОПВ) към Министерството на
околната среда и водите
участвам в _____________________________________________
(дейност – оценка на вещество; скрининг; подготвяне
на доклад; др.)
като представител на: _________________________________
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Съгласен/на съм да участвам в дейността
на Експертния съвет за оценка на приоритетни
вещества.
2. Запознат/а съм с наличната до момента
информация, свързана с горепосочената дейност,
включително и с изискванията относно процеса
на скрининга/оценката.
3. Ще изпълнявам задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно.
4. Не се намирам в конфликт на интереси с
някой от кандидатите в дейността по регистрация на вещества.
5. Не съм пряко заинтересуван от конкретната
дейност по смисъла на Закона за предотвратяване
и разкриване на конфликт на интереси.
6. Не съм свързано лице по смисъла на § 1,
т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси с кандидат по дейността.
7. Не се намирам в йерархическа зависимост
с останалите лица, включени в състава на оценителите (председател, членове, докладчици).
8. Не притежавам дялове или акции в търговски дружества или кооперации с предмет на
дейност, сходен с дейността, в която съм предложен да участвам/в която участвам.
9. Не съм управител или член на орган за
управление или контрол в търговски дружества
или кооперации с предмет на дейност, сходен с
дейността, в която съм предложен/а да участвам/
в която участвам.
10. Не съм извършвал/а и не извършвам консултантска дейност по отношение на физически
и юридически лица, които биха били заинтересовани от изпълнението на задълженията ми
като участник в оценителния процес.
11. Не притежавам дялове или акции в търговски дружества или кооперации с предмет
на дейност, сходен с дейността, в която съм
предложен/а да участвам/в която участвам.
Известно ми е, че за декларирани неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
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Известно ми е, че настоящата декларация ще
се съхранява в архива на ЕСОПВ.
Дата: ………………………...............
Декларатор: ………………………..

Приложение № 3
към чл. 47, ал. 2
Вътрешни правила за предотвратяване на конфликт на интереси и спазване принципа на безпристрастност и независимост при изпълнение
на дейности към ЕСОПВ
ДЕКЛАРАЦИЯ
за установяване на конфликт на интереси
Долуподписаният/ата _____________________________
в качеството на _________________________________________
___________________________________________________________
(председател/зам.-председател/секретар/член на експертния съвет/привлечен експерт)
в Експертния съвет за оценка на приоритетни
вещества (ЕСОПВ) към Министерството на
околната среда и водите
като представител на: ________________________________
ДЕКЛАРИРАМ, че
Имам частен или служебен интерес по следния конкретен повод: ............................................
......................................................................................
................................................................................... ,
който може да повлияе върху безпристрастното
и обективно вземане на решение.
Известно ми е, че за декларирани неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Известно ми е, че настоящата декларация ще
се съхранява в архива на ЕСОПВ.
Дата: ………………………...............
Декларатор: ………………………..

Приложение № 4
към чл. 48, ал. 1
ДЕКЛАРАЦИЯ
за поверителност на данните
Долуподписаният/ата _____________________________
в качеството на _________________________________________
___________________________________________________________
(председател/зам.-председател/секретар/член на експертния съвет/привлечен експерт)

в Експертния съвет за оценка на приоритетни
вещества (ЕСОПВ) към Министерството на
околната среда и водите
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участвам в _____________________________________________
(дейност – оценка на вещество; скрининг; подготвяне
на доклад; др.)
като представител на: _________________________________
ДЕК ЛАРИРАМ:
1. Задължавам се да съхранявам и третирам
като строго поверителна всяка информация
или документи („поверителна информация“),
станали ми известни при или по повод осъществяването на моята дейност в ЕСОПВ към
МОСВ, и няма да ги разкривам на трети лица.
2. Задължавам се да пазя поверителната
информаци я добросъвестно, за да предпазя
разпространяването и публикуването є от лица,
които нямат правото да я разпространяват и
публикуват.
3. Задължението за спазване на поверителност на информацията има действие за периода
на работата ми, както и след прекратяване на
дейността към ЕСОПВ.
4. Поверителна информация по смисъла на
настоящата декларация е всяка търговска, техническа или финансова информация, получена в
писмен, устен или електронен вид, включително
информация относно интелектуална собственост, делови връзки и финансово състояние.
5. Разгласяване на поверителна информация
по смисъла на настоящата декларация на лица,
невключени в дейностите на експертния съвет,
представлява всякакъв вид устно или писмено
изявление, предаване на информация на хартиен, електронен или друг носител, включително
по поща, факс или електронна поща, както и
всякакъв друг начин на разгласяване на информация, в това число чрез средствата за масово
осведомяване, печатните издания или интернет.
6. Задължението за запазване на поверителност няма да се прилага по отношение на
информация, която е предадена по искане на
компетентен орган, както и по отношение на
информация, която е била публично оповестена
или е била придобита от трети лица.
7. Задължавам се да върна, при поискване
от страна на ЕСОПВ, всички предоставени
ми документи и да не запазвам хартиени или
електронни копия на каквато и да било информация или предоставени оригинали.
Известно ми е, че настоящата декларация
ще се съхранява в архива на ЕСОПВ.
Дата: ………………………...............
Декларатор: ………………………..
6589
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 398
от 29 август 2014 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Малкото меше“,
разположена в землището на с. Синитово, община Пазарджик, област Пазарджик
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 5, т. 1 и чл. 41,
ал. 1 на Закона за подземните богатства, § 105,
ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на
Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 100 от
2010 г.) и протоколно решение по точка № 42 от
протокол № 31 от 30.07.2014 г. на Министерския
съвет разрешавам на „Еко – Хидро – 90“ – ООД,
Пазарджик, титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 112580619, със
седалище и адрес на управление – Пазарджик
4400, ул. Асен Златарев 12, да извърши за своя
сме т к а п роу ч ва не на с т рои т ел н и мат ериали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5
от Закона за подземните богатства, в площ
„Малкото меше“, разположена в землището
на с. Синитово, община Пазард ж ик, област
Пазарджик, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,324 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
коорд и нат и на г ра н и ч н и т е т оч к и с ъгласно
приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проу чване с
титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката и енергетиката.
Министър:
В. Щонов

Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Малкото меше“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4540691.13

8585164.54

2.

4540734.89

8585930.95

3.

4540265.33

8585907.95

4.
6698

4540306.88

8585155.22

РАЗРЕШЕНИЕ № 399
от 15 септември 2014 г.
за търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Боримечково“, разположена на териториите на
общините Панагюрище, Пазарджик и Лесичово,
област Пазарджик
На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1 във
връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 3, чл. 5, т. 1
на Закона за подземните богатства и Протоколно
решение по т. 23 от Протокол № 35 от заседанието на Министерския съвет на 27 август 2014 г.
разрешавам на „Асарел – Експлорейшън“ – ЕАД,
София, титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 202411041, със седалище
и адрес на управление София 1680, Столична
община, район „Витоша“, бул. България 102, бизнесцентър „Белисимо“, ет. 6, да извърши за своя
сметка търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Боримечково“, разположена на териториите на
общините Панагюрище, Пазарджик и Лесичово,
област Пазарджик, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 103,20 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на търсещите и геологопроучвателните работи, както и добивът за
технологични изпитания се определят в работната
програма и в договора за търсене и проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
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Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката и енергетиката.
Министър:
В. Щонов
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Боримечково“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4569000

8560000

2.

4574000

8563600

3.

4571663

8567346

4.

4571235

8567203

5.

4571195

8568080

6.

4565000

8578000

7.

4560000

8575000

изключена площ
1.

4566330

8572255

2.

4566445

8572612

3.

4566050

8572766

4.

4565982

8572547

5.

4565783

8572365

6.

4565322

8572245

7.

4565230

8572049

8.

4565375

8571603

9.

4565591

8571551

10.

4565891

8571760

11.

4565953

8572049

12.

4565845

8572190

13.

