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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
КОНВЕНЦИЯ

за Центъра за правоприлагане в Югоизточна
Европа
(Ратифицирана със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 16 юни 2010 г. – ДВ, бр. 49
от 2010 г. В сила за Република България от
7 октомври 2011 г.)
Страните по тази Конвенция в качеството
им на Договарящи страни по Спогодбата за сътрудничество при предотвратяването и борбата
с трансграничната престъпност, подписана в
Букурещ, Румъния, на 26 май 1999 г. (наричани
по нататък „държави членки“),
като отчитат важността и предимствата на
сътрудничеството, структурите и процедурите,
установени и развити под егидата на Инициативата за сътрудничество в Югоизточна
Европа (ИСЮЕ);
приемайки, че за всички демократични
нации е дълг да създадат общество, основано
на свобода, сигурност и справедливост;

спазвайки Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи;
като осъзнават, че криминално проявените
лица не зачитат граници и използват това за накърняване на справедливостта и правосъдието;
имайки предвид, че престъпните групи
отслабват и подкопават легитимните икономики, обществата и върховенството на закона
чрез трансграничните престъпни пазари и
създаването на международни сдружения за
незаконна търговия;
като вземат под внимание, че е отговорност
на всички правителства и в интерес на техните
граждани да се ангажират с ефективни мерки
за борба с престъпността и с причините, които
я пораждат, при пълното спазване на основните
човешки права, включително и защитата на
личните данни;
отчитайки важната роля на ефективния обмен на информация между правоприлагащите
органи за предотвратяването и противодействието на всички форми на престъпността и на
тежката престъпност, включително и тероризма;
като имат предвид, че е от взаимен интерес
да използват предимствата и възможностите,
създадени от Регионалния център за борба
с трансграничната престъпност на ИСЮЕ
(Център ИСЮЕ), и очаквайки повишаване на
ползата от тези предимства и възможности в
рамките на нова международна организация;
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вземайки под внимание международните
договори в областта на противодействието на
трансграничната престъпност и сътрудничеството в правоприлагането, както и законодателството на ЕС, доколкото е приложимо;
и в съответствие с тази обща цел и интереса
от създаване на засилени механизми за ефективно сътрудничество между компетентните
правоприлагащи органи; приемайки, че Европейският съюз е възложил на Европейската
полицейска служба (Европол) водещата роля
като правоприлагащ орган на ЕС, подпомагащ
борбата срещу организираната престъпност и
другите форми на тежка престъпност, и като
се опитват да постигнат оперативно допълване
в общ интерес на ЦПЮЕ и Европол,
постигнаха съгласие за следното:
Г л а в а

п ъ р в а

СЪЗДАВАНЕ, ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Член 1
Създаване
С тази Конвенция държавите членки създават
Център за правоприлагане в Югоизточна Европа
(наричан оттук нататък „ЦПЮЕ“), който да
служи като рамка на сътрудничеството между
техните компетентни органи за изпълнение на
целите на ЦПЮЕ.
Член 2
Цел
Целта на ЦПЮЕ в рамките на сътрудничеството между компетентните органи е да
оказва съдействие на държавите членки и да
подобрява координацията в предотвратяването и противодействието на престъпността,
включително тежката и организираната престъпност, в случаите, когато тази престъпност
притежава елемент на трансгранична дейност
или изглежда, че притежава такъв.
Член 3
Задачи
В съответствие с член 2 ЦПЮЕ има следните задачи:
а)  да подпомага дейността по разследване
и предотвратяване на престъпления в
държавите членки в съответствие с тази
Конвенция;
б) да улеснява обмена на информация, оперативни данни и искания за оперативна
помощ;
в) да уведомява и информира националните
точки за контакт на държавите членки
за връзки между заподозрени, извършители на престъпления или престъпления,
свързани с мандата на ЦПЮЕ;
г)  да събира, съпоставя, анализира, обработва и разпространява информация и
оперативни данни;
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д) д
 а извършва стратегически анализ и да
изготвя оценки на заплахите, свързани
с целта на ЦПЮЕ;
е)  да създаде, управлява и поддържа компютъризирана информационна система;
ж) да събира добри практики в областта на
методите и техниките в правоприлагането
и да ги популяризира чрез многонационални обучения и конференции в полза
на държавите членки;
з)   да изпълнява и други задачи, съвместими
с целта на тази Конвенция, след решение
на Съвета.
Член 4
Определения
За целите на тази Конвенция:
(а) „ИСЮЕ Център“ означава Регионалният
център за борба с трансграничната престъпност на Инициативата за сътрудничество в Югоизточна Европа, създаден
със Спогодбата за сътрудничество при
предотвратяването и борбата с трансграничната престъпност, подписана в
Букурещ, Румъния, на 26 май 1999 г.;
(б) „правоприлагане“ се отнася до всички
дейности, имащи за цел предотвратяване
и противодействие на престъпността,
като включва, но без да се ограничава
до, дейността на митническите, полицейските и граничнополицейските органи,
когато тази дейност е в рамките на
мандата на ЦПЮЕ;
(в) „ компетентен орган“ означава всеки
държавен орган, съществуващ в дадена
държава членка или оперативен партньор, който съгласно националното
законодателство има отговорности за
правоприлагане;
(г) „междуведомствен“ означава обединение
на различни компетентни органи в рамките на едно общо начинание; по-специално в тази Конвенция това означава
обединение от граничнополицейски,
полицейски и митнически органи и други
компетентни органи;
(д) „тежка престъпност“ означава действия,
осъществяващи състава на престъпление,
за което се предвижда наказание лишаване от свобода най-малко за четири години
или друго по-тежко наказание;
(е) „организирана престъпност“ означава
всяко престъпление, извършено от структурирана група от три или повече лица,
която съществува за определен период
от време и действа съгласувано с цел
извършване на едно или повече тежки
престъпления или нарушения;
(ж) „трансгранична дейност“ означава всяка
незаконна дейност, осъществена или с
намерение да бъде осъществена на територията на повече от една държава
членка;
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(з) „ лице“ означава всяко физическо или
юридическо лице;
(и) „ лични данни“ означава всяка информация във връзка с идентифицирано или
подлежащо на идентифициране физическо лице („субект на данните“);
й) „обработване на лични данни“ (обработване) означава всяко действие или
съвкупност от действия, които се извършват по отношение на личните данни,
като събиране, записване, организиране,
съхраняване, приемане или изменение,
възстановяване, консултиране, употреба,
разкриване чрез предаване, разпространяване или предоставяне по друг начин,
подреждане или комбиниране, блокиране,
заличаване или унищожаване, както и
предаване на личните данни отвъд националните граници;
(к) „необходимост да се знае“ означава, че
получаването на данните или информацията е необходимо на получателя
във връзка с конкретна необходимост,
за която същият е оправомощен с оглед
неговата/нейната длъжност, роля, пост
или функция;
(л) „трета страна“ означава държава или
международна организация или орган,
които нямат статут на държава членка,
оперативен партньор или наблюдател.
Г л а в а

в т о р а

ПРАВЕН СТАТУТ И ОРГАНИЗАЦИЯ
Член 5
Правен статут
(1) Ц
 ПЮЕ има меж дународна правосубектност.
(2) Във всяка държава членка ЦПЮЕ има
юридическа и договорна правоспособност съгласно законодателството на тази
държава.
(3) По-конкретно ЦПЮЕ има правоспособност:
(а) да сключва договори;
(б) да придобива и отчуждава движима
и недвижима собственост;
(в) да бъде страна в съдебни производства.
Член 6
Привилегии и имунитети
(1) Ц
 ПЮЕ, представителите на държавите
членки, служителите за връзка, генералният директор, директорите, служителите на ЦПЮЕ и представителите на
оперативните партньори се ползват с
привилегии и имунитет, необходими за
изпълнение на техните задачи, в съответствие с Протокол, който се сключва
от държавите членки.
(2) Ц ПЮЕ подписва споразумение за седалище с държавата домакин.
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Член 7
Органи на ЦПЮЕ
Органите на ЦПЮЕ са:
(а) С ъветът;
(б) Секретариатът.
Член 8
Съвет
(1) С
 ъветът е висшият орган на ЦПЮЕ
за вземане на решения.
(2) С ъветът се състои от един определен
представител от всяка държава членка
и един негов/неин заместник. Всеки
представител може да се подпомага
от делегация.
(3) З а членове на Съвета се определят
високопос та вен и сл у ж и т ел и, оп равомощени да действат от името на
своята държава. При невъзможност за
лично участие в заседание на член на
Съвета той се замества от определения
заместник.
(4) С ъветът се ръководи от председател,
който се избира ежегодно на ротационен принцип по азбучен ред сред
държавите членки.
(5) В сяка държава членка има един глас
в Съвета.
(6) С ъветът заседава най-малко веднъж
годишно.
(7) Съветът има следните задачи:
(а) о добрява стратегическия план на
ЦПЮЕ и годишния план за действие;
(б) о до бря ва ежег од но бюд же т а на
ЦПЮЕ и оп редел я вноск и те на
държавите членки;
(в) о добрява задачи на ЦПЮЕ извън
тези по чл. 3 от тази Конвенция;
(г) и збира и освобождава генералния
директор и директорите и утвърждава срока и условията за назначаването им в съответствие с тази
Конвенция;
(д) п риема Наръчник по въпросите за
сигурността;
(е) н а зн ач а в а с л у ж и т е л по з а щ и т а
на данните, който е служител на
ЦПЮЕ;
(ж) н азначава външни финансови одитори на ЦПЮЕ в съответствие с
тази Конвенция;
(з) о д о б р я в а г о д и ш н и я д о к л а д н а
ЦПЮЕ;
(и) оправомощава генералния директор
да провежда преговори за споразумения, включително меморандуми
за ра зби рат елс т во, с д ърж а вата
домакин или трети страни и ако е
необходимо, определя преговорни
позиции;
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(й) о
 добрява сключването на споразумения, включително меморандуми
за ра зби рат елс т во, с д ърж а вата
домакин или трети страни;
(к) у становява критерии за приемане
на нови членове в ЦПЮЕ;
(л) о добрява молби за членство от държави и тяхното приемане в ЦПЮЕ;
(м) одобрява молби за наблюдатели или
оперативни партньори, подадени от
трети страни;
(н) п риема свои правила за дейността, както и правила и разпоредби,
необходими за точното прилагане
на тази Конвенция, включително
и Насоки за наблюдателите;
(о) и зпълнява и други задачи, регламентирани в тази Конвенция.
(8) П ри изпълнението на задачите, определени в алинея 7, букви „а“, „б“, „в“, „д“,
„и“, „й“, „к“, „л“, „м“ и „н“, Съветът
взема решения с консенсус от всички
държави членки. При изпълнението на
всички други задачи решенията на Съвета се вземат с мнозинство две трети
от държавите членки, освен ако не е
определено друго в тази Конвенция.
(9) С ъветът може да създава комисии и
работни групи, които да подпомагат
дейността му.
Член 9
Секретариат
(1) Секретариатът се състои от:
(а) генерален директор;
(б) директори;
(в) служители на ЦПЮЕ.
(2) П ри изпълнение на задълженията си
генерални ят директор, директорите
и служителите на ЦПЮЕ не могат
да искат, получават или изпълняват
разпореждания от правителства или
от други органи извън ЦПЮЕ.
(3) В сяка държава членка се задължава
да зачита изключително международния характер на отговорностите на
генералния директор, директорите и
служителите на ЦПЮЕ и не се стреми
да оказва влияние при изпълнението
на техните отговорности.
Член 10
Генерален директор
(1) Ц
 ПЮЕ се ръководи от генерален директор, който изпълнява функциите
на главен изпълнителен служител и
го представлява правно.
(2) Генералният директор се избира за
срок 4 години. Генералният директор
може да бъде преизбиран само веднъж.
(3) Генералният директор е гражданин на
една от държавите членки и се избира
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от Съвета чрез открита и публична
процедура.
(4) Генералният директор се отчита пред
Съвета за изпълнението на задълженията си.
(5) Генералният директор отговаря за:
(а) е фективното управление на ЦПЮЕ;
(б) и зг о т вя не т о и изп ъ л нен ие т о на
с т рат ег и ческ и я п ла н, г од и ш н и я
план за действие и бюджета;
(в) п одготовката и внасянето пред Съвета на годишните доклади;
(г) н асърчаването и развиването на
отношенията с държавите членки
и трети страни;
(д) д оговарянето и сключването на споразумения за получаване на други
приходи в съответствие с член 36,
алинея 2;
(е) и зг о т в я не т о и п р ед л а г а не т о н а
правила за дейността и разпоредби,
необходими за точното прилагане
на тази Конвенция;
(ж) п редставителството на ЦПЮЕ и
неговите интереси;
(з) о пределянето на някой от директорите, който да действа от негово
и ме в сл у ча й на о т с ъс т вие и л и
неспособност;
(и) и зпълнението на други задачи при
не о бход и мо с т в с ъ о т ве т с т вие с
разпоредбите на тази Конвенция.
Член 11
Директори
(1) Г
 енералният директор се подпомага от
един или повече директори. Съветът
определя броя, функциите и задълженията на директорите.
(2) Д иректорите се избират за срок 3 години. Дирек торите могат да бъдат
преизбирани само веднъж.
(3) Д и рек т ори т е са г ра ж да н и на ед на
от държавите членк и и се избират
от Съвета чрез открита и публична
процедура.
(4) Д иректорите се отчитат пред генералния директор за изпълнението на
възложените им задачи.
Член 12
Служители на ЦПЮЕ
(1) С
 лужители на ЦПЮЕ са всички лица,
които работят под ръководството и
контрола на генералния директор и
директорите.
(2) С лужителите на ЦПЮЕ са граждани
на държавите членки, като се цели
съразмерно представяне на всичк и
държави членки.
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(3) П
 равилникът за дейността на служителите съдържа правилата, принципите и
процедурите за подбор на служителите,
назначаването им, класификацията на
длъжностите и ефективното функциониране на Секретариата на ЦПЮЕ за
постигане на целите на тази Конвенция.
Член 13
Национални звена
(1) З
 а изпълнение на целите на тази Конвенци я държавите членк и създават
национални звена.
(2) Н ационалните звена включват:
(а) служители за връзка;
(б) национални точки за контакт.
Член 14
Служители за връзка
(1) З
 а осъществяване на полицейското и
митническото сътрудничество всяка
държава членка изпраща за работа в
седалището на ЦПЮЕ най-малко един
служител за връзка.
(2) С лужителите за връзка осъществяват
своята дейност в съответствие с националното законодателство на изпращащата държава членка и представляват
интересите на съответната държава и
на всички национални компетентни
органи в еднаква степен. Същевременно дейността им се регламентира
и от разпоредбите на тази Конвенция.
Служителите за връзка спазват вътрешните правила и разпоредби на ЦПЮЕ.
(3) П реди да бъде назначен, всеки служител за връзка в ЦПЮЕ подлежи
на проверка за сигурност в съответс т вие с на ц иона л н и т е ра зпоредби,
позволяваща достъп до информация
във връзка с правоприлагането и/или
класифицирана информация.
(4) В с л у ч а и т е, ко г а т о д е й н о с т т а н а
служителя за връзка не съответства
на предвиденото в тази Конвенция,
генералният директор може да уведоми изпращащата държава членка по
подходящ начин.
(5) С лужителите за връзка не могат да
представляват изпращащата ги държава членка като делегати в Съвета.
(6) В сички разноски, свързани с назначаването и изпращането на служител
за връзка, се поемат от изпращащата държава ч ленка. Същевременно
ЦПЮЕ осигурява в рамките на своя
бюджет подходящо работно помещение и необходимото офис оборудване
за изпълнение на задъл жени ята на
служителя за връзка.
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Член 15
Национални точки за контакт
(1) З
 а изпълнение целите на тази Конвенция държавите членки създават или
определят междуведомствена служба
или звено, което служи за национална
точка за контакт.
(2) Н ационалната точка за контакт действа
като единна точка за контакт в дадена
държава членка за осъществяване на
комуникацията с ЦПЮЕ чрез служителите за връзка на тази държава членка.
(3) Н ационалната точка за контакт разполага с необходимия брой служители
и техническо оборудване, ресурси и
устройства за изпълнение на своите
задачи, предвидени в тази Конвенция.
(4) Н а ц иона л ната т оч к а за кон та к т и
нейните служители действат в съответствие с националното законодателство,
като при осъществяване на дейността
си спазват разпоредбите на тази Конвенция и по-специално – принципите
за защита на данните, съдържащи се
в нея.
Член 16
Седалище и официален език
(1) Ц
 ПЮЕ е разположен в Букурещ, Румъния.
(2) Д ържавата домакин осигурява безвъзмездно сградата, текущите и основните
ремонтни дейности по инфраструктурата на ЦПЮЕ.
(3) О фициалният език на ЦПЮЕ е английският.
Г л а в а