4566027

8572465

6658

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-605
от 4 април 2014 г.
На основание чл. 655, ал. 2, т. 7, предложение
второ от Търговския закон и постъпила молба
с вх. № 94-Д-82 от 25.03.2014 г. от г-н Димитър
Любомиров Стефанов, с която моли да бъде
изключен от Списъка на лицата, които могат да
бъдат назначавани за синдици в производства по
несъстоятелност, нареждам:
Изк лючвам по негово желание Димит ър
Любомиров Стефанов от София, бул. Цар Освободител 8, от Списъка на лицата, които могат да
бъдат назначавани за синдици в производства по
несъстоятелност по Търговския закон, утвърден
със № Заповед № ЛС-04-72 от 21.02.2006 г. (обн.,
ДВ, бр. 16 от 2006 г.; изм., бр. 48, 50 и 63 от 2006 г.,
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бр. 7, 11, 20, 38, 41, 48, 52, 64, 83 и 104 от 2007 г.,
бр. 2, 39, 40, 44, 57, 86, 87, 92 и 101 от 2008 г., бр. 13,
14, 18, 29, 62, 67, 68, 81, 82 и 90 от 2009 г., бр. 4,
13, 18, 19, 24, 34, 36, 58, 86, 89 и 101 от 2010 г.,
бр. 20, 36, 53, 54, 59, 90 и 94 от 2011 г., бр. 42, 44
и 54 от 2012 г., бр. 15, 21, 31, 32, 41, 60, 69, 73, 79,
91 и 101 от 2013 г.).
Заповедта да се доведе до знанието на Димитър
Любомиров Стефанов – за сведение.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен
срок от съобщаването.

6621

За министър:
И. Ангелов

ЗАПОВЕД № ЛС-04-1277
от 7 август 2014 г.
На основание чл. 655, ал. 2, т. 7, предложение
второ от Търговския закон и постъпила молба
с вх. № 94-Г-108 от 18.07.2014 г. от г-н Георги
Йорданов Стратиев, с която моли да бъде изключен от Списъка на лицата, които могат да
бъдат назначавани за синдици в производства по
несъстоятелност, нареждам:
Изключвам по негово желание Георги Йорданов Стратиев от гр. Тервел, ул. Алеко Константинов 9, от Списъка на лицата, които могат да
бъдат назначавани за синдици в производства по
несъстоятелност по Търговския закон, утвърден
със Заповед № ЛС-И-545 от 14.05.2014 г. (ДВ,
бр. 44 от 2014 г.).
Заповедта да се доведе до знанието на Георги
Йорданов Стратиев – за сведение.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен
срок от съобщаването.

6622

Министър:
Хр. Иванов

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-16-22
от 12 септември 2014 г.
На основание чл. 35, ал. 1, 2 и 3 и чл. 49, ал. 2
от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)
откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата
на с. Деветаки, с. Дренов и с. Къкрина, община
Ловеч, област Ловеч.
1. Правоспособните лица, на които се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, са: „Геобул“ – ООД, вписано
в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със заповед
№ РД-15-29 от 2.04.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър; „Диам – 2000“ – ООД, вписано в
регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със заповед № 3002-80 от 1.03.2002 г. на изпълнителния директор
на Агенцията по кадастъра.
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2. Графикът за извършване на дейностите да се
обяви в Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч, общината и съответните кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни да
означат на свои разноски границите на поземлените
имоти, намиращи се на територията на района, в
съответствие с актовете за собственост.
Изпълнителен директор:
В. Йовев
6651
ЗАПОВЕД № РД-16-23
от 12 септември 2014 г.
На основание чл. 35, ал. 1, 2 и 3 и чл. 49, ал. 2
от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)
откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на
гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Геоакст“ – ООД, вписано в
регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със заповед № 728
от 6.08.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Варна, и общината.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни да
означат на свои разноски границите на поземлените
имоти, намиращи се на територията на района, в
съответствие с актовете за собственост.
Изпълнителен директор:
В. Йовев
6652
ЗАПОВЕД № РД-16-24
от 12 септември 2014 г.
На основание чл. 35, ал. 1, 2 и 3 и чл. 49, ал. 2
от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)
откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията
на район „Триадица“, Столична община, област
София (столица).
1. Правоспособните лица, на които се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, са: „Геоинженеринг“ – ООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
заповед № РД-15-37 от 21.06.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра;
ЕТ „Геоинженеринг – Николай Киров“, вписан в
регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със заповед № 714
от 6.08.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – София, и района.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.

6653

Изпълнителен директор:
В. Йовев

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-16-25
от 12 септември 2014 г.
На основание чл. 35, ал. 1, 2 и 3 и чл. 49,
ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър
(ЗКИР) откривам производство по създаване
на кадастрална карта и кадастрални регистри
(КККР) за землищата на: с. Дединци (без територията, за която КККР са одобрени със заповед РД-18-64 от 5.10.2010 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, и без поземлените имоти, за които
КККР са одобрени със заповеди на началника на
Службата по геодезия, картография и кадастър
(СГКК) – Велико Търново) и селата Дедина (без
поземлените имоти, за които КККР са одобрени
със заповеди на началника на СГКК – Велико
Търново) и Равново; с. Долно Шивачево (без
поземлените имоти, за които КККР са одобрени
със заповеди на началника на СГКК – Велико
Търново); с. Резач (без поземлените имоти, за които КККР са одобрени със заповеди на началника
на СГКК – Велико Търново) и с. Делова махала;
с. Родина; с. Росно; с. Сливовица и с. Чешма;
с. Средно село (без поземлените имоти, за които
КККР са одобрени със заповеди на началника
на СГКК – Велико Търново) и с. Чистово (без
поземлените имоти, за които КККР са одобрени
със заповеди на началника на СГКК – Велико
Търново), с. Новогорци (без поземлените имоти,
за които КККР са одобрени със заповеди на началника на СГКК – Велико Търново), с. Рекичка,
с. Дълги припек, с. Чуката и с. Овощна, община
Златарица, област Велико Търново.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Ландинвест“ – ЕООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
заповед № 238 от 16.05.2001 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в СГКК – Велико Търново, общината
и съответните кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.

6654

Изпълнителен директор:
В. Йовев

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 387
от 26 юни 2014 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ е постъпило заявление с вх. peг. № ГР-7000-444 от 11.10.2010 г. за даване на съгласие за
изработване ПУП за ПП за обект: „Ново външно
ел. захранване на ТП за складова база – с. Яна,
и ел. захранване на СКЗ – с. Яна“, м.с. Яна и
м.с. Желява. Приложени са документ за собственост, скица за ПИ от АГКК, мотивирано предложение за ПУП. Заявителят е информиран с писмо
от 29.11.2010 г., че е необходимо да се представи
задание по смисъла на чл. 124, ал. 7 ЗУТ, което
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е представено на 4.01.2010 г. Заданието и мотивираното предложение са разгледани и приети
от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-4 от 18.01.2011 г.,
т. 36. Със Заповед № РД-09-50-123 от 31.01.2011 г.
главният архитект на София одобрява заданието.
Заповедта е изпратена в район „Кремиковци“ за
съобщаване по реда на АПК с писмо № ГР-7000-444/2010 от 1.02.2011 г. С писмо № 6602-14-(1)
от 18.10.2011 г. район „Кремиковци“ уведомява,
че в законоустановения срок няма постъпили
възражения.
Със Заповед № РД-09-50-1400 от 10.11.2011 г.
главният архитект на София допуска да се изработи ПП за обект: „Ново външно ел. захранване
на ТП за складова база – с. Яна, и ел. захранване
на СКЗ – с. Яна“, м.с. Яна и м.с. Желява, която
е изпратена в район „Кремиковци“ за сведение
и изпълнение с писмо № ГР-70-00-444/2010 от
15.11.2011 г.
С писмо вх. peг. № Г Р-70 - 0 0 - 444/2010 о т
16.05.2013 г. е представен проект, съгласуван с
експлоатационните дружества, проведена е процедура по преценка необходимостта от ОВОС,
утвърдено е трасе за проектиране от Комисията
за земеделски земи към МЗХ – Решение № КЗЗ06 от 15.04.2013 г., представено е Решение № 79
от 28.02.2013 г. за съгласие за преминаване на
трасетата на ел. захранващите кабели през имоти
общинска собственост.
Проектът за ПП е съгласуван с отделите на
Направление „Архитектура и градоустройство“
и е изпратен за обявяване на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ в район „Кремиковци“ с писмо изх.
рeг. № ГР-70-00-444/2010 от 25.02.2014 г.
С писмо № 6602-14-(6) от 15.04.2014 г. район
„Кремиковци“ уведомява за приключена процедура по обявяване на проекта за ПП – „Държавен
вестник“, бр. 18 от 4.03.2014 г., и е проведено обществено обсъждане. В законоустановения срок
няма постъпили възражения и предложения. Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-30 от 29.04.2014 г., т. 6. Взето е решение
проектът да се изпрати в СОС за одобряване по
компетентност.
При тази фактическа обстановка от правна
страна е установено следното:
Изработването на проекта е допуснато от
компетентен орган. Спазени са изискванията на
закона за съобщаване на проекта и за провеждане
на обществено обсъждане.
Проектното решение е целесъобразно и е в
съответствие с изискванията на закона.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1 ЗУТ органът, компетентен
да одобри проекта за подробен устройствен план,
е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 59,
ал. 1 и чл. 110, ал. 5 ЗУТ Столичният общински
съвет реши:
Одобрява проект за парцеларен план (ПП)
за обект: „Ново външно ел. захранване на ТП
за складова база – с. Яна, и ел. захранване на
СКЗ – с. Яна“, м.с. Яна и м.с. Желява, съгласно
приложения проект.
Решението да се съобщи на заинтересованите
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 30 дневен срок от съобщаването.

ВЕСТНИК
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Жалбите се подават до район „Кремиковци“ и
се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

6508

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 570
от 11 септември 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет
реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез
публичен търг за следните обекти: магазин № 5,
София, ж. к. Христо Смирненски, бл. 53, вх. В,
ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Слатина“, с АОС № 1645 от 11.03.2014 г. със
съответното право на строеж и поземлен имот с
идентификатор 68134.1385.2235 в УПИ „За ОЖС,
административен център, ОДЗ, магазини и др.“,
кв. 60, м. бул. Ломско шосе, София, ул. Явор 4,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Надежда“, с АОС № 2101 от 5.06.2013 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключването на договори за дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, обезпечаване на вземания и
сключване на договори за кредити, отнасящи се
до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация сключването на приватизационните сделки
за обектите.

6659

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 571
от 11 септември 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет
реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез
публичен търг за следния обект: УПИ XIX-9, кв.
129а, местност Зона Б-4, София, бул. Иван Иванов
100, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Възраждане“, с АОС № 864 от 29.10.2002 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключването на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация сключването на приватизационната сделка
за обекта.

6660

Председател:
Е. Герджиков
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РЕШЕНИЕ № 572
от 11 септември 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет
реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез
публичен търг за следните обекти: УПИ XXIXco,
кв. 74, м. Манастирски ливади-запад (ПИ с
идентификатор 68134.1933.2070), намиращ се в
София, Околовръстен път, на ъгъла с ул. Ралевица, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Витоша“, с АОС № 0903 от 28.05.2014 г., и
поземлен имот с идентификатор 68134.4082.6112,
кв. 5, м. Ж. к. Младост 1, София, ул. Д-р Стоян
Чомаков, на ъгъла с ул. Димитър Моллов, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Младост“, с АОС № 1738 от 10.05.2011 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключването на договори за дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, обезпечаване на вземания и
сключване на договори за кредити, отнасящи се
до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация сключването на приватизационните сделки
за обектите.
Председател:
Е. Герджиков
6661
РЕШЕНИЕ № 573
от 11 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 23 ЗМСМА
и чл. 62, ал. 2 АПК Столичният общински съвет
реши:
Поп ра вя очеви дна фа к т и ческа г реш ка в
Решение № 306 от 29.05.2014 г. (ДВ, бр. 52 от
2014 г.), както следва: обектът от т. 1: „УПИ VII
218, кв. 9, м. Крива река, София, ул. Баница 4,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Красно село“, с АОС № 716 от 3.05.2001 г.“
да се чете: „УПИ VII 128, кв. 9, м. Крива река,
София, ул. Баница 4, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Красно село“, с АОС № 716
от 3.05.2001 г.“.
В останалата част решението остава непроменено.
Председател:
Е. Герджиков
6662

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1417
от 12 септември 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 № 424 от 18.07.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:

ВЕСТНИК
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1. На 5.11.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на ПИ с идентификатор
68134.8550.1339 (УПИ XI, кв. 90), кв. Враждебна,
ул. 3 № 53, София, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 75 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 7500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 3.11.2014 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 документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
6663
РЕШЕНИЕ № 1418
от 12 септември 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 № 329 от 27.06.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 10.11.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на помещение (самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 68134.4091.0.5.61), ж.к. Младост – 2 ч., бл. 210, вх. 2(Б), София, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Младост“,
заедно със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 55 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 5500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 6.11.2014 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.
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6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

6664

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1419
от 12 септември 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 № 453 от 14.07.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 6.11.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на УПИ II, кв. 29, с. Горни Богров,
ул. Васил Левски и ул. Ал. Стамболийски, София, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 18 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1800 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 4.11.2014 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 240 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

6665

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1433
от 19 септември 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 № 68 от 6.02.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 11.11.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
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продажбата на помещение, ул. Цар Асен 3, София, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Триадица“, с право на собственост върху
1/39 ид. части от общите части на сградата и
дворното място.
2. Начална тръжна цена – 45 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 4000 лв.
4. Депозитът за участие – 4500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон Врабча, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 7.11.2014 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 документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
6666
РЕШЕНИЕ № 1435
от 19 септември 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 № 249 от 28.04.2014 г.
и Решение № 304 от 29.05.2014 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. На 12.11.2014 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 УПИ IX-1, кв. 48 А, м. Зона В-17,
ул. Враня, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Илинден“, София.
2. Начална тръжна цена – 80 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 8000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 10.11.2014 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.
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6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
6667

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 46.10
от 24 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за кабелно ел. захранване на ПИ
№ 021091 по КВС на з-ще с. Любен Каравелово,
община Аксаково, област Варна, засягащ поземлени имоти ПИ № 055027 – полски път, собственост на Община Аксаково, и № 044007 – живот
новъдна ферма, собственост на „А гропластмент – 92 – В“ – АД.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Аксаково, пред Административния
съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
6635
РЕШЕНИЕ № 46.11
от 24 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за трасе на електропроводно и водопроводно отклонение за ПИ № 014001 по КВС
на з-ще с. Припек, община Аксаково, област Варна, с дължини съответно 52,3 м и 58 м, засягащ
поземлени имоти № 014001 – лозе, собственост
на „Санрайс“ – ЕООД, и № 030005 – полски път,
собственост на Община Аксаково.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Аксаково, пред Административния
съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
6636

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 430
от 29 август 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 8 и 11 и чл. 27, ал. 4 и 5 ЗМСМА Общинският
съвет – Благоевград, реши:
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Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(П У П) – п а рц е л а р ен п л а н (П П) з а к а н а л
∅315, минаващ през имоти с идентификатори
04279.36.80 (общинска собственост – селскостопански, горски, ведомствен път) и 04279.323.2718
(общинска собственост – полски път) по кадастралната карта на Благоевград за захранване на
обект: „Спортна площадка – игрища за футбол,
волейбол, баскетбол, хандбал, съблекални, обслужващи помещения и санитарни възли“, в
имот с идентификатор 04279.36.72 в местността
Река Бистрица – Ш.107 по кадастралната карта
на Благоевград.
Председател:
Р. Тасков
6562
РЕШЕНИЕ № 431
от 29 август 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 8 и 11 и чл. 27, ал. 4 и 5 ЗМСМА Общинският
съвет – Благоевград, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за водопровод
∅90, минаващ през имоти с идентификатори
04279.36.4 (частна собственост), 04279.36.73 (общинска собственост – селскостопански, горски,
ведомствен път) и 04279.36.80 (общинска собственост – селскостопански, горски, ведомствен
път) за захранване на обект: „Спортна площадка – игрища за футбол, волейбол, баскетбол,
хандбал, съблекални, обслужващи помещения
и санитарни възли“, в имот с идентификатор
04279.36.72 в местността Река Бистрица – Ш.107
по кадастралната карта на Благоевград.
Председател:
Р. Тасков
6563
РЕШЕНИЕ № 438
от 29 август 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 8 и 11 и чл. 27, ал. 4 и 5 ЗМСМА Общинският
съвет – Благоевград, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за кабел 20 kV
за захранване на КТП 100 kVA 20/0.4 kV, минаващ през имоти с идентификатори 04279.36.73
(о бщ и нск а с о б с т вено с т – с е лско с т опа нск и ,
горски, ведомствен път) и 04279.36.74 (общинска
собственост – селскостопански, горски, ведомствен път) по кадастралната карта на Благоевград за захранване на обект: „Спортна площадка – игрища за футбол, волейбол, баскетбол,
хандбал, съблекални, обслужващи помещения
и санитарни възли“, в имот с идентификатор
04279.36.72 в местността Река Бистрица – Ш.107
по кадастралната карта на Благоевград.
Председател:
Р. Тасков
6564
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1239
от 21 август 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с реда по чл. 38
ППЗОЗЗ и Решение № КЗЗ-06 от 26.03.2014 г.,
т. 103, на Комисията за земеделските земи при
Министерството на земеделието и храните Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за ПИ № 045124,
местност До село, в землището на с. Момин
сбор относно промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди – „Жилищно застрояване“ – предвижда се изграждане на обект: „Жилищна сграда“, при следните
устройствени показатели: височина – до 10 м,
плътност на застрояване – 60 %, коефициент на
застрояване – Кинт. – 1,2, минимална озеленена
площ – 40 %, линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно
графичната част на проекта; образуване на нов
квартал 15-а и нов УПИ I-124 и включване на
новообразувания квартал в регулационните граници на с. Момин сбор.
2. Одобрява план-схеми за водопровод и електроснабдяване към ПУП – план за застрояване.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
Председател:
Н. Ашиков
6608