т р е т а

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА И СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ
Член 17
Система за обмен на информация
(1) В
 съответствие с етапите, регламентирани в този член, ЦПЮЕ създава
и под д ърж а ком п ю т ъризи ра на и нформационна система за съхранение
и обработка на данни, необходими за
изпълнението на задачите, регламентирани в член 3. Тази информационна
система включва всеки самостоятелен
хардуер или независимо структурирана
база данни и цялата информационна
технология под контрола на ЦПЮЕ.
(2) Ц ПЮЕ осъществява обмен на информация и съвместни операции, в които
ЦПЮЕ чрез служителите за връзка
и представителите на оперативните
партньори получава данни, включително лични данни.
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(3) В
 ъв всички случаи обработването на
лични данни от ЦПЮЕ се извършва
п ри спазва не т о на ог ра н и чен и я та,
поставени от предоставящия данните, и на процеду рите за защита на
данните, разработени за изпълнение
на принципите за защита на данните,
определени в тази Конвенция и други
приложими изисквания на националното законодателство, двустранни или
многостранни международни споразумения. ЦПЮЕ съхранява данните по
начин, позволяващ да се установи от
коя държава членка, оперативен партньор, наблюдател или трета страна са
предоставени данните или са резултат
от анализ, извършен от ЦПЮЕ.
(4) С лед период, необходим за създаването
и прилагането на съответните процедури за защита на данните, ЦПЮЕ
ще предприеме действия за укрепване
на възможностите си за подпомагане
на държавите членки и за подобряване на координацията между тях при
предотвратяването, разк риването и
противодействието на тежки трансгранични престъпления чрез поддържане
и и н декси ра не на л и ч н и т е да н н и,
които могат да бъдат използвани при
последващи разследвания на ЦПЮЕ
и негови оперативни партньори.
(5) В последствие след периода, необходим за създаването и прилагането на
съответните процедури за защита на
данните, ЦПЮЕ предприема действия
по изграждането и поддържането на
една или повече бази данни, които
могат да включват лични и нелични
данни. Тези данни се събират във връзка с участието на ЦПЮЕ в конкретни
сл у чаи, както и извън рамк ите на
конкретни случаи при предоставяне
от държавите членки, оперативните
парт ньори, наблюдатели те и т рет и
страни, а ЦПЮЕ анализира и обработва тези данни с цел предотвратяване,
разкриване и разследване на тежки
трансгранични престъпления.
(6) Генералният директор или всяка държава членка може да предложи на
Съвета да се премине към следващ
етап в съответствие с този член. При
преценката по такова предложение
Съветът се консултира със Съвместния надзорен орган. Съветът трябва
да вземе решение с консенсус дали са
създадени и се прилагат процедури за
защита на данните, съответстващи
на задачите, и дали да се премине
към следващ етап, както е описано в
алинеи 4 и 5.
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(7) И
 нформационните системи, използвани от ЦПЮЕ, при никакви обстоятелства не могат да бъдат свързвани
с други автоматизирани системи за
обработка, с изключение на автоматизираните системи за обработка на
националните звена.
(8) Ц ПЮЕ отговаря и взема всички необходими мерки за правилното функциониране и прилагане в техническо
и оперативно отношение на информационната система.
Член 18
Използване на информационната система
(1) П
 ри създаването и поддържането на
и нф орма ц ион на сис т ема Ц П ЮЕ и
държавите членки предприемат необходимите и адекватни технически
предпазни мерки и въвеждат контролни
механизми за осигуряване целостта и
точността на данните в информационната система с оглед предотвратяване
на случайно или неправомерно изтриване, изменение или разпростран яване, както и за предотвратяване на
нерегламентиран достъп.
(2) З а изпълнение на своите задачи достъп до информационната система на
ЦПЮЕ на основата на принципа „необходимост да се знае“ имат:
(а) националните точки за контакт;
(б) служителите за връзка;
(в) д и р ек т о ри т е и с л у ж и т е л и т е н а
ЦПЮЕ, оправомощени от генералния директор;
(г) о перативни партньори, оправомощени при условията на съответните
споразумения за сътрудничество с
тях.
(3) Д анни в информационната система
на ЦПЮЕ могат да се въвеждат единствено от:
(а) националните точки за контакт;
(б) служителите за връзка;
(в) д и р ек т о ри т е и с л у ж и т е л и т е н а
ЦПЮЕ, оправомощени от генералния директор;
(г) о перативни партньори, оправомощени при условията на съответните
споразумения за сътрудничество с
тях.
(4) Д остъп до информационната система
на ЦПЮЕ или въвеждане на данни в
нея може да се осъществява единствено
от лица, които са обучени по съответния начин и притежават необходимите
разрешителни, както е определено в
правилата за дейността.
(5) В сички детайли, касаещи въвеждането,
търсенето или достъпа до данни, се
регистрират във формат, подлежащ на
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проверка. Тези детайли се съхраняват
в информационната система на ЦПЮЕ
в съответствие с разпоредбите за защита на данните, регламентирани в
тази Конвенция.
Член 19
Сигурност на данните
(1) Ц
 П ЮЕ п р ед п рием а не о бход и м и т е
технически и организационни мерки
за осигуряване на прилагането на тази
Конвенция по отношение на сигурността на данните.
(2) По отношение на автоматизираната
обработка на данни в ЦПЮЕ всяка
държава членка и ЦПЮЕ прилагат
мерки, имащи за цел:
(а) о тказване на достъп на неоправомощени лица до оборудването за
обработка на данни, използвано за
обработване на лични данни (контрол на достъпа до оборудването);
(б) п редотвратяване на неправомерно
четене, копиране, изменение или
отстраняване от носители на данни
(контрол на носителите на данни);
(в) п редотвратяване на неправомерно
въвеждане на данни и неправомерна
проверка, изменение или заличаване на съхраняваните лични данни
(контрол на съхраняването);
(г) п редотвратяване на използването на
автоматизирани системи за обработка на данни от неоправомощени
лица, които използват оборудване
за предаване на данни (контрол на
ползвателите);
(д) г арантиране, че лицата, оправомощени да използват автоматизирана
система за обработка на данни,
имат достъп само до данните, за
които са оправомощени (контрол
на достъпа до данни);
(е) г арантиране на възможност за проверка и установяване на кои органи
могат да се предават лични данни
чрез използване на оборудване за
предаване на данни (контрол на
предаването);
(ж) г ара н т и ра не н а в ъ змож но с т з а
проверка и установяване кои лични данни са въведени в автоматизираните системи за данни или
обработка, както и кога и от кого
са въведени тези данни (контрол
на въведените данни);
(з) п редотвратяване на неправомерно
четене, копиране, изменение или
за личаване на лични данни при
предаване на лични данни или при
пренасянето на носители на данни
(контрол на пренасянето);
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(и) г арантиране на незабавно възстановяване на инсталираните системи
в случай на прекъсване (възстановяване);
(й) г арантиране на функционирането
на системата без грешки, като в
случаите на поява на грешки при
функционирането те се докладват
незабавно (надеждност), и на нев ъ змож но с т т а з а у вр еж да не н а
съхраняваните данни при неправилно функциониране на системата
(цялост).
Член 20
Класифицирана информация
(1) В
 сяка информация, обработвана от или
чрез ЦПЮЕ, с изключение на информацията, която изрично е отбелязана
или ясно обозначена като общодостъпна информация, е обект на основно
ниво на защита в ЦПЮЕ, както и в
д ържави те ч ленк и. Информац и я та,
която е обект само на основно ниво на
защита, не изисква специално маркиране с ниво на защита от ЦПЮЕ, но
се обозначава като данни на ЦПЮЕ.
(2) Ц ПЮЕ и държавите членки вземат
подходящи мерки за защита на класифицираната информация в съответствие с изискванията за поверителност,
определени от страната, предоставила
информацията на основание на тази
Конвенция.
(3) Достъп до класифицирана информация
не може да бъде получен без предварително проучване за сигурност и
предоставяне на разрешение на лицето
от съответното национално правителство в съответствие с националното
законодателство. Органът, извършил
п роу чването съгласно национа лнит е ра зпоредби, и нформ и ра Ц П ЮЕ
единствено относно резултатите от
проучването, които са обвързващи за
ЦПЮЕ.
(4) С ъветът приема Наръчник за сигурността, който съдържа, наред с всичко,
подробни правила за мерките за сигурност, приложими в рамките на ЦПЮЕ,
и набор от мерки, съответстващи на
всяко ниво на класификация.
(5) Ц ПЮЕ използва следните нива на
класификация: „за служебно ползване“,
„поверително“, „секретно“ и „строго
секретно“.
(6) Генералният директор носи отговорност за практическото прилагане на
мерките за сигурност, определени в
Наръчника за сигурността.
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Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Член 21
Лични данни
(1) Л
 ичните данни, въвеждани в информационната система на ЦПЮЕ, са
свързани с лица, които в съответствие
с националното законодателство на
съответната държава членка са обект
на разследване за прест ъпление от
компетентност на ЦПЮЕ или които са
били осъдени за такова престъпление.
(2) Д анните за лицата, посочени в алинея 1, могат да включват единствено
следните детайли:
(а) фамилно име, фамилия преди сключването на брак, лични имена, както
и псевдоними и приети имена;
(б) дата и място на раждане;
(в) гражданство;
(г) пол;
(д) м естоживеене, професия и местонахождение на съответното лице;
(е) д анни от свидетелство за управление
на МПС, документ за самоличност
и паспорт; и
(ж) к огато е необходимо и възможно,
други характеристики, които могат да допринесат за установяване
на самоличност та, вк лючително
конкретни обективни постоянни
физически особености, и личен или
друг идентификационен номер.
(3) В допълнение към данните по алинея 2
информационната система на ЦПЮЕ
може да се използва и за обработване
на следните данни по отношение на
лицата по алинея 1:
(а) п рестъпления и кога, къде и как са
извършени;
(б) с редства, които са били използвани
или могат да бъдат използвани за
извършване на престъпленията;
(в) п редполагаемо участие в престъпна
структура;
(г) п рисъди, когато те са свързани с
престъпления от компетентност на
ЦПЮЕ.
(4) И нформационната система на ЦПЮЕ
може да съдържа и:
(а) д анни по алинея 3, букви „а“ и „б“,
когато все още не могат да бъдат
свързани с физически лица;
(б) д руги данни, които са или могат да се
отнасят до наказателни дела, които
не са пряко свързани с физически
лица, включително за стоки, превозни средства, търговска дейност
и технически средства, използвани
за установяването им.
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Член 22
Стандарти за защита на личните данни
При обработването на лични данни ЦПЮЕ
п ри ла га п ринц ипи т е за тя х ната защ и та,
като взема предвид нивото на защита и
административната практика в държавите
членки, в съответствие със стандартите и
принципите на Конвенцията на Съвета на
Европа от 28 януари 1981 г. за защита на
лицата при автоматизираната обработка на
лични данни и Препоръка № R (87) 15 на
Комитета на министрите на Съвета на Европа от 17 септември 1987 г. ЦПЮЕ спазва
тези принципи при обработването на лични
данни, вк лючително и неавтоматизирани
данни, съхранявани под формата на файлове
с данни.
Член 23
Принципи на защита на личните данни
(1) С
 ъгласно тази Конвенция лични данни
се обработват само в съответствие
със следните принципи и механизми
за прилагане:
(а) л ичните данни се обработват само с
оглед целите и задачите на ЦПЮЕ;
(б) о браб о т ва не т о н а л и ч н и да н н и
трябва да бъде справедливо и законосъобразно;
(в) о бработването на лични данни трябва да бъде съотносимо, свързано
и ненадхвърлящо целта, за която
първоначално са били събрани;
(г) д анните трябва да бъдат точни и да
се актуализират, като се поддържа
качеството и целостта на личните
данни, обработвани от ЦПЮЕ;
(д) с ледва да се предприемат технически
и организационни мерки за сигурност, съответстващи на рисковете,
породени от обработването;
(е) Ц ПЮЕ обработва личните данни
по прозрачен начин в съответствие
със своите цели и задачи, свързани
с правоприлагането;
(ж) в секи субект на данни има достъп
до личните си данни, поддържани
от ЦПЮЕ в съответствие с целите
и задачите на ЦПЮЕ, свързани с
правоприлагането;
(з) в секи субект на данни има подходящото право на компенсация по
отношение на личните си данни,
поддържани от ЦПЮЕ в съответствие с целите и задачите на ЦПЮЕ,
свързани с правоприлагането;
(и) о бработването на лични данни от
ЦПЮЕ подлежи на надзор от страна
на независим Съвместен надзорен
орган, създаден в изпълнение на
тази Конвенция.