ОБЩИНА ДЕВИН
РЕШЕНИЕ № 176
от 16 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, докладна записка
с вх. № ДЗО 166 от 3.09.2014 г. на кмета на община Девин и становище на ПК „СПОСПУРОИ
УТиЕТ“ Общинският съвет – гр. Девин, одобрява
ПУП – ПУР по плана на с. Гьоврен, община Девин.
Председател:
Мл. Исаев
6537

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 1105
от 17 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад
от кмета на община Елин Пелин с вх. № ОА-7611
от 28.08.2014 г. по преписка вх. № УТ-20-1608
от 2013 г. от „Гебрюдер Вайс“ – ЕООД, и след
становище на ПК „Устройство на територията,
строителство, екология, селско и горско стопанство“ Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за пътна
връзка и път за свързване на ПИ № 035042, 035023
и 037006 в землището на с. Мусачево, община
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Елин Пелин, Софийска област, с път ІІІ-6002 от
републиканската пътна мрежа. Съгласно регистъра на засегнатите имоти трасето преминава
през имоти с № 000189, 000228, 037006 и 333016
по КВС на землището на с. Мусачево.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен план
да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
Председател:
Г. Костов
6690
РЕШЕНИЕ № 1106
от 17 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад
от кмета на община Елин Пелин с вх. № ОА7612 от 28.08.2014 г. по преписка вх. № УТ-20-1621
от 2013 г. от ,,Гебрюдер Вайс“ – ЕООД, и след
становище на ПК „Устройство на територията,
строителство, екология, селско и горско стопанство“ Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за уличен водопровод за захранване на ПИ № 035042
в землището на с. Мусачево, община Елин Пелин, Софийска област. Трасето на водопровода
преминава през имоти с № 000235 и 000189 по
КВС на землището на с. Мусачево и ограничава
ползването на разстояние 3 м от двете му страни,
мерено от оста.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен план
да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
Председател:
Г. Костов
6691

ОБЩИНА КОТЕЛ
РЕШЕНИЕ № 524
от 29 август 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Котел, реши:
Одобрява ПУП – ПР и ПЗ (план за регулация
и план за застрояване) в обхват квартали 105 и
105а по регулационния план на гр. Котел, община
Котел, 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
6605
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ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
РЕШЕНИЕ № 828
от 4 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 5,
ал. 1, т. 11 от Правилника за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация Общинският съвет – гр. Кюстендил, одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на
техническата инфраструктура за обект: Трасе
на подземна кабелна линия 20 kV за присъединяване на МВЕЦ „Сажденик“, намираща се в
ПИ 000264, землище на с. Сажденик, община
К юстендил, по К ВС към разпределителната
електрическа мрежа на ЧЕЗ „Разпределение
Българи я“ – А Д, Софи я, преминаващо през
имоти – публична общинска собственост.
Председател:
Ив. Андонов

ВЕСТНИК
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Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за водопроводно отклонение от съществуваща шахта в поземлен
имот с идентификатор 48489.27.26 – общинска
собственост, до новообразуваните ПИ с идентификатори 48489.27.793 и 48489.27.794, местност
Над село, по кадастралната карта на гр. Монтана
съгласно чертежа.
Трасето и разположението на сервитутните
зони се одобряват по графичната и текстовата
част на проекта, който е неразделна част от
решението.
Решението да се съобщи на всички заинтересувани лица.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
Председател:
И. Иванов
6614

6471

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ОБЩИНА МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 1068
от 11 септември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Монтана, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за електрозахранване
от съществуващ БКТП в поземлен имот (ПИ)
с идентификатор 48489.27.691, през ПИ с идентификатор 48489.27.26 – общинска собственост,
до новообразу ваните ПИ с идентификатори
48489.27.793 и 48489.27.794, местност Над село,
по кадастралната карта на гр. Монтана съгласно
чертежа.
Трасето и разположението на сервитутните
зони се одобряват по графичната и текстовата
част на проекта, който е неразделна част от
решението.
Решението да се съобщи на всички заинтересувани лица.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
Председател:
И. Иванов
6613
РЕШЕНИЕ № 1070
от 11 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Монтана, реши:

РЕШЕНИЕ № 925
от 1 септември 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1, ІІ изр. ЗУТ във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобря ва п ла н за изменен ие на П У П –
ПР на к.к. Слънчев бряг-запад в частта му за
УПИ VІІ – общ., в кв. 5002 по ПУП на к.к.
Слънчев бряг-запад, идентичен с имот с идентификатор 51500.506.420, както и пешеходна
алея с идентификатор 51500.506.419 по КК на
гр. Несебър.
От имот с идентификатор 51500.506.419 (пешеходна алея) по КК на гр. Несебър се придават
150 кв. м към площта на УПИ VІІ – общ., като
северната уличнорегулационна граница се измества на север и площта на УПИ VІІ – общ.,
става 683 кв. м. Решението може да бъде оспорено
от заинтересованите лица в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Бургас.
Председател:
Бл. Филипов
6542
РЕШЕНИЕ № 929
от 1 септември 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1, II изр. ЗУТ във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПРЗ
на к.к. Слънчев бряг-запад в частта му за УПИ
IV – общ., в кв. 5001, идентичен с имоти с
идентификатори 51500.506.618 и 51500.506.391
по КК на гр. Несебър.
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С проекта се у рег улира У ПИ I V – общ.,
391,618 на площ от 2028 кв. м (816 кв. м от
поземлен имот с идентификатор 51500.506.618
(частна собственост) и 1212 кв. м от поземлен
имот с идентификатор 51500.506.391 по КК на
гр. Несебър – собственост на Община Несебър)
и се въвежда устройствена зона „Ок“ по смисъла на чл. 27, ал. 1, т. 1 от Наредба № 7 от
2003 г. за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени
зони. Предвижда се да бъдат разширени двете
съществуващи пешеходни алеи.
Северната алея с идентификатор 51500.506.390
по КК на гр. Несебър се уширява от 6 м на
8 м, при което към нея се придават 135 кв. м от
имот с идентификатор 51500.506.391 – общинска
собственост, и площта є става 485 кв. м.
Южната алея с идентификатор 51500.506.392
по КК на гр. Несебър се уширява от 6 м на
10 м, при което към нея се придават 268 кв. м
от имот с идентификатор 51500.506.391 – общинска собственост, и площта є става 489 кв. м.
За УПИ IV – общ., 391, 618 се отрежда за
„Ок“ при следните устройствени показатели:
Кплътност – 30 %, Кинт. – 1,5, Нкорниз – 15 м,
и минимално озеленена площ – 50 %.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Бургас.
Председател:
Бл. Филипов
6543

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 1196
от 28 август 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5,
чл. 6, ал. 1, чл. 9, чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2
и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим
нежилищен имот: магазин № 1 – самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 56722.661.9.10.40,
с п ред на значен ие: „За т ърг овск а дей нос т“,
разположен на първи я ета ж, със заст роена
п лощ 41,78 к в. м з аед но с 0,6 0 9 9 % и д. ч.
о т общ и т е час т и и общ и т е помещен и я на
сградата с обща площ 815,58 кв. м и от правото на строеж в У ПИ І, кв. 14, по плана на
гр. Плевен, намиращ се в Плевен, бул. Георги
Кочев 13, вх. А, по реда на Наредбата за търговете и конку рсите при начална тръжна цена
22 50 0 лв. без ДДС и ст ъпка на наддаване
1100 лв.

ВЕСТНИК
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Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 38422 от 5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 76 от
8.02.2013 г., том ІV, рег. № 1523.
2. Определя депозит за участие в търга в
размер 2250 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 21-вия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
3. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF,
код на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 16-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
4. Предложения за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника
в Цент ъра за админист ративно обсл у ж ване
на Община Плевен в срок до 17 ч. на 21-вия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
5. Търгът ще се проведе от 10 ч. на 25-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
6. Сроковете от т. 2 до т. 5 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден
на срока е неприсъствен, този ден не се брои
и срокът изтича на следващия след него присъствен ден.
7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата
за провеждане на търга, след закупуване на
тръжна документация и предварителна заявка
в отдел „ОПКП“ при Община Плевен.
8. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
9. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
10. Възлага на комисията, провеждаща търга, в срок 3 работни дни след провеждането
на търга да представи на кмета на общината
протокол за резултатите от търга.
11. Възлага на кмета на общината в срок
3 работни дни след получаването на протокола
от проведения търг да определи със заповед
спечелилия търга участник.
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12. Възлага на кмета на общината да сключи
договор със спечелилия участник за приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните
изисквания.

6679

Председател:
Д. Ангелов

ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 275
от 16 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.)
Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП на трасе на подобект
„Разпределителен газопровод извън границите
на урбанизираната територия на с. Ягодово (Асфалтова база) ТТР6В1.2012“.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Ат. Крушев
6538
РЕШЕНИЕ № 276
от 16 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.)
Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за проектиране на обект
„Разпределителен газопровод извън границата
на урбанизираната територия на с. Браниполе
ТТР6В3.2013“.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Ат. Крушев
6539
РЕШЕНИЕ № 277
от 16 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.,
приложима на основание § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ –
ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП на трасета за външно
електроснабдяване и водоснабдяване за имот
№ 49.23, местност Текерлека, землище с. Марково,
представляващ земеделска земя за процедура промяна предназначението, съобразно изискванията
на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Ат. Крушев
6540
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РЕШЕНИЕ № 278
от 16 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г., приложима на основание § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ – ДВ,
бр. 82 от 2012 г.) Общинск и ят съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП на трасета за външно водоснабдяване и електроснабдяване на имот № 25.5,
с. Първенец, местност Пичковец, представляващ
земеделска земя с променено предназначение,
съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Ат. Крушев

6541

ОБЩИНА РАЗЛОГ
РЕШЕНИЕ № 215
от 29 август 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог,
реши:
Одобрява подробен устройствен план (ПУП)
ПР – изменение на улична регулация от о.т. 693
до о.т. 735, между кв. 120 и кв. 121, план за изменение на регулация на УПИ І, ПИ 61813.761.22,
кв. 120, УПИ Х, ПИ 61813.761.299 и УПИ ХІ, ПИ
61813.761.301, кв. 121, и обособяване на нова улична
регулация от о.т. 693 – о.т. 694а – о.т. 694б – о.т.
694в – о.т. 735 по плана на гр. Разлог, община
Разлог, с възложител: Спас Борисов Стойчев,
Иван Димитров Гешев, Мария Николова Гешева,
Татяна Георгиева Ботушанова, Николай Георгиев
Гешев и Община Разлог. Планът е изложен в стая
№ 306 на общината.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване пред Административния съд – Благоевград. Жалбите и протестите се подават чрез
Общинския съвет – гр. Разлог, в 30-дневен срок от
обнародване на решението в „Държавен вестник“.

6602

Председател:
М. Копанарова-Тасева

РЕШЕНИЕ № 216
от 29 август 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог,
реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – ПР – изменение на улична регулация от
о.т. 51 – о.т. 50 – о.т. 49 – о.т. 180 до ПИ 61813.752.4
и обособяване на нова улична регулация от о.т.
51а – о.т. 1022 – о.т. 1023 – о.т. 1029 до о.т. 1034;
о.т. 1029 до о.т. 179а; о.т. 176а до о.т. 1024 в обхвата
на кв. 5 и кв. 6 по плана на гр. Разлог, община
Разлог, с възложител Община Разлог. Планът е
изложен в стая № 306 на общината.
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На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване пред Административния съд – Благоевград. Жалбите и протестите се подават чрез
Общинския съвет – гр. Разлог, в 30-дневен срок от
обнародване на решението в „Държавен вестник“.

6603

Председател:
М. Копанарова-Тасева

РЕШЕНИЕ № 219
от 29 август 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог,
реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за трасе на „Водопровод
за минерална вода“ – съоръжение на техническата
инфраструктура от сондаж № 2, находище „Гулийна баня“ – № 21, до имот № 055057, местност
Русковица, землище на с. Баня, община Разлог,
с възложител „Давита“ – ООД, представлявано
от Хубен Костов Хубенов. Планът е изложен в
стая № 306 на общината.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване пред А дминистративния
съд – Благоевград. Жалбите и протестите се
подават чрез Общинския съвет – гр. Разлог, в
30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.

6604

РЕШЕНИЕ № 1140
от 11 септември 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 и протокол № 17 от 16.07.2014 г. на ОЕСУТ
Общинският съвет – гр. Русе, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за техническа инфраструктура – външно ел. захранване и довеждащ
водопровод до поземлен имот 001001 в местност
Боклоджа, землище на с. Червена вода.
Решението може да се оспори в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Русе, пред Административния съд – Русе.
Председател:
В. Пенчев

РЕШЕНИЕ № 1144
от 11 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и протокол № 19 от 6.08.2014 г.
на ОЕСУТ Общинският съвет – гр. Русе, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за техническа ин-
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фраструктура – външно ел. захранване и външна
водопроводна връзка за поземлен имот 000274 в
местност Вехтите лозя, землище на гр. Мартен.
Решението може да се оспори в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Русе, пред Административния съд – Русе.

6546

Председател:
В. Пенчев

РЕШЕНИЕ № 1147
от 11 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 136, ал. 1 във връзка с
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 17, Решение № 8
от 16.07.2014 г. на ОЕСУТ Общинският съвет – гр.
Русе, реши:
Одобря ва изменен ие на ВиК схема к ъм
ПУП – ПРЗ по плана на с. Николово (вилната
зона), община Русе, одобрен със Заповед № 2131
от 29.11.1999 г. за ЗРП.
Решението подлежи на оспорване в 30-дневен
срок от датата на обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Русе, пред
Административния съд – Русе.

6547

Председател:
М. Копанарова-Тасева

ОБЩИНА РУСЕ

6545

ВЕСТНИК

Председател:
В. Пенчев

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 1462
от 26 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 62, ал. 9 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 32 от
Наредба № 7 за ПН за УОВТУЗ, протокол № 32
на ПК „Устройство на територията и екология“
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
Приема представения проект за подробен
устройствен план – благоустройство и паркоустройство на Чадър чешма в УПИ I – „За Байракли джамия и озеленяване“, ПИ № 65231.906.292
в кв. 81 по плана на гр. Самоков, и одобрява
представената план-схема за разполагане на
преместваеми обекти.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Самоков, пред Административния
съд – София област.

6606

Председател:
С. Стойчева

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СМОЛЯН
ЗАПОВЕД № АП-03-17-353
от 24 септември 2014 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПРЗЗСПЗЗ и протокол на комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ от
21.01.2014 г. нареждам:

С Т Р.
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Одобрявам плана на новообразуваните имоти
в землището на гр. Смолян, област Смолян, а
именно: имот с проектен № 67653.301.1008 по
кадастралната карта на гр. Смолян, местност
Рупцовото, записан на Ангел Иванов Георгиев.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез
областния управител на област Смолян пред
Административен съд – Смолян, от заинтересованите лица в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Д. Кръстанов
6624

ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
РЕШЕНИЕ № 72
от 11 септември 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стамболийски, реши:
Допуска на основание чл. 62, ал. 2 АПК поправка на очевидна фактическа грешка в Решение
№ 13 от 17.02.2014 г. на Общинския съвет – гр.
Стамболийски (ДВ, бр. 24 от 2014 г.), за одобряване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за
част от кв. 63 по плана на гр. Стамболийски,
като вместо „чл. 21, ал. 1 и 6 ЗОС“ да се чете
„чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС“.
Това решение е неразделна част от Решение № 13 от 17.02.2014 г. на Общинския съвет – гр. Стамболийски.
Заинтересуваните страни имат право да обжалват решението в 30-дневен срок от датата на
обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пловдив, чрез Община
Стамболийски.
Председател:
Н. Дочев
6680