БРОЙ 87

ДЪРЖАВЕН

(2) Л
 ични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или други убеждения,
членство в синдикални организации,
и данни, отнасящи се до здравето или
до сексуалния живот, не могат да се
обработват освен ако тези данни са
абсолютно необходими за целите на
конкретно разследване, в което участва
ЦПЮЕ, и само ако предаването на тези
данни на ЦПЮЕ за такава обработка
е разрешено от националното законодателство на предоставящата страна.
Забранено е избирането на определена
група лица единствено въз основа на
данните, изброени в първото изречение
на тази алинея.
Член 24
Ограничения за достъп до определена
част от личните данни
(1) О
 рганът, предоставящ личните данни,
може да ограничи достъпа на държавите членки или оперативните партньори
до конкретни части от тези данни.
(2) П редаващата държава членка или оперативен партньор или ЦПЮЕ може да
съгласува с бъдещия получател ограничения за използването на данните
и за предаването им на трети страни.
Тези ограничения следва да включват
мерки за гарантиране спазването на
принципите, посочени в член 23 от
тази Конвенция.
Член 25
Срокове за съхраняване и заличаване
на лични данни
(1) Л
 ичните данни в информационната
система на ЦПЮЕ се съхраняват само
докато е необходимо за изпълнение на
неговите задачи. Преглед на необходимостта от продължаване на срока на
съхранението се извършва не по-късно
от три години след въвеж дането на
личните данни. Прегледът на личните
данни, съхранявани в информационната система, и тяхното заличаване
се извършва от страната, която ги е
въвела.
(2) По време на прегледа страната, въвеждаща данни, съгласно алинея 1 може
да реши да продължи съхраняването
на данни те до следващ и я п реглед,
който се извършва след нов 3-годишен
период, ако това е все още необходимо
за целите на обработването. Ако не
се вземе решение за продължаване
на съхраняването на личните данни,
тези данни се заличават автоматично
от ЦПЮЕ. ЦПЮЕ уведомява автоматично страните, въвели данните, три
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месеца преди изтичането на сроковете
за преглед на съхраняването на личните данни.
Член 26
Последваща обработка
(1) П
 редвиденото в тази Конвенция не
може да забранява на правоприлагащите органи или да ги възпрепятства
да си сътрудничат и обменят данни
по конкретни случаи и разследвания,
при условие че това сътрудничество
и обмен на данни включват мерки за
гарантиране на съответствие с принципите, посочени в член 23 от тази
Конвенция. Същевременно предаването на данни не може да се извършва,
ако използването им би нару ши ло
човешките права или принципите за
върховенство на закона.
(2) Последваща обработка на лични данни
за цел, различна от целите, за които
са били предоставени, е разрешена
единствено, доколкото:
(а) т ова не е в несъответствие с целите,
за които данните се обработват от
ЦПЮЕ; и
(б) д ържавата членка или оперативният
партньор, въвеждащ данните, предварително е дал съгласие за това; и
(в) о бработващи ят орган носи отговорност за предотвратяване, разследване, разкриване и наказателно
п рес лед ва не на п рес т ъп лен и я в
съответствие с целта на ЦПЮЕ.
(3) П редаването на лични данни на трети
страни или наблюдатели може да се
извършва само след предварително
с ъ гл ас ие н а с т р а н ат а , в ъ в еж д а щ а
данните, в съответствие с нейното
законодателство и в съответствие с
нейната оценка за съответствието на
нивото на защита на личните данни
в получаващата данните трета страна
или наблюдател.
Член 27
Служител по защита на данните
(1) С
 ъветът назначава служител по защита
на данните, който осигурява спазването
на разпоредбите на тази Конвенция за
защита на данните в съответствие с
функциите, възложени му от Съвета.
При въ злагане на так ива фу нк ц ии
Съветът гарантира, че функциите на
служителя по защита на данните са
определени така, че не се намесват в
действията на ЦПЮЕ по конкретни
случаи. При изпълнението на задачите
си служителят по защита на данните
действа независимо.
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(2) П
 од директното ръководство на Съвета
служителят по защита на данните изпълнява по-конкретно следните задачи:
(а) о сигуряване по независим начин на
законосъобразността и спазването
на разпоредбите на тази Конвенция
по отношение на обработването на
лични данни;
(б) о сигу ряване воденето на писмен
отчет за предаване и получаване
на лични данни в съответствие с
тази Конвенция;
(в) г арантиране, че субектите на данните са уведомени за своите права
съгласно тази Конвенция по тяхно
искане;
(г) о казване на съдействие на служителите на ЦПЮЕ, отговарящи за
процедурите, обучението и консултациите, свързани с обработката на
данните;
(д) с ът ру дни чест во със Съвмест ни я
надзорен орган.
(3) П ри изпълнение на задачите, посочени в алинея 2, служителят по защита
на данните не приема у казани я от
генера лни я ди рек тор, ди рек тори те,
държава членка или друг източник.
При изп ъ л нен ие т о на т е зи за дач и
служителят по защита на данните има
достъп до всички данни, обработвани
от ЦПЮЕ, и до всички помещения
на ЦПЮЕ.
(4) А ко служителят по защита на данните установи несъответствие с разпоредбите на тази Конвенция относно
обработването на лични данни, той
у ведом я ва г енера л н и я д и р ек т ор и
Съвета. Ако генералният директор не
разреши въпроса с несъответствието с
разпоредбите за обработка в рамките
на 60 дни, служителят по защита на
данните уведомява Съвета, който потвърждава получаването на информацията. Ако Съветът не разреши въпроса
с несъответствието с разпоредбите за
обработка в разумен срок, служителят
по защита на данните отнася въпроса
до Съвместния надзорен орган.
(5) С ъветът може да определи допълнителни задачи за изпълнение от служителя
по защита на данните. Съветът приема
допълнителни правила за прилагане,
касаещи служителя по защитата на
данните. Тези правила за прилагане се
отнасят по-конкретно до избирането и
освобождаването, задачите, задълженията и правомощията на служителя
по защита на данните.
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Член 28
Отговорност по отношение на въпросите
в областта на защитата на личните данни
(1) О
 т г ов орно с т т а з а л и ч н и т е да н н и ,
обработвани в ЦПЮЕ, по-конкретно
по отношение на законосъобразността
на тяхното събиране, предаването им
на ЦПЮЕ и въвеждането им, както
и тяхната точност, актуалност и удостоверяване на сроковете за тяхното
съхраняване, е задължение на:
(а) д ърж а ват а ч лен к а , операт и вн и я
партньор, наблюдателя или третата страна, предоставила личните
данни;
(б) Ц ПЮЕ по отношение на данните,
получени в резултат на анализи,
изготвени от ЦПЮЕ.
(2) В допълнение, ЦПЮЕ носи отговорност
за всички лични данни, обработвани
от него, от момента, в който включва
тези данни в един от своите автоматизирани или неавтоматизирани файлове.
Отговорност за защита на личните
данни, които са били предадени на
ЦПЮЕ, но все още не са включени в
неговата информационна система, носи
страната, която ги е предала. Същевременно отговорност на ЦПЮЕ е да
гарантира, че до включването на тези
лични данни във файл достъп до тях
може да бъде осъществен единствено
от служители на ЦПЮЕ, оправомощени да определят дали тези данни
могат да бъдат обработвани от ЦПЮЕ,
или от оправомощени служители на
страната, предоставила данните. Ако
след извършването на преценка ЦПЮЕ
ус та нови, че и ма основа н ие да се
предполага, че предоставените данни
са неточни или вече не са актуални,
той уведомява страната, предоставила
данните.
Член 29
Отговорност за неправомерно или неправилно обработване на данни
(1) В
 сяка държава членка носи отговорност в съответствие с националното
си законодателство за всяка щета, причинена на физическо лице в резултат
на правни или фактически грешки в
личните данни. Искът за компенсация
от потърпевшото лице може да бъде
насочен единствено към държавата
членка, на чиято територия е причинена щетата. Държава членка не може да
се позовава на това, че друга държава
членка е предала неточни данни по
отношение на потърпевшата страна,
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с цел да избегне своята отговорност
съгласно националното си законодателство.
(2) А ко правните или фактическите грешки
са резултат от неправилно предадени
данни или на неизпълнение на задълженията по тази Конвенция от страна
на една или повече държави членки
или са резултат от неправомерно или
неправилно съхраняване или обработване от ЦПЮЕ, съответните държава
членка или държави членки или респективно ЦПЮЕ са задължени при
поискване да възстановят на държавата
членка, която е обезщетила потърпевшото физическо лице, сумата, платена
като обезщетение, освен в случаите,
когато въпросните данни са били използвани от последната в нарушение
на тази Кон вен ц и я. Този п ри н ц и п
може да се прилага и по отношение
на оперативните партньори, доколкото
споразуменията за сътрудничество с
тях предвиждат това.
(3) С порове меж д у държавите членк и,
които са обезщетили потърпевшото
физическо лице, и ЦПЮЕ или друга
държава членка относно прилагането
на принципа или относно размера на
възстановената су ма се отнасят до
Съвета в съответствие с член 50.
Член 30
Право на достъп на субекта на данните
(1) В
 сяко лице има право в разумни интервали от време да получи потвърждение дали лични данни, свързани с
него, се обработват от ЦПЮЕ и да
полу чи съобщение за тези данни в
разбираема форма.
(2) В сяко лице, което желае да упражни
правата си по този ч лен, може да
отправи безплатно искане до ЦПЮЕ.
(3) Ц ПЮЕ отговаря на искането без неоправдано забавяне и не по-късно от
три месеца след получаването му от
ЦПЮЕ в съответствие с този член.
(4) П р едо с т а вя не т о н а и нф орма ц и я в
отговор на искането по алинея 1 се
отказва, доколкото този отказ е необходим, за да се:
(а) о сигури възможност ЦПЮЕ правилно да изпълни своите цели и
задачи;
(б) з ащитят сигурността и общественият ред в държавите членки или
за да се предотврати извършването
на престъпление;
(в) з ащитят на правата и/или свободите
на трети лица; или
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(г) г арантира, че провеждано национално или съвместно разследване
няма да бъде застрашено.
(5) П ри извършването на оценка относно
прилагането на някое от изключенията,
посочени в алинея 4, се вземат предвид
интересите на засегнатото лице.
(6) П реди да вземе решение за отговор
по искането, ЦПЮЕ се консултира с
компетентните правоприлагащи органи, които са предоставили данните.
ЦПЮЕ о т казва п редоставянет о на
информац и я, ако един и ли повече
компетентни правоприлагащи органи
или ЦПЮЕ решат, че искането трябва
да бъде отказано по реда на алинея 4.
О рга н ът, в зел р ешен ие за о т к а за ,
уведомява ЦПЮЕ за основанията за
своето решение.
(7) А ко предоставянето на информация в
отговор на отправено искане по реда
на алинея 1 бъде отказано, ЦПЮЕ
уведомява заинтересованото лице, че
неговото искане е било разгледано и
отхвърлено в съответствие с разпоредбите на тази Конвенция, без да
дава информация, която би могла да
разкрие дали ЦПЮЕ обработва, или
не обработва лични данни, свързани
с него. Причините за отказа се регистрират от ЦПЮЕ.
Член 31
Поправяне и заличаване на данни
(1) В
 секи субект на данни има право писмено да поиска от ЦПЮЕ да поправи
или заличи неверни данни, свързани с
него. ЦПЮЕ поправя или заличава данни, когато въз основа на упражненото
от лицето право или по друг начин се
установи, че данните, съхранявани от
ЦПЮЕ, предоставени от трети страни
или получени в резултат на собствени
анализи на ЦПЮЕ, са неверни или
тяхното въвеждане или съхраняване
противоречи на тази Конвенция.
(2) В случаите, когато са били предадени неверни данни с други подходящи
средства или ако грешките в данните,
предоставени от държавите членки или
оперативните партньори, се дължат на
погрешно предаване или са били предадени в нарушение на разпоредбите
на тази Конвенция или са резултат от
въвеждане, завеждане или съхраняване
по неправилен начин или в нарушение
на разпоредбите на тази Конвенция от
ЦПЮЕ, ЦПЮЕ е длъжен да поправи
или заличи данните със съдействието
на съответните държави членки или
оперативни партньори.

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

(3) В
 случаите по алинеи 1 и 2 държавите
членки или оперативните партньори,
по л у ч и л и д а н н и т е, с е у в едом я в ат
незаба вно. Държ а ви т е ч лен к и и л и
оперативните партньори, получаващи
данните, също поправят или заличават
тези данни в съответствие с приложимите разпоредби.
(4) С изключение на случаите, предвидени
в член 30, алинеи 4 и 5, ЦПЮЕ уведомява субекта на данните писмено и без
неоправдано забавяне, но не по-късно
от три месеца, че данните, свързани
с него, са поправени или заличени.
Член 32
Обжалване
(1) В
 отговора си по искане за проверка,
за достъп до данни или за поправяне
и заличаване на данни ЦПЮЕ информира субекта на данните, отправил
искането, за правото му да обжалва
пред Съвместния надзорен орган, както
и за срока на това обжалване.
(2) В секи субект на данни има право да
обжалва пред Съвместния надзорен
орган, в случай че не е удовлетворен
от получения отговор от ЦПЮЕ или
ако не е получил отговор в сроковете,
предвидени в членове 30 и 31. Жалбата
трябва да бъде подадена в срок 30 дни
от датата на получаване на отговора
или от изтичането на сроковете, предвидени в членове 30 и 31.
(3) С ъвместният надзорен орган разглежда жалбата и взема решение по нея
на първото си следващо заседание.
Решението на Съвместния надзорен
орган е окончателно и има задължителен характер за всички страни по
обжалването.
(4) В слу чаите, когато обжалването се
отнася до отговор на искане по членове 30 и 31, Съвместният надзорен
орга н се консул т и ра с ком пе т ен т ните органи за защита на данните в
държавата членка или оперативния
партньор, източник на данните, или
пряко засегнатите държави членки или
оперативни партньори.
(5) В случаите, когато жалбата се отнася
до решение по член 30 или 31, основано
на възражение по член 30, алинея 4 от
страна на ЦПЮЕ, на държава членка
или на оперативен партньор, Съвместният надзорен орган може да отхвърли
възраженията само с решение, взето с
консенсус след изслушване на ЦПЮЕ
и на заинтересованите държави членки
или оперативни партньори. При липса
на консенсус Съвместният надзорен орган уведомява лицето, подало жалбата,
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за отказа, без да предоставя каквато и
да било информация, която би могла
да разкрие съществуването на лични
данни, свързани с него.
Член 33
Национален надзор
(1) В
 сяка държава членка осигурява независим национален надзор, като в
съответствие с националното си законодателство посочва орган по въпросите за защита на личните данни за
своите действия по прилагане на тази
Конвенция, вземайки предвид международните стандарти и принципи за
защита на личните данни, установени
от Съвета на Европа.
(2) Б ез противоречие на член 29 държавите членки гарантират правото на
всяко лице, независимо от неговото
гра ж данство или местож ивеене, на
съдебно средство за защита срещ у
нарушаване на правата, гарантирани
му от националното законодателство,
приложимо към въпросното действие.
(3) Ц П ЮЕ п р ед п рием а не о бход и м и т е
мерки за улесняване на националния
надзор, включително чрез осигуряване
на достъп до помещенията на съответните служители за връзка.
(4) Д ържавите членки информират Съвместния надзорен орган за всички изводи, свързани със защитата на личните
данни, касаеща ЦПЮЕ, направени в
резултат на националния надзор.
Член 34
Съвместен надзорен орган
(1) С
 ъвместният надзорен орган е независим орган, създаден за разглеждане
на жалби в съответствие с член 32 и
за извършване на преглед на процедурите и практиките в ЦПЮЕ с цел
гарантиране на тяхното съответствие
с разпоредбите за защита на данните,
предвидени в тази Конвенция. В състава на Съвместния надзорен орган е
включен по един представител от всяка
държава членка, който е независим по
отношение на въпросите за защита на
личните данни, в съответствие с националното законодателство. Съвместният
надзорен орган определя свои правила
за дейността. При изпълнение на своите
задължения членовете на Съвместния
надзорен орган не получават нареждания от друг орган.
(2) С ъвместният надзорен орган извършва периодични прегледи най-малко
веднъж годишно.
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(3) Ц
 ПЮЕ подпомага Съвместния надзорен
орган в изпълнение на неговите задачи,
като за целта по-конкретно:
(а) п редоставя информация по запитванията на Съвместния надзорен
орган, осигурява му достъп до всички
документи, вк лючително тези на
хартиен носител, както и до данните,
съхранявани във файлове;
(б) п озволява на Съвместния надзорен
орган свободен дост ъп по всяко
време до всички свои работни помещения;
(в) изпълнява решенията на Съвместния
надзорен орган по жалбите.
(4) А ко Съвместният надзорен орган установи нарушения на разпоредбите на
тази Конвенция при съхраняването,
обработването и използването на лични данни, той представя въпроса на
вниманието на генералния директор
и определя срок, в който генералният
директор да му отговори. Генералният
директор постоянно информира Съвета
за изпълнението на процедурата. Ако
Съвместният надзорен орган не е удовлетворен от отговора на генералния
директор, отнася въпроса до Съвета.
(5) С ъвместният надзорен орган уведомява
генералния директор и Съвета за своите
прегледи и прави необходимите препоръки по отношение на процедурите
и практиките за защита на данните.
Генералният директор и Съветът разглеждат препоръките и предприемат
всички съответстващи мерки за отстраняване на проблемите, отнасящи
се до процедурите и практиките.
(6) С ъвместният надзорен орган регулярно
изготвя доклади за дейността си, които
прави публично достъпни.
Г л а в а

п е т а

ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ
Член 35
Бюджет
(1) Б
 юджетът на ЦПЮЕ се определя на
годишна основа. Финансовата година
обхваща периода от 1 януари до 31 декември.
(2) В бюджета се определят общите суми на
приходите и на разходите за годината.
Бюджетът е балансиран така, че общите
годишни приходи винаги да покриват
общите годишни разходи.
(3) С ъветът разглежда и одобрява бюджета най-късно до 31 май всяка година.
Съветът може да променя бюджета.
(4) Р азглежда се и се приема петгодишен
финансов план, който може да бъде
променян заедно с годишния отчет.
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Член 36
Приходи
(1) Б
 юджетът се финансира от вноски на
държавите членки и от други приходи.
(2) Другите приходи могат да бъдат дарения,
субсидии или друго финансиране от национални правителства, международни
организации или други публични източници и след предварително одобрение от
Съвета – от частни източници.
(3) П ри неизп ъ лнение на финансови те
задължения от дадена държава членка
въпросът се поставя за разглеждане от
Съвета.
Член 37
Външен финансов одит
Финансовата документация на ЦПЮЕ,
включително сметките, съставени въз основа
на бюджета, съдържащи приходи и разходи, и
балансовите документи, съдържащи активите и
пасивите, подлежат на външен финансов одит.
Член 38
Финансови правила и разпоредби
Съветът разглежда и приема финансови
правила и разпоредби.
Г л а в а

ш е с т а

УЧАСТИЕ
Член 39
Членство
Членове на ЦПЮЕ са Страните по тази
Конвенция.
Член 40
Приемане
(1) К
 ъм ЦПЮЕ може да се присъедини
всяка държава, която има определен
интерес към сътрудничество в областта
на правоприлагането в Югоизточна
Европа, подала е молба за членство в
ЦПЮЕ, изразява съгласие с целите и
задачите на ЦПЮЕ, определени в тази
Конвенция, и отговаря на критериите,
установени от Съвета.
(2) Молби за членство се подават до Съвета
за разглеждане и одобрение. След получаване на одобрението Съветът кани
държавата кандидат да се присъедини
към Конвенцията по реда на член 45.
Член 41
Статут на оперативен партньор
(1) С
 татут на оперативен партньор на ЦПЮЕ
може да бъде придобит по молба на
държава, международна организация
или орган при изразяване на готовност
за сътрудничество с ЦПЮЕ, съгласие за
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предоставяне на подкрепа на ЦПЮЕ и
сключване на споразумение за сътрудничество с ЦПЮЕ.
С лед като Съветът вземе решение, че
кандидатът отговаря на исканите условия
за започване на преговори за статут на
оперативен партньор, генералният директор договаря с кандидата споразумение
за сътрудничество.
Споразумението за сътрудничество съдържа наред с другото съответни разпоредби
за защита на личните данни, мерки за
сигурност, финансови взаимоотношения
и уреждане на спорове, възникнали между
ЦПЮЕ и оперативния партньор. След
като Съветът одобри проекта на споразумение за сътрудничество, генералният
директор го подписва от името на ЦПЮЕ.
С татутът на оперативния партньор може
да бъде спрян или прекратен с решение
на Съвета.
Оперативният партньор може да изпрати
за своя сметка представители в седалището на ЦПЮЕ за целите на прилагането
на споразумението за сътрудничество.
Член 42
Статут на наблюдател

(1) С
 татут на наблюдател може да бъде придобит по молба от държава, международна
организация или орган при изразяване
на готовност за сътрудничество с ЦПЮЕ
и за принос към дейността на ЦПЮЕ.
(2) Наблюдателите могат да бъдат канени
да присъстват на заседанията на Съвета.
Статутът на наблюдател не дава право
за участие в оперативни дейности и за
обмен на лични или класифицирани
данни или информация.
(3) С татут на наблюдател може да бъде
предоставян, спиран или прекратяван с
решение на Съвета, прието в съответствие
с условията, предвидени в Насоките за
наблюдателите.
Член 43
Взаимоотношения с правоприлагащи организации и органи
(1) С
 цел задълбочаване на ефективността
на сътрудничеството в областта на правоприлагането ЦПЮЕ полага усилия за
изграждане на отношения от взаимна
полза с европейски и други международни
правоприлагащи органи и организации,
като Европол, Интерпол и Световната
митническа организация.
(2) При установяването на взаимоотношения
с Европол и дори преди сключването на
споразумение за сътрудничество ЦПЮЕ
може да използва наред с другото възможностите на Европол за стратегически
и оперативен анализ, ако Европол пред-
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ложи това. За тази цел ЦПЮЕ и Европол
могат да се споразумеят за изпращането
на един или повече представители в седалищата на ЦПЮЕ и Европол.
Г л а в а

с е д м а

ОТГОВОРНОСТ
Член 44
Отговорност
(1) П
 о отношение на договорната отговорност, касаеща ЦПЮЕ, е приложимо
правото на държавата, в която договорът
се изпълнява, освен ако договорът не
предвижда друго.
(2) В случай на извъндоговорна отговорност
ЦПЮЕ е длъжен да възстанови всички
щети, причинени по вина на нейните
органи, генералния директор, директорите и служителите на ЦПЮЕ при
изпълнението на техните задължения.
Г л а в а

о с м а

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 45
Подписване, ратификация, приемане, одобряване и присъединяване
(1) Т
 ази Конвенция е открита за подписване
за държавите – страни по Спогодбата за
сътрудничество при предотвратяването и
борбата с трансграничната престъпност,
подписана в Букурещ, Румъния, на 26
май 1999 г.
(2) Конвенцията подлежи на ратификация,
приемане или одобряване от подписалите
я страни в съответствие с вътрешноправните им изисквания.
(3) Конвенцията е отворена за присъединяване за други държави в съответствие с
разпоредбите на тази Конвенция.
(4) И нструментите за ратификация, приемане, одобряване или присъединяване
се изпращат до Депозитаря.
(5) При депозиране на своите инструменти за
ратификация, приемане, одобряване или
присъединяване всяка държава членка
уведомява Секретариата за своите национални компетентни органи.
Член 46
Влизане в сила
(1) Т
 ази Конвенция влиза в сила на шестдесетия ден след датата, на която девет от
държавите – страни по Спогодбата за
сътрудничество при предотвратяването и
борбата с трансграничната престъпност,
подписана в Букурещ, Румъния, на 26 май
1999 г., са депозирали инструментите си
за ратификация, приемане или одобрение.
(2) З а всяка държава, която ратифицира,
приеме, одобри или се присъедини към
тази Конвенция след датата на влизането