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1464
от 11 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23 ЗМСМА
във връзка с чл. 99, ал. 1, т. 2 АПК и чл. 129,
ал. 1, чл. 62, ал. 9 и чл. 16, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
1. Обявява свое Решение № 1338 от 29.05.2014 г.
по протокол № 33 от заседание на Общинския
съвет – гр. Стара Загора, проведено на 29.05.2014 г.
(ДВ, бр. 51 от 2014 г.), за нищожно и възобновява
производството по разглеждането на внесеното
предложение.
2. Одобрява подробен устройствен план – изменение на план за регулация за кв. 455Г (парк
„Бранителите на Стара Загора“) по плана на гр.
Стара Загора и план за застрояване на ново
образуваните имоти в новообразуваните кв. 4455
и кв. 4456.
С проекта за изменение на плана за регулация
отпада съществуващ квартал 455Г и се образува
нов квартал 4455 със съществуващи урегулирани
поземлени имоти І – Ресторант, ІІ – Озеленяване,
ІІІ-5090 и ІV-5065 (стар № І-5065) и нови урегулирани поземлени имоти: УПИ V-1, парк „Бранителите на Стара Загора“, УПИ VІ-6 и УПИ VІІ-11.
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Образува се нов кв. 4456 с нови урегулирани
поземлени имоти УПИ VІІІ-6737, УПИ ІХ-6738,
УПИ Х-6739, УПИ ХІ-6740, УПИ ХІІ-6741, УПИ
ХІІІ-6742, УПИ ХІV-6743, УПИ ХV-6744, УПИ
ХVІ-6745, УПИ ХVІІ-6736, УПИ ХVІІІ-6746.
Образуват се нови улици:
о.т. 419 8 а – о.т. 419 8 б – о.т. 419 8в – о.т.
4198г – о.т. 4198д – о.т. 4198е – о.т. 4198ж – о.т.
4208з – о.т. 4208д – о.т. 4208е – о.т. 4208ж;
о.т. 42 0 8а – о.т. 42 0 8 б – о.т. 42 0 8и – о.т.
4208в – о.т. 4208г – о.т. 4208д;
о.т. 4208в – о.т. 4208к;
о.т. 47 – о.т 47а – о.т. 47б – о.т. 47в – о.т.
47г – о.т. 47д – о.т. 47е – о.т. 47ж – о.т. 47з.
С плана за застрояване за УПИ VІ-6 и УПИ
VІІ-11 от кв. 4455 се установява устройствена
зона – Ок – За спорт и рекреация, със следните
параметри: максимална плътност – 10  %, максимален коефициент на интензивност на застрояване
(Кинт.) – 0,2, минимална озеленена площ – 40 %,
свободно ниско застрояване с височина – до 7
м; за УПИ VІІІ-6737, УПИ ІХ-6738, УПИ Х-6739,
УПИ ХІ-6740, УПИ ХІІ-6741, УПИ ХІІІ-6742,
УПИ ХІV-6743, УПИ ХV-6744, УПИ ХVІ-6745 от
кв. 4456 се установява жилищна устройствена
зона – Жм, със следните параметри: максимална плътност – 60 %, максимален коефициент на
интензивност на застрояване (Кинт.) – 1,2, минимална озеленена площ – 40 %, свободно ниско
застрояване с височина – до 10 м; за УПИ ХVІІ6736 и УПИ ХVІІІ-6746 от кв. 4456 се установява
жилищна устройствена зона – Жм, със следните
параметри: максимална плътност – 60 %, максимален коефициент на интензивност на застрояване
(Кинт.) – 1,2, минимална озеленена площ – 40 %,
свързано ниско застрояване с височина – до 10 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.

6609

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 1492
от 11 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява проект за изменение на действащия
общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора
и прилежащите крайградски територии в частта
му за УПИ I – ОДО, от кв. 412а по плана на гр.
Стара Загора, съставляващ ПИ с идентификатор
68850.518.539 от кадастралната карта на гр. Стара
Загора, и УПИ II-6060, съставляващ ПИ с идентификатор 68850.518.538 от кадастралната карта
на гр. Стара Загора, като за същите се отреди
смесена устройствена зона – Сж, ОДО – За жилищни нужди и обществено и делово обслужване,
средно свободно основно застрояване с височина
на застрояване – Н – до 15 м, и следните показатели: максимална плътност на застрояване – 80 %;
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максимален коефициент на интензивност на
застрояване: Кинт. – 5; минимална озеленена
площ – 20 %.
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

6610

84. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа
на приетата от Управителния съвет на БНБ с
решение № 149 от 16.12.2004 г. методика основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,03 на сто, считано от 1 октомври 2014 г.
6720
86. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
проучване на подземни богатства във връзка с
чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на
разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства – строителни материали, в площ „Шереметя-север“, разположена в землището на с.
Шереметя, община Велико Търново, област Велико
Търново, описана със следните гранични точки
в координатна система 1970 г.:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

X (m)
4669731
4669808
4669806
4669784
4669696
4669662
4669651
4669642
4669628
4669605
4669609
4669558
4669583
4669589
4669597
4669621
4669640
4669641

Y (m)
9460715
9460844
9460887
9460923
9460914
9460926
9460938
9461003
9461016
9461175
9461221
9461249
9460942
9460923
9460852
9460833
9460794
9460769

6637
94. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
проучване на подземни богатства във връзка с
чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на
разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Божурово“,
разположена в землището на с. Божурово, община

ВЕСТНИК
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Добрич, област Добрич, описана със следните
гранични точки в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4740107.00

9626450.00

2.

4740155.00

9626600.00

3.

4740070.00

9626756.00

4.

4739722.04

9627206.03

5.

4739788.69

9626739.09

6.

4739871.94

9626597.31

7.
4740000.13
9626456.67
6638
95. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
проучване на подземни богатства във връзка с
чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на
разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Лозен“,
разположена в землището на с. Лозен, община
Стара Загора, област Стара Загора, опис ана
със следните гранични точки в координатна
система 1970 г.:
№
X (m)
Y (m)
1.
4633945.35
9418674.16
2.
4634289.62
9418518.01
3.
4634938.73
9419524.15
4.
4634303.47
9419766.25
5.
4633926.75
9419510.62
6639
96. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
проучване на подземни богатства във връзка с
чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на
разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали, в площ
„Въртен камък“, разположена в землището на община Мездра, област Враца, описана със следните
гранични точки в координатна система 1970 г.:
№
X (m)
Y (m)
1.
4690000
8547230
2.
4690000
8548036
3.
4689900
8547750
4.
4689900
8547500
5.
4689290
8547500
6.
4689163
8547321
7.
4689124
8547287
8.
4689168
8547230
6640
88. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
проучване на подземни богатства във връзка с
чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на
разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Томовото“,

С Т Р.
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разположена в землището на с. Сеславци, район
„Кремиковци“, община Столична, област Софияград, описана със следните гранични точки в
координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

ВЕСТНИК
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№

X (m)

Y (m)

44.

4612575.52

8516496.95

45.

4612579.61

8516472.92

46.

4612565.67

8516441.32

1.

4612926.00

8516064.00

47.

4612579.05

8516441.34

2.

4612789.00

8516538.00

48.

4612593.16

8516441.53

3.

4612731.00

8516644.00

49.

4612599.05

8516429.13

4.

4612664.00

8516814.00

50.

4612597.85

8516403.48

5.

4612620.00

8516882.00

51.

4612611.30

8516374.98

6.

4612580.00

8516916.00

52.

4612639.37

8516373.07

7.

4612551.00

8516934.00

53.

4612660.46

8516375.48

8.

4612511.92

8516957.69

54.

4612703.55

8516362.68

4612717.22

8516342.30

4612751.69

8516331.69

9.

4612514.95

8516949.82

55.

10.

4612519.23

8516940.36

56.

11.

4612527.88

8516922.98

57.

4612770.74

8516293.26

12.

4612529.37

8516912.32

58.

4612784.15

8516275.74

13.

4612516.70

8516891.53

59.

4612780.41

8516259.68

14.

4612519.04

8516873.07

60.

4612793.33

8516225.46

15.

4612508.96

8516863.72

61.

4612793.16

8516198.92

4612773.10

8516191.72

4612761.12

8516166.60

16.

4612504.40

8516850.28

62.

17.

4612495.93

8516844.12

63.

18.

4612490.33

8516844.68

64.

4612761.77

8516140.81

19.

4612470.36

8516838.07

65.

4612760.27

8516119.77

20.

4612455.55

8516820.29

66.

4612744.08

8516098.95

4612769.31

8516090.25

4612791.77

8516069.00

21.

4612435.14

8516805.59

67.

22.

4612405.68

8516799.03

68.

23.

4612388.55

8516790.32

69.

4612794.46

8516054.70

24.

4612385.76

8516775.59

70.

4612796.50

8516043.50

71.

4612793.50

8516025.50

25.

4612399.37

8516754.86

26.

4612409.09

8516754.23

27.

4612419.26

8516741.47

28.

4612440.54

8516734.43

29.

4612458.82

8516725.60

30.

4612473.51

8516716.17

31.

4612493.99

8516712.32

32.

4612524.33

8516703.04

33.

4612545.53

8516698.92

34.

4612564.49

8516691.34

35.

4612576.60

8516643.81

36.

4612560.01

8516600.76

72.
4612783.00
8516016.00
6692
89. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
проучване на подземни богатства във връзка с
чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на
разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатства – скалнооблицовъчни материали, в
площ „Големия връх“, разположена в землищата
на с. Върбешница и с. Горна Кремена, община
Мездра, област Враца, описана със следните
гранични точки в координатна система 1970 г.:

37.