БРОЙ 87

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

є в сила, предвидена в алинея 1, тази
Конвенция влиза в сила на датата на
депозиране от тази държава на съответния инструмент.
Член 47
Изменения
(1) Т
 ази Конвенция може да бъде изменяна
по предложение на всяка държава членка.
(2) Генералният директор уведомява държавите членки за всяко предложение за
изменение най-малко шест месеца преди
внасянето му в Съвета за разглеждане
и одобрение.
(3) Измененията на тази Конвенция, одобрени в съответствие с алинея 2, подлежат
на ратифициране, приемане или одобрение от държавите членки и влизат в
сила съгласно процедурите, предвидени
в член 46.
Член 48
Резерви
Не могат да се правят резерви по тази
Конвенция.
Член 49
Преходни разпоредби
(1) С
 влизането в сила на тази Конвенция се
прекратява действието на Спогодбата за
сътрудничество при предотвратяването и
борбата с трансграничната престъпност,
подписана в Букурещ, Румъния, на 26
май 1999 г.
(2) В деня на влизане в сила на тази Конвенция всички права, задължения и
собственост на ИСЮЕ Центъра се прехвърлят на ЦПЮЕ.
(3) Наблюдателите на ИСЮЕ Центъра имат
право да станат наблюдатели на ЦПЮЕ,
като декларират официално намерението
си пред генералния директор.
(4) Наблюдателите на ИСЮЕ Центъра, които
желаят да станат оперативни партньори
на ЦПЮЕ, кандидатстват за получаването на такъв статут.
(5) В сички постоянни съветници към Съвместния комитет за сътрудничество на
ИСЮЕ Центъра по силата на Спогодбата
за ИСЮЕ имат право да станат наблюдатели на ЦПЮЕ, като декларират официално намерението си пред генералния
директор.
(6) С поразумението за седалището между Румъния и Регионалния център на
Инициативата за сът рудни чест во в
Югоизточна Европа за борба с трансграничната прест ъпност, подписано
в Букурещ, Румъния, на 2 октомври
2000 г., остава в сила до влизането в сила
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на споразумението за седалище между
ЦПЮЕ и държавата домакин, посочено
в член 6, алинея 2.
Член 50
Уреждане на спорове
Спор относно тълкуването или прилагането
на тази Конвенция, възникнал между две или
повече държави членки или между държава
членка и ЦПЮЕ, се разрешава от засегнатите
страни чрез провеждането на взаимни консултации и преговори. В случай че консултациите
и преговорите не дадат резултат в рамките на
шест месеца, страните отнасят спора до Съвета
за разглеждане и предприемане на подходящи
действия.
Член 51
Оттегляне
(1) В
 сяка държава членка може да се оттегли
от тази Конвенция по всяко време чрез
писмено уведомление до Секретариата
на ЦПЮЕ и Депозитаря, който след
това изпраща заверено копие от това
уведомление до всяка държава членка.
(2) О ттеглянето влиза в сила три месеца
след датата на получаване на уведомлението от Депозитаря. Съществуващите
или неприключени към момента на
оттеглянето дейности или производства
се приключват в съответствие с разпоредбите на тази Конвенция.
(3) По отношение на финансовите задължения оттеглянето влиза в сила в края на
финансовата година, в която е изпратено
уведомлението.
(4) Държавата членка, която се оттегли,
продължава да спазва разпоредбите на
тази Конвенция по отношение на защитата на данни, обменяни по реда на тази
Конвенция.
Член 52
Депозитар
(1) П
 равителството на Румъния действа като
Депозитар на тази Конвенция.
(2) Д епози таря т изп ра ща за верено ко пие от оригина ла до Сек ретариата
на Орга н иза ц и я та на обед и нен и т е
нации за регистриране и публикуване
в съответствие с член 102 от Устава
на Организацията на обединените нации.
Оригиналът на тази Конвенция в единствен
екземпляр на английски език се съхранява от
Депозитаря, който изпраща заверено копие до
всяка държава членка.
В уверение на горното долуподписаните,
надлежно упълномощени от съответните правителства, подписаха тази Конвенция.
Подписана в Букурещ на 9 декември 2009 г.
6915
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-310 от 2014 г. за преназначаване на
държавните служители в Министерството на
вътрешните работи (ДВ, бр. 60 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 12, ал. 2 се създава изречение
второ: „При липса на служител, отговарящ на
изискванията за прослужени години на държавна служба в МВР, по изключение може да бъде
временно преназначен на по-висока длъжност
държавен служител, който има прослужени
години на държавна служба в МВР не по-малко
от две трети от сроковете по чл. 3, ал. 1, т. 2.“
§ 2. В § 3, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби в основния текст думите
„извършено за първия отчетен период на
2014 г.“ се заменят с „извършено за последния
отчетен период“.
Преходна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Йордан Бакалов
6941

Инстру кция за отменяне на Инстру кция
№ Iз-1863 от 2009 г. за реда за издаване на удостоверителни документи за досъдебни производства в Министерството на вътрешните работи
(ДВ, бр. 84 от 2009 г.)
Член единствен. Инструкция № Iз-1863 от
13 октомври 2009 г. за реда за издаване на
удостоверителни документи за досъдебни производства в Министерството на вътрешните
работи се отменя.
Министър:
Йордан Бакалов
6982

НАЦИОНАЛЕН
ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Правилник за изменение на Правилника за
организацията и дейността на Националния
осигурителен институт (ДВ, бр. 8 от 2014 г.)
Параграф единствен. В приложението към
чл. 9, ал. 4 „Численост на персонала на Националния осигурителен институт“ се правят
следните изменения:
1. В ред „Инспекторат“ цифрата „4“ се заменя с цифрата „5“.
2. В ред „Дирекция „Вътрешен одит“ числото
„12“ се заменя с числото „11“.
Председател:
Димитър Манолов
6887

ВЕСТНИК
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 6 от 2014 г. за условията и реда за прилагане
на временни извънредни мерки за подпомагане
на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете
(ДВ, бр. 73 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 1 думите „от 18 август до
30 ноември 2014 г.“ се заменят с „от 18 август до
15 октомври 2014 г., а за праскови и нектарини
в периода от 11 август до 30 септември 2014 г.“.
§ 2. В чл. 6 се създава ал. 4:
„(4) Исканията по ал. 3 се подават не покъсно от края на срока за подаване на заявки
за плащане по чл. 11, ал. 2. Искания по отношение на праскови и нектарини се подават
за изтегляне от пазара, което е извършено до
30 септември 2014 г.“
§ 3. В чл. 8 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, т. 3 думата „измерва“ се заменя
с „определя“.
2. В ал. 3 се създава изречение трето:
„Когато изтеглянето от пазара на праскови
и нектарини е извършено преди подаване на
искане по чл. 6, ал. 3, не се извършва проверка
по ал. 2.“
§ 4. В чл. 11, ал. 4 се създават т. 9 и 10:
„9. при прилагане на мярката „небране на
зеленчуците и плодовете“ – декларация, че
при унищожаването на продуктите са спазени изискванията на Закона за управление на
отпадъците и актовете по неговото прилагане,
както и че продуктите не са били заразени с
карантинни вредители;
10. когато мерките по чл. 2, ал. 1 са приложени по отношение на домати – декларация,
че те са от културни сортове, произхождащи
от Solanum lycopersicum L., предназначени за
консумация в прясно състояние, от търговските
типове „кръгли“, „ребристи“, „продълговати“ и
„череша“ (включително „коктейлни“ домати).“
§ 5. В чл. 12 ал. 4 се изменя така:
„(4) При проверки на второ ниво на операциите по прилагане на мярката „изтегляне
от пазара“ Разплащателната агенция определя
количествата изтеглени от пазара, които подлежат на подпомагане, в съответствие с площите,
от които е добита продукцията, и средните
добиви за съответните зеленчуци или плодове
съгласно приложение № 1.“
§ 6. Създава се раздел VІ:
„Раздел VІ
Прилагане на допълнителна мярка за изтегляне от пазара за безвъзмездно предоставяне
на зеленчуци и плодове
Чл. 15. (1) Производителите на зеленчуци и
плодове могат да кандидатстват за подпомагане
чрез допълнително прилагане на мярката за
изтегляне от пазара за безвъзмездно предоставяне на зеленчуците и плодовете по чл. 2,
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ал. 2. Допълнителното прилагане на мярката
се извършва при условията, определени в
тази наредба и в Делегиран регламент (ЕС)
№ 1031/2014 на Комисията за определяне на
допълнителни временни извънредни мерки
за подпомагане на производители на някои
видове плодове и зеленчуци (ОВ, L 284/22 от
30 септември 2014 г.).
(2) Производителите на зеленчуци и плодове,
които искат да приложат мярката за изтегляне
от пазара за безвъзмездно предоставяне по ал. 1,
подават исканията в областната дирекция на
Държавен фонд „Земеделие“, отдел „Прилагане
на схеми и мерки за подпомагане“, в чиято
териториална компетентност попада адресът
на регистрация на производителя на зеленчуци
и/или плодове. Исканията съдържат следната
информация:
1. зеленчуците и/или плодовете, за които
имат намерение да прилагат мярката;
2. идентификация и размер на площите, на
които е произведен всеки един от видовете
зеленчуци и/или плодове по т. 1; площите се
идентифицират чрез посочване на номерата
на блоковете на земеделските стопанства в
системата за идентификация на земеделските
парцели, а когато заявителите не могат да ги
посочат – чрез посочване на номерата на недвижимите имоти по картата на възстановената
собственост;
3. количеството на изтегляните зеленчуци
и/или плодове;
4. мястото и датата, на които заявените
количества зеленчуци и/или плодове ще бъдат
готови за проверка на изтеглянето, и организацията по чл. 8, ал. 1, т. 1, на която ще бъдат
изпратени.
(3) Държавен фонд „Земеделие“ прекратява
приема на искания по ал. 2, когато общото
количество на зеленчуците и плодовете, които
вече са изтеглени от пазара, достигне 3000 тона,
като информира заявителите за прекратяване
на прилагането на мярката.
(4) Производителите на зеленчуци и/или
плодове извършват действията по изтегляне
от пазара за безвъзмездно предоставяне след
подаване на заявление по ал. 2 и в присъст
вието на органа по чл. 7, който прави проверка
по реда на чл. 8. В процеса на прилагане на
мярката Държавен фонд „Земеделие“ контролира спазването на количеството от 3000 тона
и при неговото достигане прекратява нейното
прилагане. Ако това количество бъде надхвърлено, се прилага принципът на предимство на
първия заявител, който е приложил мярката.
(5) Производителите на зеленчуци и/или
плодове подават заявки за плащане за изтеглените от пазара за безвъзмездно предоставяне
зеленчуци и/или плодове в срок до 5 работни
дни, след като са приложили мярката. Заявките за плащане се подават при спазване на
изискванията на чл. 11, проверяват се съгласно
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чл. 12, а размерът на подпомагането се определя съгласно чл. 13, ал. 1 и се изплаща в
срока по чл. 14.
(6) До края на 2014 г. Разплащателната
агенция информира Министерството на земеделието и храните в срок до 14-о и 29-о число
на всеки месец за количествата изтеглени от
пазара за безвъзмездно предоставяне зеленчуци
и плодове, които са одобрени за подпомагане.
Подаването на информация се прекратява,
когато цялото количество от 3000 тона бъде
одобрено за подпомагане.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. За количествата зеленчуци и плодове,
които са изтеглени от пазара в периода от 1-ви
до 18-и септември 2014 г., се прилагат правилата за контрол на първо ниво на прилагането
на мерките за изтегляне от пазара в периода
преди 1-ви септември 2014 г.
§ 8. Областните дирекции на Държавен
фонд „Земеделие“ започват прием на искания
по чл. 15, ал. 2 от датата на влизане в сила на
наредбата.
§ 9. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародване в „Държавен вестник“.
Министър:
Васил Грудев
7011

НАЦИОНАЛНА
РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА
Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № Я-966 от 2010 г. за военната
служба в Националната разузнавателна служба
(обн., ДВ, бр. 38 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 68
от 2011 г.; изм., бр. 90 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 12 се прави следното допълнение:
1. В ал. 2 след абревиатурата (ППЗОВСРБ)
се добавя „с изключение на присвояването на
първо военно звание на военнослужещ по ал. 3“.
2. Създава се нова ал. 3 със следното съдържание:
„(3) Условията и редът за присвояване на
първо военно звание на военнослужещ, който
е бил не по-малко от пет години държавен
служител в служба за сигурност или служба
за обществен ред, се определят със заповед на
директора на НРС.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 2. В чл. 24 ал. 2 се изменя така:
„(2) Максималният срок за престояване от
военнослужещите на длъжност е до преназначаване на друга длъжност, до изтичане на
срока на договора, до навършване на пределна
възраст за притежаваното военно звание или
друг максимален срок, определен със заповед
на директора на НРС.“
Директор:
Драгомир Димитров
6940
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1153
от 10 октомври 2014 г.
за одобряване на образец на данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и
такси за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества
На основание чл. 3 във връзка с чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси одобрявам
образец на данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси за облагане с
данък при безвъзмездно придобиване на имущества съгласно приложението.
За министър:
Т. Петкова

Приложение
Община ……….........……………………….….
........................……..................................
вх. № ...……................../........…...….….... г.
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 49, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ПРИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА
1. Декларатор:
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
(имена на гражданина по документ за самоличност или наименование на предприятието)
ЕГН/ЛНЧ или служ. № за чужд гражданин/ ...................…………..…………..………….., БУЛСТАТ ....................... ,
адрес .......................................................................................................................................................................... ,
(постоянен адрес на гражданина или седалище на предприятието)
адрес за кореспонденция ........................................................................................................................................ ,
л. к. № ……….………........…...... издадена на ………….....….…....…….. от ........................................................................
Декларацията се подава чрез .................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
(имена на представителя или пълномощника по документ за самоличност)
ЕГН/ЛНЧ или служ. № за чужд гражданин/ .................................................................................................... ,
адрес за кореспонденция ........................................................................................................................................ ,
л. к. № ……….………........…...... издадена на ………….....….…....…….. от ....................................................................... ,
пълномощно № ........................….., заверено на ...................…….................. от ......................................................
(нотариус)
За невярно декларирани данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и 313 от Наказателния кодекс.

2

1

3. Другата част от данъка се дължи от:

5

Дата на
придобиване

6

Начин на
придобиване

7

(Да/Не)

Другата страна по
договора е брат,
сестра, племенник

8

(%)

Дължима част
от общия размер
на данъка

9

(№ по т. 4)

Основание за
освобождаване
от данък

.

За невярно декларирани данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и 313 от Наказателния кодекс.

жете тук

При деклариране на повече придобивания по т. 2 и/или на лица по т. 3 към декларацията приложете списък с допълнителни редове и отбеле-

2. ………………………………………………………………….………................……..…………………………………………...............................................................…… – по т. ........................................

1. ………………………………………………………………….………................……..…………………………………………...............................................................…… – по т. .........................................
(имена/наименование, ЕГН /ЛНЧ/ или БУЛСТАТ и адрес за кореспонденция на гражданина или на предприятието)
(от таблицата по т. 2)

4

(лв.)