4612553.30

8516581.23

№

X (m)

Y (m)

38.

4612552.46

8516555.89

1.

4698125.0

8537750.0

39.

4612561.21

8516536.09

2.

4698125.0

8537800.0

40.

4612573.18

8516521.03

3.

4697942.5

8537800.0

41.

4612575.06

8516506.85

4.

4697956.0

8538321.0

42.

4612581.75

8516503.43

5.

4697886.0

8538324.0

43.

4612582.07

8516497.88

6.

4697957.0

8538612.0
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№

X (m)

Y (m)

7.

4697815.0

8538590.0

8.
4697815.0
8537750.0
6693
91. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
проучване на подземни богатства във връзка с
чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на
разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатства – скалнооблицовъчни материали, в
площ „Грънчара“, разположена в землищата на
гр. Царево и с. Изгрев, община Царево, област
Бургас, описана със следните гранични точки в
координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4604890

9612125

2.

4604890

9614640

3.

4603690

9614640

4.
4603690
9612125
6695
13. – Министърът на регионалното развитие
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава, че
е издадено Разрешение за строеж № РС-62 от
24.09.2014 г. на „Летище София“ – ЕАД, за обект
„Разделяне на битово-фекалната от дъждовната
канализация на стар Център за информация и
координация (ЦИК), разположен в УПИ Х, кв.
2 по плана на „Летищен комплекс – София“. На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Административния съд – София, в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез МРР.
6689
74. – Националната художествена академия,
София, обявява конкурс за главен асистент по
8.2. Изобразително изк уство (Рису ване) със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За справки: Учебно-методичен отдел,
тел. 02/988-17-02.
6668
33. – Институтът по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски“ с център
по хидро- и аеродинамика при БАН – София,
обявява конкурс за доцент в областта 5. Технически науки, професионално направление 5.13.
Общо инженерство, научна специалност 02.19.07
Защита на населението и народното стопанство
в критични ситуации (технологии и средства за
сигурност и защита на критична инфраструктура
при кризи) за нуждите на секция № 5 „Технологии
и системи за защита“ към института, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, София, бул. Шипченски
проход 67, отдел „Организация и управление на
човешките ресурси“, тел. 4626228.
6669
69. – Медицинският институт при Министерството на вътрешните работи на основание
Заповед № 2947 от 17.09.2014 г. на директора на
МИ – МВР обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент по научната специал-
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ност 03.01.37 Обща хирургия, област на висшето
образование 7. Здравеопазване и спорт, научна
област „Медицински науки“, професионално нап
равление 7.1. Медицина в група „Операционен
блок“ към Клиника по обща, коремна и съдова
хирургия – Хирургичен профил на МБАЛ – ЦКБ
в София към лечебни заведения за болнична
помощ със срок за подаване на документите 2
месеца след обнародването в „Държавен вестник“, считано от деня, следващ обнародването на
обявата. Подробна информация за конкурса и за
необходимите документи за участие се съдържа
в посочената заповед за обявяване на конкурса и
може да се получи от сектор „Човешки ресурси“
при Медицински институт – МВР – София 1606,
бул. Ген. Михаил Скобелев 79, всеки работен ден
от 8 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч., тел. за справки:
982-15-96 и 982-14-60.
6649
432. – Институтът по зеленчукови култури
„Марица“ – Пловдив, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна
специалност „Селекция и семепроизводство на
културните растения“, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в института, Пловдив 4003, ул.
Брезовско шосе 32, тел. 032/952296.
6684
560. – Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурс за заемане
на академичната длъжност доцент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна
специалност „Овощарство“, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи за участие – в института, 5600 Троян,
ул. Васил Левски 281, тел. 0670/62802.
6685

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Радостин
Димитров Радков – председател на Административния съд – София-град, срещу решението на
Висшия съдебен съвет по т. 82 на протокол № 22
от заседанието, проведено на 29.05.2014 г., в частта,
с която се оспорват т. 82.2.1, т. 82.2.2, т. 82.2.4 и
т. 82.2.3, в частта, с която за административните
ръководители и техните заместници на административните съдилища с щатна численост над 35 до 70
съдии и над 90 до 170 съдебни служители се определя 30 % натовареност на председателите и 60 %
натовареност на заместник-председателите, във
връзка с което е образувано адм. д. № 9188/2014 г.
по описа на ВАС, насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 28.10.2014 г.
6670
Административният съд – Варна, тридесет и
трети състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпила жалба вх. № 4158
от 21.02.2013 г. от Димитър Петров Петров, Лина
Георгиева Маринова и Марин Маринов Иванов
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с искане за прогласяване на нищожност на Решение № 912-8 по протокол № 16 от 27.03.2013 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, с което са изменени границите на зоните в населените места и
категориите на вилните зони на територията на
община Варна в частта на определената І категория
вилна зона. По оспорването е образувано адм.
дело № 794/2013 г. по описа на Административния
съд – Варна, XXХIIІ състав.
6671
Административният съд – Пазарджик, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпила жалба на Ина Антонова
Попова, Тихомир Розалинов Трифонов и Васил
Дамянов Джунев, всичките с посочен съдебен
адрес Пазарджик, ул. Хан Крум 1А, ет. 1, офис 2,
адв. Магдалена Сотирова Попова, подадена чрез
адв. Попова, против Наредбата за отглеждане на
домашни животни на територията на община Пазарджик, приета с Решение № 140 от 29.09.2000 г.,
взето с протокол № 18 на ОбС – Пазарджик, изменена и допълнена с Решение № 98 от 20.05.2002 г.,
Решение № 50 от 31.03.2002 г., Решение № 35 от
30.03.2006 г., взето с протокол № 4, и Решение
№ 104 от 27.05.2010 г., взето с протокол № 7. По
оспорването е образувано адм. д. № 791/2014 г. по
описа на Административния съд – Пазарджик, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 22.10.2014 г. от 11,15 ч.
6672
Пловдивският районен съд, Х гр. състав, съобщава на Славей Николов Бъчваров, роден на
10.01.1967 г., гражданин на Федерална република
Германия, сега с неизвестен адрес, че в едномесечен срок, считано от датата на обнародването в
„Държавен вестник“, следва да се яви в съда и да
получи съдебните книжа като ответник по гр. д.
№ 21114/2013 г. на ПРС, Х гр. състав, заведено от
Мирена Груева Бъчварова с основание вещен иск,
с оглед депозиране на писмен отговор по чл. 131
ГПК. Ако въпреки обнародването ответникът не
се яви в съда при разглеждане на делото, съдът
ще му назначи особен представител.
6632
Софийският районен съд, І гр. отделение,
50 състав, е образувал гр. д. № 39883/2012 г. по
иск с правно основание чл. 232, ал. 2 ЗЗД от
Софийската районна прокуратура срещу Артур
Михайлович Танделов с последен известен адрес
гр. Москва, ул. Орджоникидзе 15, дом 25, Русия,
и Амархан Даудович Евлоев с последен известен
адрес гр. Москва, ул. Калина 175, квартира 20,
Русия, които като ответници в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ може
да подадат писмен отговор по реда на чл. 131
ГПК на исковата молба, след като се запознаят
с исковата молба и приложенията към нея, които
се намират в деловодството на съда – гр. София,
бул. Драган Цанков 6, като следва да посочат и
съдебен адрес в страната, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
6687
Врачанският окръжен съд с определение
№ 408 от 25.09.2014 г. по т.д. № 94/2013 г. на ВОС
освобождава синдика на сдружение „Туристическо
дружество Веслец – Враца“ (н), Враца, Елин Господинов Топалов и вместо него назначава за синдик
Светослав Енев Бакалов, като определя дата за
встъпване на новоназначения синдик 1.10.2014 г.
6633
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Търговищкият окръжен съд, търговско отделение, обявява, че с определение № 162 от 29.09.2014 г.
на основание чл. 679, ал. 2 от Търговския закон
по частно търговско дело № 99/2014 г. насрочва
производство в открито съдебно заседание на
3.11.2014 г. от 10 ч. за отмяна на всички решения,
взети на общото събрание на кредиторите на
„Неди Стил“ – ООД (в несъстоятелност), Търговище, проведено на 25.09.2014 г.
6674
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 595 и сл. ГПК във връзка с чл. 15 ЗСН с
решение № 60 от 29.09.2014 г. по ф. д. № 129/2007
вписва в регистъра за юридическите лица с
нестопанска цел за сдружение за напояване „Съкровище на Кралево“ със седалище Търговище
промяна на следните обстоятелства: освобождава
вписания управителен съвет поради изтичане на
мандата и вписва нов в състав: Петко Стефанов
Матеев, Седат Алиев Абтулов и Хикмет Мехмедов Ахмедов; освобождава вписания контролен
съвет поради изтичане на мандата и вписва нов
в състав: Магбуле Байрамалиева Бейсимова,
Мехмед Ахмедов Мустафов и Мелиха Мехмедова Сюлейманова; сдружението се представлява
от председателя на управителния съвет Петко
Стефанов Матеев.
6673
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1 ЗПП вписва в регистъра на Софийски градски съд по партидата на политическа партия
„България на регионите“, регистрирана по ф.д.
№ 656/2013 г. на СГС, партиден № 396, том 13,
рег. Х, стр. 25, следните промени: променя наименованието на политическа партия „България
на регионите“ на политическа партия „Съюз
региони“; променя адреса и седалището от бул.
Марица 52, ет. 1, офис 2, на бул. Княгиня МарияЛуиза 27 (партер); вписва промени в устава на
политическа партия „Съюз Региони“, приети с
решение на Национално събрание на 2.02.2014 г.,
като промененият устав се приложи и приподписа
като неразделна част от решението.
6688