(бр.)

3

Обща стойност

Количество

ДЪРЖАВЕН

5.

4.

3.

2.

1.

Вид на имуществото

№

2. На основание чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) декларирам, че съм придобил/прехвърлил безвъзмездно следното
имущество:
БРОЙ 87
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За невярно декларирани данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и 313 от Наказателния кодекс.
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5. Приложени документи:
1. ...................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
4. ...................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
5. ...................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................

ДЪРЖАВЕН

Забележка. Отбелязаните със „*“ основания се отнасят и за идентични или сходни лица, установени в друга държава – членка на ЕС, или държава – страна по Споразумението за ЕИП. Внимание! Освобождаването на лице, установено в друга държава – членка на ЕС, или държава – страна
по Споразумението за ЕИП, е налице при условие, че лицето представи официален документ, удостоверяващ статута или качеството му, в което
придобива имущество, издаден или заверен от компетентния орган на съответната държава, както и легализиран превод на български език.

Декларираното имущество:
1. е придобито от държавата или от община
2. е придобито от образователна, културна или научна организация на бюджетна издръжка*
3. е придобито от специализирана институция за предоставяне на социални услуги или от дом за медико-социални грижи за деца*
4. е придобито от лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения*
5. е придобито от Българския Червен кръст*
6. е придобито от национално представена организация на хора с увреждания или за хора с увреждания*
7. е придобито от фонд за подпомагане на пострадали от природни бедствия или за опазване и възстановяване на исторически и културни
паметници
8. представлява дарение за лечение на граждани на държава – членка на Европейския съюз (ЕС), или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), или дарение на технически помощни средства за лица с увреждания. Внимание!
Освобождаването е при условие, че лицето представи договор за дарение, от който е видно, че дарението е направено за лечение или за технически
помощни средства на хора с увреждания, както и медицински документи, удостоверяващи съответното заболяване
9. представлява дарение с хуманитарна цел на лица с намалена трудоспособност от 50 до 100 на сто или социално слаби граждани
10. представлява дарение на юридическо лице с нестопанска цел, което получава субсидии от централния бюджет*
11. представлява дарение на юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирано в централния регистър на ЮЛНЦ за осъществяване
на общественополезна дейност*
12. представлява обичаен подарък
13. представлява дарение в полза на народно читалище*
14. представлява безвъзмездна помощ, предоставена при условията и по реда на Закона за меценатството.

4. Основания за освобождаване от данък:
(В колона 9 на таблицата по т. 2 впишете номера, под който по-долу е посочено съответното законово основание, валидно за конкретното имущество.)
С Т Р. 2 0
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За невярно декларирани данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и 313 от Наказателния кодекс.

Декларатор: ………………………….

ДЪРЖАВЕН

Дата ……………………. 

УКАЗАНИЯ
Кога и къде се подава: Декларацията се подава в случаите на безвъзмездно придобиване на имущества, различни от недвижими имоти, ограничени вещни права върху тях и моторни превозни средства.
Декларацията се подава в двумесечен срок от датата на придобиване, в общината по постоянния адрес, съответно седалището, на данъчно
задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, подават декларацията по настоящия си адрес.
Не се подава декларация за придобитите по дарение имущества между роднини по права линия и съпрузи. Не се подава декларация при безвъзмездно прехвърляне на имущества, когато прехвърлянето е в изпълнение на задължение, произтичащо от закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.
От кого се подава: Декларацията се подава от задълженото за данъка лице:
· приобретателя на имуществото (надарения и пр.);
· прехвърлителя или двете страни – когато е уговорено изрично;
· прехвърлителя – когато приобретателят е в чужбина.
Размер на данъка: Общинската администрация определя дължимия данък въз основа на декларираните данни и на определения с наредбата
по чл. 1, ал. 2 ЗМДТ размер.
Попълване на декларацията
Обща стойност: В колона 4 на таблицата по т. 2 се вписва стойността на имуществото от посочения в колона 2 вид. Когато е получено повече
от едно имущество от даден вид, общата стойност е сбор от единичните стойности на безвъзмездно получените имущества от съответния вид.
Стойността на имуществото се определя в съответствие с чл. 46, ал. 2, т. 2 ЗМДТ, както следва:
· чуждестранната валута и благородните метали – по централния курс на Българската народна банка;
· ценните книжа – по пазарна стойност, а когато пазарната стойност не може да бъде определена без значителни разходи или затруднения, те се
оценяват по номинал;
· превозните средства – по застрахователна стойност;
· останалите движими вещи и права – по пазарна стойност.
Дата на придобиване: Внимание! Към декларацията се прилага копие от документа, удостоверяващ посочената в колона 5 на таблицата по т. 2
дата на придобиване.
Начин на придобиване: В колона 6 на таблицата по т. 2 от декларацията се попълва съответният начин на придобиване: „дарение“, „опрощаване
на задължение“ или друг начин на бъзвъзмезно придобиване.
Дължима част от общия размер на данъка и лице, което дължи другата част от данъка: В колона 8 на таблицата по т. 2 се посочва частта от
данъка, дължима от декларатора, изразена в процент. Когато пълният размер на данъка се дължи от декларатора (приобретателя или прехвърлителя) в колона 8 на таблицата по т. 2 се вписва „100“. Точка 3 от декларацията се попълва само когато е уговорено, че данъкът се дължи от двете
страни по договора и в колона 8 на таблицата по т. 2 на съответния ред е вписано число, различно от „100“.
Пример: Ако по договор за дарение е уговорено, че данъкът се дължи поравно от двете страни, то в декларацията, подадана от задълженото
лице, в колона 8 на таблицата по т. 2 (например на ред 2-ри, ако дарението се явява второ за периода) следва да се посочи „50“ и в т. 3 да се предоставят данни за другата страна, като след тирето се впише „2“ (редът от таблицата по т. 2, на който е описано конкретното имущество).
Приложени документи: Всички приложени към декларацията документи се описват в т. 5. Полето следва да съдържа най-малко опис на приложените копия на документи, удостоверяващи датата на придобиване на имуществото (договори, приемо-предавателни протоколи или други), тъй
като прилагането на такъв документ е задължително. В т. 5 се описват също и задължителните документи за случаите на освобождаване от данък
по № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 и 13 на т. 4, когато някое от посочените основания е налице.
БРОЙ 87
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 846-ИП
от 3 октомври 2014 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка
с чл. 15, ал. 1, т. 1 от  З акона за Комисията за
финансов надзор (ЗКФН) и чл. 20, ал. 1, т. 1,
предложение второ във връзка с чл. 21, ал. 1,
предл. второ и ал. 5 от Закона за пазарите на
финансови инструменти Комисията за финансов
надзор реши:
Отнема издадения лиценз за извършване
на дейност като инвестиционен посредник на
„Австрийско Българска Инвестиционна Група“ – АД, със седалище и адрес на управление
гр. София, район „Красно село“, ул. Дамян Груев 46, издаден въз основа на Решение № 818-ИП
на Комисията за финансов надзор от 25.07.2012 г.
Решен ие т о под леж и на о бж а л ва не п р ед
Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му,
което не спира неговото изпълнение.
Председател:
Ст. Мавродиев
6918
РЕШЕНИЕ № 850-ЖЗ
от 3 октомври 2014 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 6 от Закона за
Комисията за финансов надзор и чл. 118, ал. 3
от Кодекса за застраховането Комисията за
финансов надзор реши:
Издава разрешение за преобразуване чрез
вливане на „АЛИКО България Животозастрахователно Дружество“ – ЕАД, ЕИК 130022893,
със седалище и адрес на управление гр. София,
1404, район „Триадица“, бул. България 51Б, в
„МетЛайф Юръп Лимитид“ – частно застрахователно дружество с ограничена отговорност,
регистрирано в Ирландия, с номер на дружеството 415123 в Службата за регистриране на
дружества в Ирландия, със седалище и адрес
на управление 20 Он Хеч, Лоуър ХЕЧ Стрийт,
Дъблин 2, Ирландия.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България
в 14-дневен срок от съобщаването му.
Председател:
Ст. Мавродиев
6919

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 389
от 26 юни 2014 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
с вх. № ГР-94-В-31 от 11.06.2012 г. от Венеамин
Страхилов Григоров с искане за разрешаване
изработването на проект за подробен устройствен
план – изменение на план за регулация и план
за застрояване в обхват на поземлени имоти с
идентификатори 04234.6908.12, 04234.6908.21 и
04234.6908.38 по КККР на с. Бистрица, район
„Панчарево“.
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Към заявлението е приложено задание, отговарящо на изискванията на чл. 125 ЗУТ, и
нотариален акт № 68, том II, рег. № 6074, дело
№ 235 от 4.12.2008 г., скици от СГКК за поземлени имоти с идентификатори 04234.6908.12,
04234.6908.21 и 04234.6908.38, мотивирано предложение и пълномощно.
Мотивираното предложение е разгледано от
ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-57 от 17.07.2012 г.,
т. 19, и е направено служебно предложение същото да се преработи, като УПИ І-1379, ІІ-1327,
ІІІ-969, ІІІ-968 от кв. 18а, м. В.з. Бункера – разширение, се приобщят към кв. 15 на м. В.з. Малинова долина – Герена.
Със заявление вх. № ГР-94-В-31 от 12.11.2012 г.
е представено коригирано мотивирано предложение.
Със заповед № РД-09-50-1085 от 15.12.2012 г.
на главния архитект на Столична община на
основание чл. 124а, ал. 5 и 7 ЗУТ е одобрено
задание за проектиране и е разрешено изработването на проект за подробен устройствен
план – изменение на план за регулация и план
за застрояване с обхват поземлени имоти с
идентификатори 04234.6908.12, 04234.6908.21 и
04234.6908.38 по КККР на с. Бистрица.
Заповедта е изпратена за сведение на кмета
на район „Панчарево“ с писмо изх. № ГР-94-В-31
от 18.12.2012 г.
Със заявление вх. № ГР-94-В-31 от 18.12.2012 г.
е внесен за одобряване проект за подробен
устройствен план – изменение на план за регулация на УПИ: І-1379, ІІ-1327, ІІІ-969 и ІІІ-968
о т к в. 18а, м. В.з. Бу н кера – разш и рен ие, и
приобщаването им към кв. 15, м. В.з. Малинова
долина – Герена. Преотреждане на УПИ: І-1379
в УПИ ХХІІ-1379, ІІ-1327 в УПИ ХХІІІ-1327,
ІІІ-969 в УПИ ХХІV-969 и ІІІ-968 в УПИ ХХV968, к в. 15, м. В.з. Ма линова долина – Герена. Откриване на задънена улица от о.т. 46а
до о.т. 46в. Създаване на нови УПИ: ХІХ-21,
ХХ-21 и ХХІ-12, 38, кв. 15, м. В.з. Малинова
долина – Герена. План за застрояване за УПИ
ХІХ-21, ХХ-21 и ХХІ-12, 38, кв. 15, м. В.з. Малинова долина – Герена, с обяснителна записка
и извадка от действащия ПУП.
Представени са съгласувани проекти от „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, на 6.03.2013 г.
и „Софийска вода“ – АД, с писмо № ТУ-393 от
6.02.2013 г., № ТУ-2654 от 26.07.2013 г., както
и дек лараци я относно липса на дървесната
растителност, заверена от дирекция „Зелена
система“ – СО, на 4.02.2013 г.
На основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ проектът е съобщен на заинтересованите лица чрез обявление
в „Държавен вестник“, бр. 1 от 3.01.2014 г., като
съгласно писмо рег. № 6602-11/2 от 11.02.2014 г.
на кмета на район „Панчарево“ в законоустановения срок не са пост ъпили възра жения,
предложения и искания.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Същият е приет от ОЕСУТ по реда на чл. 128,
ал. 7 ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-22 от
25.03.2014 г., т. 13, като е предложено изпращане в СОС за одобряване на основание чл. 21,
ал. 7 ЗОС.
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С оглед на горната фактическа обстановка
се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на ПУП е направено
от заинтересовано лице по смисъла на чл. 124а,
ал. 5 и чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131, ал. 1
и 2, т. 1 ЗУТ, а именно от Венеамин Страхилов
Григоров като собственик на поземлени имоти
с идентификатори 04234.6908.12, 04234.6908.21 и
04234.6908.38 по КККР на с. Бистрица съгласно
нотариален акт № 68, том ІІ, рег. № 6074, дело
№ 235 от 4.12.2008 г. Въз основа на същия документ за собственост лицето е вписано като
такова в приложените скици от СГКК.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, одобрено е задание и е разрешено изработването на проект за ПУП от компетентния
за това орган, внесен е проект и са изпълнени
предписанията в допускането, проектът е съобщен на всички заинтересовани лица, същият е
разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Изменението на плана за регулация се състои в приобщаване на кв. 18а, м. В.з. Бункера – разширение, към кв. 15, м. В.з. Малинова
долина – Герена, което води до преномериране
на УПИ. Изменението на ПР се налага с цел
урегулиране на поземлени имоти с идентификатори 04234.6908.12, 04234.6908.21 и 04234.6908.38
по КККР на с. Бистрица.
Предвид горното е налице основание за одобряване на ПУП по чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1 ЗУТ.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Поземлен имот с идентификатор 04234.6908.21
се урегулира за първи път, като регулационните
граници са поставени в съответствие с имотните
граници на имота по кадастралната карта и за
същия се образуват УПИ ХІХ-21 и УПИ ХХ21 в съответствие с чл. 17, ал. 1 във връзка с
ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Позем лен и и мо т и с и ден т ифи к ат ори
04234.6908.12 и 04234.6908.38 също се урегулират за първи път, като за същите се създават
УПИ ХХІ-12, 38 в съответствие с чл. 17, ал. 3
във връзка с ал. 2, т. 3 ЗУТ.
Съгласно визираната разпоредба неу регулирани съседни поземлени имоти могат да се
урегулират за създаване на съсобствени УПИ
с план за регулация само със съгласието на
собствениците им, което безспорно е налице,
тъй като собственици и на трите имота, които
се сливат и образуват един УПИ, е едно и също
лице, изразило съгласието си в този смисъл чрез
иницииране на настоящото административно
производство.
Изменението на плана за регулация се състои и в изменение на улична регулация между
о.т. 45 и о.т. 46, за откриване на задънена улица от о.т. 46а до о.т. 46в, с цел осигуряване на
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лице (изход) към улица на новообразуваните
УПИ ХІХ-21, ХХ-21 и ХХІ-12, 38, кв. 15, в съответствие с чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
С оглед на горното е налице основание по
чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и чл. 14,
ал. 3 ЗУТ относно изменението на уличната
регулация.
Улицата се одобрява при спазване изискванията на чл. 81, ал. 1 ЗУТ за ширина и се предвижда уширение за обръщане на автомобилите
в обратна посока, като лицето на УПИ отговаря
на размерите по чл. 81, ал. 3 ЗУТ.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен
да одобри проекта за ИПР и ПЗ, в случая на
основание чл. 21, ал. 7 ЗОС, е Столичният общински съвет.
По действащия ОУП на СО имотите – предмет на плана, попадат в устройствена зона
„Жилищна зона с малкоетажно застрояване с
допълнителни, специфични изисквания“ (Жм2).
Предвиденото застрояване на жилищни сгради
е допустимо в тази устройствена зона съгласно
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО. Показателите на застрояване, отразени в матрицата
върху плана, отговарят на предвидените в ОУП
на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С плана за застрояване се предвижда 2-етажно ниско като характер и свободностоящо като
начин застрояване. Планът се одобрява при
спазване изискванията на чл. 31, ал. 1 ЗУТ по
отношение изискуемите разстояния на жилищни
сгради до вътрешните граници на УПИ.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, и „Софийска
вода“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представената декларация
за липса на дървесната растителност, заверена
от дирекция „Зелена система“ – СО.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Реализацията му не предвижда изразходване на
бюджетни средства на Столична община.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 136, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1, чл. 110,
ал. 1, т. 3, чл. 17, ал. 1, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4,
чл. 81, ал. 1 и 3, чл. 31, ал. 1, чл. 103, ал. 4 и
чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ, т. 7 и 6 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-22 от 25.03.2014 г., т. 13, Столичният
общински съвет реши:
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1. Одобрява проект за изменение на план
за регулация на УПИ: І-1379, ІІ-1327, ІІІ-969 и
ІІІ-968 от кв. 18а, м. В.з. Бункера – разширение,
приобщаването на УПИ: I-1379, ІІ-1327, ІІІ-969
към кв. 15, м. В.з. Малинова долина – Герена,
преотреждане на УПИ: І-1379 в УПИ ХХІІ-1379,
ІІ-1327 в УПИ XXIII-1327, ІІІ-969 в УПИ ХХІV-969
и ІІІ-968 в УПИ XXV-968, кв. 15, м. В.з. Малинова долина – Герена, откриване на задънена улица
от о.т. 46а до о.т. 46в, създаване на нови УПИ:
ХІХ-21, ХХ-21 и ХХІ-12, 38, кв. 15, м. В.з. Малинова долина – Герена, по кафявите линии,
цифри, букви, зачертавания и щрихи и зелени
цифри и зачертавания съгласно приложения
проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване за
УПИ ХІХ-21, ХХ-21 и ХХІ-12, 38, кв. 15, м. В.з. Малинова долина – Герена, съгласно приложения
проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред А дминистративния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“
и с е изп ра щат в А д м и н ис т рат и вн и я с ъд –
София-град, от отдел „Правен“ на Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столична
община.