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
30. – Управителният съвет на сдружение
„Българска асоциация за вътрешни науки“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете си на 24.11.2014 г. в 9 ч. в
София, кв. Манастирски ливади, ул. Ралевица 86а,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за прекратяване на дейността и ликвидация на
„Българска асоциация за вътрешни науки“; 2.
избор на ликвидатор; 3. определяне на срок за
ликвидация на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 10 ч. на същото място
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
6644
14. – Председателят на Управителния съвет
на сдружение с нестопанска цел „Българско
философско общество“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 1 от устава на сдружението свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 27.11.2014 г. в 10 ч. в София,
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бул. Цар Освободител 15, в сградата на СУ
„Св. Климент Охриски“, Философски факултет, аудитория № 63, при следния дневен ред:
1. предложение за изменение на чл. 19, ал. 1 и
4 и чл. 15, ал. 3 от устава на сдружението; 2.
избор на нови членове в управителния съвет на
сдружението; 3. решаване на организационни
въпроси на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 1 от
устава на сдружението събранието се отлага с
един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред, смята се за редовно и може да се
проведе колкото и членове да се явят.
6641
1. – Управителният съвет на Българския антарктически институт, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и решение на УС от 24.09.2014 г. свиква
редовното общо събрание на 1.12.2014 г. в 17 ч.
в 277-а аудитория (северно крило) на ректората
на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния отчет; 2. приемане на финансовия отчет; 3.
приемане на плана и бюджета на сдружението
за следващата година; 4. разни.
6648
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Сдружение Национална асоциация на младите
предприемачи в България“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ по своя инициатива свиква общо
събрание на сдружението на 1.12.2014 г. в 10 ч.
в София, район „Триадица“, ул. Алабин 16 – 20,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за изменение на устава на сдружението; 2. вземане на решение за освобождаване на членове
на управителния съвет на сдружението и избор
на нови членове; 3. вземане на решение за избор
на председател на УС. Писмените материали,
свързани с дневния ред на общото събрание, са
на разположение на членовете в София, район
„Триадица“, ул. Алабин 16 – 20. Поканват се
всички членове да вземат участие. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час по-късно при същия дневен
ред и място и се счита за редовно независимо
от броя на присъстващите.
6645
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Спортен клуб
„Легия“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 22 от устава на сдружението свиква общо
събрание на 6.12.2014 г. в 11 ч. в София, п.к. 1220,
бул. Илиянци 42, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността на сдружението; 2. промяна на устава на сдружението; 3.
избор на нови органи на управление. Поканват се
всички членове лично да присъстват на общото
събрание. При липса на кворум на основание
чл. 23 от устава на сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден на
същото място и при същия дневен ред от 12 ч.
6646
29. – Националният съвет на Българската
асоциация на пенсионерите – София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
отчетно-изборно събрание на БАП – София,
на 8.12.2014 г. в 13 ч. в София, ж. к. Люлин, до
бл. 427, ул. Георги Апостолов – Клуб на инвалида
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и пенсионера, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на Българската асоциация на пенсионерите – София, за периода 2012 – 2014 г.; 2.
отчет на контролната комисия на БАП – София,
за същия период; 3. освобождаване от отговорност
членовете на Националния съвет за дейността
им за периода 2012 – 2014 г.; 4. предложение за
промяна в устава на БАП – София; 5. избор на
ръководни органи на БАП – София – председател, национален съвет и контролна комисия. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
14 ч. на същото място и при същия дневен ред
и се счита за редовно независимо от броя на
присъстващите членове.
6643
44. – Управителният съвет на Българска
федерация гимнастика – София, на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете на федерацията на 23.01.2015 г.
в 11 ч. в София, бул. Васил Левски 75, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
Българска федерация гимнастика през 2014 г.;
2. приемане на бюджета за 2015 г.; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред са на
разположение в офиса на федерацията в София,
бул. Васил Левски 75.
6647
471. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„Асоциация за защита правата на децата „Деца
под дъгата“, Ботевград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 1 от устава на сдружението
свиква общо събрание на 12.11.2014 г. в 18,30 ч.
в седалището на сдружението – Ботевград, ул.
Патриарх Евтимий 9, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на управителния съвет; 2.
избор на нов управителен съвет; 3. приемане на
изменения в устава; 4. приемане на решение по
чл. 40 от устава; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава
събранието ще се проведе същия ден в 19,30 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
6675
11. – Управителният съвет на лекоатлетически спортен клуб „Химик“ – Костинброд, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на клуба на 19.12.2014 г. в 10 ч. в
Костинброд, ул. Възход 23, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет на сдружението за дейността през периода 2013 – 2014 г.;
2. избор на управителен съвет; 3. избор на
председател; 4. промяна в наименованието на
клуба; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 12 ч. на посочения по-горе адрес и
при същия дневен ред.
6642
1. – Управителният съвет на Спортен клуб-ски
„Рожен“ – Чепеларе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно общо събрание на 1.12.2014 г. в
10 ч. в заседателната зала на Община Чепеларе
при следния дневен ред: 1. приемане на нови
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членове в сдружението; 2. отчет за работата на
управителния съвет на сдружението; 3. отчет за
работата на контролния съвет на сдружението; 4.
приемане на отчета и освобождаване от отговорност на председателя и членовете на управителния
съвет; 5. приемане на отчета и освобождаване от
отговорност на членовете на контролния съвет;
6. изменение и допълнение на устава на сдружението; 7. избор на нов председател и членове на
управителния съвет; 8. избор на нови членове
на контролния съвет. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 31 от устава събранието се отлага с един час. След това то ще
се проведе независимо от броя на присъстващите
или представлявани членове на същото място и
при същия дневен ред.
6676
4. – Управителният съвет на Дружеството
на шуменските художници, Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
2.12.2014 г. в 17,30 ч. пред ХГ „Елена Карамихайлова“, Шумен, със следния дневен ред: 1. приемане
на протокола от предишното събрание; 2. избор
на нови членове; 3. отчет на УС за дейността
през мандата; 4. промяна на устава на ДШХ; 5.
избор на нов УС на ДШХ; 6. предстоящи изложби
и изяви; 7. разни.
6686
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „К луб по спортен риболов
„Видракс“, Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
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и чл. 24 от устава на сдружението свиква общо
събрание на сдружението на 1.12.2014 г. в 13,30 ч.
в Ямбол, ул. Пети януари 17, при следния дневен
ред: 1. промяна на наименованието на сдружението; 2. промени в устава на сдружението; 3. избор
на нов управителен съвет; 4. разни. Поканени за
участие са всички членове на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 27 от устава на сдружението общото събрание
ще се проведе един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите.
6677
Бойко Николов Ноев – ликвидатор на фондация „Инициатива за развитие на Югоизточна Европа“, София, в ликвидация по ф.д. № 9481/2006 г.,
със седалище и адрес на управление София, бул.
Доспат 2, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани
кредиторите на фондацията да предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването на
поканата в „Държавен вестник“.
6678
Олга Иванова Найденова, ликвидатор на СНЦ
„Регионална лозаро-винарска камара Поломие“,
Лом, в ликвидация по ф. д. № 611/2000, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на
сдружението да предявят вземанията си.
6650

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 350-05-32 от 29.07.2013 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 70
от 2013 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2014 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2014 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен
вестник“ за 2014 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.; за девет
месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2014 г.:
• „Български пощи“ – АД, гр. София 1700, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31, тел.: 02 9493280,
02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, гр. София 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-94,
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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