6912

Председател:
Е. Герджиков

ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕШЕНИЕ № 208
от 25 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Габрово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект: „Реконструкция на съществуващ водопровод за захранване
на населените места: гр. Габрово, кв. Войново,
с. Поповци, с. Рачевци, с. Гергини, с. Янковци,
с. Н и кол чевц и, ма х. Бож ковц и, с. С т оевц и,
с. М и х а й ловц и, с. Ра й новц и, с. Нова ковц и,
с. Враниловци, с. Драгановци, с. Смиловци,
с. Драгиевци и с. Гъбене, община Габрово“.

6930

Председател:
Н. Сираков
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БРОЙ 87

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 1080
от 11 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и 2, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1, чл. 4, ал. 4 ЗПСК и
чл. 5, ал. 2 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката
за приватизаци я или следприватизационни я
контрол, включително процесуално представителство (НВИДСППСПКПП), Общинският
съвет – гр. Казанлък, реши:
Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване, на общински нежилищен имот: обект в сграда – „Аптека 1“, състоящ
се от: търговска зала, асистентско помещение,
склад, миялно, бокс, санитарен възел, с обща
площ 83,45 кв. м и прилежащи части от общите
части на сградата, при граници: от север – вътр.
улица, от изток – магазин, от юг – бул. 23 пехотен
Шипченски полк, и от запад – търговски обект,
разположен на партерния етаж от сграда (шестетажен жилищен блок) – в УПИ І-6373, кв. 268,
административен адрес: бул. 23 пехотен Шипченски полк № 23, съгласно ПУП на гр. Казанлък,
одобрен със Заповед № РД-02-14-192 от 1987 г.

6901

Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 1082
от 11 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК, чл. 5,
чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от Наредбата
за търговете и конкурсите и свои решения № 972
от 28.05.2014 г. и № 173 от 9.04.2014 г. за откриване на процедура за приватизация Общинският
съвет – гр. Казанлък, реши:
Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на общински нежилищни
имоти, както следва:
1. Общински нежилищен имот – обект „Бивша
автоспирка с. Средногорово“, представляващ масивна едноетажна сграда, с площ 46 кв. м, построена в УПИ I в кв. 31 по плана на с. Средногорово,
община Казанлък, частна общинска собственост
и за него е съставен АОС № 49 от 12.12.2005 г.,
вписан в Службата по вписванията – Казанлък,
под № 1922 от 20.03.2006 г., № 135, т. II, н.д. 887.
2. Общински нежилищен имот – сграда едноетажна масивна, с предназначение „Фурна“,
със заст роена п лощ 218 к в. м, пост роена в
УПИ XVI-117, 118 в кв. 11 (им. № 117 по кад.
план), по плана на с. Хаджидимитрово, община
Казанлък, АОС № 960 от 22.06.2011 г., вписан в
Службата по вписванията – Казанлък, под № 3730
от 4.07.2011 г., № 83, т. 11, н.д. 2257, п. 30243, при
следните условия:
1. Начална тръжна цена:
1.1. за общински нежилищен имот – обект
„Бивша автоспирка“, построена в УПИ I в кв. 31
по плана на с. Средногорово, община Казанлък – 6850 лв. без ДДС;
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1.2. за общински нежилищен имот – сграда
едноетажна масивна, с предназначение „Фурна“,
построена в УПИ XVI-117, 118 в кв. 11 (им. № 117
по кад. план), по плана на с. Хаджидимитрово,
община Казанлък – 36 100 лв. без ДДС.
Достигнатата цена се заплаща от спечелилия
участник в левове до деня на подписване на
договора за продажба по сметка, посочена в
проектодоговора към тръжната документация.
ДДС не се дължи.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172
7300 в „Общинска банка“ – АД, гр. Казанлък,
BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване
на предложения за участие. Валидни са вноски
от името и за сметка на кандидата за участие
в търга.
4. Получаване на тръжна документация – в
стая № 17 на Община Казанлък срещу квитанция
за платена цена за тръжна документация в размер 150 лв. (без дължимия ДДС) за всеки търг в
брой в касата в ЦИУ при Община Казанлък до
изтичане срока за подаване на предложения за
участие. Валидни са такси от името и за сметка
на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър на
Агенцията по вписванията при Министерството на правосъдието за актуално състояние на
търговеца, а за юридическите лица, нерегистрирани по ТЗ – заверено копие на удостоверение
за актуално състояние, издадено до 6 месеца
преди датата на търга (не се прилага за кандидати – физически лица, които нямат качества
на търговец);
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува
тръжната документация (ако представителната
власт не може да се установи от удостоверението за вписване в търговския регистър или
кандидатът се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват дек лараци я по
чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили
интерес за участие в приватизацията по ЗПСК,
и документите и сведенията, представляващи
служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обектите – от 10 до 17 ч. през
всички работни дни в срока за подаване на
предложения за участие.
9. Търговете да се проведат на 21-вия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ от 10 ч. (за имота по т. III. 1),
10,40 ч. (за имота по т. III. 2), в стая № 21 на
Община Казанлък.
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10. В случай на липса на кандидати на 21-вия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ търговете да се проведат на
35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при същите условия.
Председател:
Н. Златанов
6902
РЕШЕНИЕ № 1087
от 11 септември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и 2,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1, чл. 4, ал. 4
ЗПСК и чл. 5, ал. 2 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с
подготовката за приватизация или следприватизационния контрол, включително процесуално представителство (НВИДСППСПКВПП),
Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация – публичен т ърг с явно наддаване, на общинск и
нежилищен имот: урегулиран поземлен имот V
„За РПК“, с площ 700 кв. м, в кв. 15 по действащия подробен устройствен план на с. Горно
Изворово, община Казанлък, одобрен със Заповед
№ 1022 от 1993 г., ведно с построената в него
едноетажна сграда „Търговска сграда“ (пивница
и магазин) със застроена площ 250 кв. м.
Председател:
Н. Златанов
6903
42. – Министърът на регионалното развитие
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава, че
на „АЕЦ Козлодуй“ – ЕА Д, е издадено Разрешение за строеж № РС-64 от 1.10.2014 г. на
заместник-министъра на регионалното развитие
за строеж „Компресорна станция за изпитания
на херметичните обеми на 5-и и 6-и блок на
АЕЦ „Козлодуй“, в съществуваща сграда на
Обединен спомагателен корпус на площадката
на АЕЦ „Козлодуй“, Електропроизводство-2,
в поземлен имот № 000218 по картата на възстановената собственост на с. Хърлец, община
Козлодуй, област Враца“. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУ Т разрешението за строеж подлежи
на обжалване от заинтересованите лица пред
А дминистративния съд – Враца, в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез МРР.
6947
92. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание
чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот № 7171/2011/000177 от 26.09.2014 г.
възлага на Боян Боримиров Василев следния недвижим имот: апартамент № 17 с идентификатор
10135.5506.836.1.17, със застроена площ 52,82 кв. м,
разположен на шестия етаж на жилищна сграда с идентификатор 10135.5506.836.1, състоящ
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се от: тераса, антре, дневна стая и спално помещение, тоалетна и баня, заедно с прилежащите на апартамента 2,4407 % идеални части,
равняващи се на 5,80 кв. м от общите части на
сградата и толкова идеални части от правото
на строеж върху мястото, при съседи: на същия
етаж: имот с идентификатор 10135.5506.836.1.18,
имот с идентификатор 10135.5506.836.1.16, отдолу:
имот с идентификатор 10135.5506.836.1.13, отгоре:
имот с идентификатор 10135.5506.836.1.21 и имот
с идентификатор 101.5506.836.1.20, намиращ се
във Варна, кв. Аспарухово, ул. Св. св. Кирил
и Методий 73.
6920
90. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание
чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс с постановление за възлагане на недвижим
имот № 7171/2011/000178 от 26.09.2014 г. възлага
на Теодоси Неделчев Георгиев следния недвижим имот: апартамент № 18 с идентификатор
10135.5506.836.1.18, със застроена площ 70,47 кв. м,
разположен на шестия етаж на жилищна сграда с
идентификатор 10135.5506.836.1, състоящ се от: две
тераси, антре, дневна стая и спално помещение,
тоалетна и баня, заедно с 3,2563 % идеални части,
равняващи се на 7,73 кв. м ид. части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото
на строеж върху мястото, при съседи: на същия
етаж: имот с идентификатор 10135.5506.836.1.17,
имот с идентификатор 10135.5506.836.1.19, отдолу:
имот с идентификатор 10135.5506.836.1.13 и имот
с идентификатор 10135.5506.836.1.14, отгоре: имот
с идентификатор 10135.55.06.836.1.21 и имот с
идентификатор 10135.5506.836.1.22, намиращ се
във Варна, кв. Аспарухово, ул. Св. св. Кирил и
Методий 73.
6921
74. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, офис – Смолян, на основание чл. 239, ал. 2 от Данъчноосиг у рителни я процесуа лен кодекс с постанов лен ие за въ з ла г а не на нед ви ж и м и мо т
№ 0039/2005/000271 от 6.10.2014 г. възлага на
Десислава Янкова Петрова с адрес: гр. Варна,
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област Варна, следния недвижим имот: самостоятелен обект в сграда, предназначение – жилище, апартамент № 31, с пълен идентификатор
80371.242.3006.1.4, намиращ се в гр. Чепеларе,
ул. 24 май 76, жилищен блок „ЕПЖС-2“, сграда
№ 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 80371.242.3006, на ет. 2 (по нотариален
акт ет. 3), вх. В, парцел V – комплексно жилищно изграждане, в кв. 84 по ЧИ на ЗРП на
гр. Чепеларе, утвърдено със Заповед № 203 от
26.07.1993 г. на кмета на община Чепеларе, състоящ се от: две стаи, кухня и санитарен възел,
с обща застроена площ 59,49 кв. м, заедно с
избено помещение № 31 с площ 4 кв. м, заедно с
1,98 % от общите части на сградата и от правото
на строеж върху държавен парцел, с граници:
на същия етаж 80371.242.3006.1.5, под обекта
80371.242.3006.1.1, над обекта 80371.242.3006.1.7,
придобит с нотариален акт за собственост на
недви ж им имот – Констативен № 84, том 1,
дело № 104 от 6.03.1998 г., за сумата 15 130 лв.
Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния
съд по местонахождението на имота.
6922
95. – Тех ническ и ят у ниверситет – Варна,
обя вя ва кон к у рси за п риема не на редовн и
докторанти по държавна поръчка за учебната
2014/2015 г. на основание Решение на МС №
293 от 13.05.2014 г., чл. 3 от Закона за развитие
на академичния състав в Република България
(ДВ, бр. 38 от 2010 г.), чл. 42, ал. 4 и чл. 68 ЗВО
съгласно приложението, като в срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи: 1. заявление
(типов образец, попълва се при подаването); 2.
автобиография; 3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“
с приложението (оригинал и копие); 4. удостоверение за признато висше образование, ако
дипломата е издадена от чуждестранно висше
училище; 5. други документи, удостоверяващи
интереси и постижения в съответната научна
област. Справки и приемане на необходимите
документи: ТУ – Варна, стая 319, НУК, П. Йосифова, тел. 052-383-242.

Области на висше образование, професионални направления и
докторски програми

Шифър
3.

БРОЙ 87

Бройки
редовно

Социални, стопански и правни науки

3.4.

Социални дейности
1.

5.

Социална работа, психологически изследвания и социална политика

1

Технически науки   

5.1.

Социална работа, психологически изследвания и социална политика
1.

Технология на машиностроителните материали

1

2.

Машинознание и машинни елементи

1

3.

Технология на машиностроенето

1

4.

Двигатели с вътрешно горене

1

5.

Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и
системите

1
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Области на висше образование, професионални направления и
докторски програми

Шифър
5.2.
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Бройки
редовно

Електротехника, електроника и автоматика
1.

Електрически машини и апарати

2

2.

Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката

1

3.

Електроснабдяване и електрообзавеждане

1

4.

Електронизация

1

5.

Теория на автоматичното управление

1

6.

Автоматизация на производството

1

7.

Теоретична електротехника

1

5.3.

Комуникационна и компютърна техника
1.

Теоретични основи на комуникационната техника

1

2.

Комуникационни мрежи и системи

3

3.

Системно програмиране

1

4.

Компютърни системи, комплекси и мрежи

1

5.

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

1

5.4.

Енергетика
1.

Топлотехника

2

2.

Електроенергийни системи

1

5.5.

Транспорт, корабоплаване и авиация
1.

Корабостроене и кораборемонт

3

2.

Корабни силови уредби, машини и механизми

1

3.

Управление и организация на промишления транспорт (воден транспорт)

1

4.

Управление на кораби и корабоводене

1

5.

Системи и устройства за опазване на околната среда

1

5.13.

Общо инженерство
1.

Ергономия и промишлен дизайн

1

2.

Организация и управление на производството(индустрия)

1

6950
60. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент по 03.01.45 акушерство и гинекология – един в катедра „Акушерство и гинекология“, за нуждите на Акушерската клиника, Отделение по акушерство на
УМБА Л – ЕА Д, Плевен, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в Медицинския университет – Плевен, ул. К л. Охридски 1, ректорат, ет. 1, научен
секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
6948
68. – Медицинският университет – Плевен,
за нуждите на преподаването в специалност
„Помощник-фармацевт“ в Медицинския колеж,
сектор „Социални и фармацевтични грижи“,
обявява конкурс по научно направление 03.02.00
фармация за доцент по 03.02.02 фармакогнозия
и фитохимия – един със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в Медицинския университет – Плевен, ул. К л. Охридски 1, ректорат, ет. 1, научен
секретар, стая 105, тел. 064/884-184.
6949
45. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за академични длъжности в

област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт за: доценти по: 7.1. Медицина: Анатомия,
хистология и цитология – за нуждите на катедра
„Анатомия, хистология и ембриология“ – двама;
Психиатрия – за нуждите на катедра „Психиатрия и медицинска психология“ – един; Педиатрия – към катедра „Педиатрия и медицинска
генетика“ – един; Инфекциозни болести – за
секция „Инфекциозни болести“ към катедра
„Инфекциозни болести и паразитология“ – един;
К линична лаборатория – към катедра „К линична лаборатория“ – един; професори по: 7.2.
Стоматология: Ортопедична стоматология – за
нуждите на катедра „Протетична дентална медицина“ – един; в област на висше образование:
4. Природни науки, математика и информатика
за професор по 4.3. Биологически науки: Медицинска биохимия – за нуждите на катедра
„Химия и биохимия“ – един, всички със срок
2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ректората, Научен отдел, бул. Васил Априлов 15а,
4002 Пловдив, тел. (032)602 224; e-mail: nauchen.
otdel@gmail.com.
6846
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14. – Община Дулово на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект
за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 010017 в землището
на с. Орешене, местност Край село. Проектът е
изложен в сградата на общината, ет. 2, стая 18.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6933
18. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и план
за улична регулация за квартали 35А и 36А по плана
на с. Енина, община Казанлък, с предвиждане за:
1. премахване на улична регулация между о.т. 80б
и 80в; 2. обединяване на урегулирани поземлени
имоти (УПИ) І-3144 в квартал 35А и УПИ ІІІ, V,
VІ, VІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ в кв. 36А и реална част
от улица между о.т. 80б и 80в в размер 477 кв. м
в общ УПИ с проектен номер ХІV-3152 в кв. 36А,
а проектната площ се определя на 13 849 кв. м; 3.
заличаване на квартал 35А и променяне номера
на УПИ І-3144 в квартал 35А в УПИ ХІV-3152 в
квартал 36А. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да разгледат проекта в стая 11 на Община Казанлък и да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта.
6870
7. – Община Нова Загора на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания – за
обект „Оптична кабелна линия 102-10/ТШ2-122102/ТШ1“ в землищата на с. Караново, с. Стоил
войвода, гр. Нова Загора, с. Съдиево, с. Каменово,
с. Научене и с. Коньово, община Нова Загора, област Сливен. Проектът е изложен за разглеждане в
отдел „КРВП“ на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
6862
27. – Община гр. Петрич, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че e изработен ПУП – ПУР
на кв. Виздол, гр. Петрич. Трасето е предвидено
да премине в поземлени имоти в райони по кадастрална карта, като подробно описание на имотите
е приложено в табличен вид, неразделна част към
ПУП – ПУР, както следва: поземлени имоти с
идентификатори: 56126.603.3299, 56126.603.3326,
56126.603.4532, 56126.603.4542, 56126.603.4543,
56126.6037.4544, 56126.604.4549, 56126.603.4556,
56126.603.4752, 56126.603.4923, 56126.603.9459,
56126.603.9461, 56126.603.9462, 56126.603.9917,
56126.603.9922, 56126.603.9958. Проектът се намира в сградата на Община Петрич. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
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възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
6934
5. – Община гр. Разлог, област Благоевград,
на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава
на заинтересуваните лица, че с протокол № 1
от 1.07.2014 г. са приети плановете на новообразуваните имоти и регистрите към тях за земите
по § 4 ПЗРЗСПЗЗ и помощните планове и регистрите към тях за местностите Раплево-2, Света
Катерина, Кошольовото, Балкьовица, Голям
Чурулец, Скалата-2 и Мразеница, намиращи се
в одобрена кадастрална карта на землището на
гр. Разлог. Плановете са изложени в стая № 303
на Община Разлог. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата ги документация
до кмета на общината.
6932
42. – Общ ина Си лис т ра на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
„ПУП – ПП – парцеларен план с цел създаване на
устройствена основа за изграждане на ново водопроводно отклонение за имот № 053131, намиращ
се в стопанския двор в землището на с. Брадвари,
община Силистра“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните страни могат да се запознаят с проекта в сградата на община Силистра
и да направят писмени възражения, предложения
и искания до общинската администрация.
6931
11. – Община Симеоновград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че в общинската
администрация – Симеоновград, е внесен за разглеждане и одобрение проект на ПУП – парцеларен
план със специализирана план-схема за разполагане на подземни ел. проводи – линеен обект за
обект „Външно електрозахранване на „Къща за
гости“ в ПИ 078034 в землището на с. Троян с
ЕКАТТЕ 73208, община Симеоновград, местност
Дебелата кория. Проектното трасе на ел. кабела
е с обща дължина 288,24 м. Проектният сервитут
за обслужване на проектното трасе – ел. кабел
по 0,50 м от двете страни на проектното трасе,
или общо 1 м за целия сервитут. Трасето засяга
следните имоти по КВС на с. Троян: ПИ № 000351
(за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на община Симеоновград), 000282
(за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на община Симеоновград), 000258
(пътища IV клас, собственост на oбщина Симеоновград) и ПИ № 078034 (комплексно малоетажно
застрояване със собственик Антон Колев Вълков).
Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на община Симеоновград.
6863
77. – Община Стрелча на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
е изработен проект на ПУП за изменение на ПР
и ПЗ за ПИ 615 в кв. 125 и кв. 129 по плана на
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гр. Стрелча. Възложител – Гергана Бойчева Гечева. Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, гр. Стрелча, пл. Дружба 2, ет. 2,
стая № 5, и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
6904

СЪДИЛИЩ А
Върховният административен съд, пето отделение, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Федерация „Български пациентски форум“ – София, на Наредба № 48 от 9.09.2010 г. за признаване
на организациите за защита правата на пациентите
за представителни организации относно разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 8, 10, 12 и 14, чл. 6, ал. 1 в
частта, препращаща към чл. 4, ал. 1, т. 8, 10, 12
и 14, чл. 7, ал. 3 в частта, препращаща към чл. 4,
ал. 1, т. 8, 10, 12 и 14 и към чл. 6, чл. 12, ал. 1, т. 1
в частта, препращаща към чл. 4, ал. 1, т. 8, 10, 12
и 14, чл. 12, ал. 1, т. 3 в частта, препращаща към
чл. 4, ал. 1, т. 8, 10, 12 и 14, чл. 6 и чл. 7, ал. 2,
т. 3, издадена от министъра на здравеопазването,
по което е образувано адм. дело № 12861/2014 г.
по описа на Върховния административен съд.
6907
Върховният административен съд на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от „ВГ – 3“ – ЕООД,
на решение № ОУ-9 от 20.05.2013 г. на ДКЕВР на
основание чл. 13, ал. 7 от Закона за енергетиката и
чл. 145 и сл. АПК, по което е образувано адм. дело
№ 9739/2013 г., насрочено за 16.09.2015 г. от 11 ч.
6908
Административният съд – Бургас, на основание чл. 181, ал. 2 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от Радостин Тенев Стратиев от с. Кошарица, община Несебър, ул. Двадесет и трети
септември 31, на Заповед № 15 от 10.06.2014 г. на
изпълнителния директор на „Слънчев бряг“ – АД.
По оспорването е образувано адм. д. № 1944/2014 г.
по описа на Административния съд – Бургас, и
заинтересованите лица, за които оспореният акт
е благоприятен, могат да се конституират като
ответници по делото. Делото е насрочено за
5.12.2014 г. от 10,10 ч.
6927
Административният съд – Пловдив, ІХ състав,
съобщава, че е образувано адм. дело № 1308/2013 г.
по жалби на сдружение с нестопанска цел „Граждански контрол – защита на животните“ и Пенка
Костадинова Амдямова от Пловдив, с които са
оспорили Заповед № 12-ОА-616 от 16.03.2012 г. на
кмета на община Пловдив, с която е одобрено
изменение на ПУП – план за регулация за част
от кв. 62 и кв. 63а по плана на кв. Христо Смирненски-запад, Пловдив, като:
І. От кв. 62 и кв. 63а по плана на кв. Христо
Смирненски-запад, Пловдив, се урегулират нови
квартали 62 и 63а във връзка с изградената и
проектна инфраструктура и предвиждане на допълнително паркоместа за района.
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ІІ. ПУП – ПУР (план за улична регулация).
Във връзка с протокол № 6, т. 6 от 23.09.2010 г.
на СЕСУТ при община Пловдив за прието комуникационно решение за ул. Царевец и ул.
Модър се променя уличната регулация за улица
Солунска между о.т. 162-163-164-165; улица Царевец между о.т. 165-47а-47-151; улица София между
о.т. 151-154-153-153а; улица Гергана между о.т. 155156; улица Дрян между о.т. 161-160-159-157 и улица
с о.т. 158-157-155-154-153, като се урегулират нови
улици с обща широчина на улиците съответно:
10,50 м; и с променлива широчина от 23 м до 35 м;
8,50 м; 10 м; 11,50 м; 18 м с нови о.т., както следва:
– улица Солунска с нови о.т. 162-163-164-165-165а;
– улица Царевец с нови о.т. 165а-47в-47а-47б47е-47ж-47д; о.т. 151в-151б-151а и о.т. 47б-47д-151ж151г-151д-151г;
– улица София с нови о.т. 151а-151б-151г-151д153-153а;
– улица Гергана с нови о.т. 155-156;
– улица Дрян с нови о.т. 161-159-157;
– улица с нови о.т. 158-157-155-154-153,
по кафявите, зелените, сините и червените
зачертавания, линии и надписи на проекта.
ІІІ. ПУП – ПР (план за регулация).
ІІІ.1. От УПИ І – комплексно застрояване,
УПИ ХІІІ – зеленина, и УПИ ХІІ-962,1002, обществени дейности от кв. 62, кв. Христо Смирненскизапад, Пловдив, в нов кв. 62 се урегулират нови:
– УПИ І-511.235, 511.584, комплексно застрояване за проектни идентификатори 56784.511.235
и 56784.511.584 по КК – Пловдив;
– УПИ ХІІ-511.234, общ. обсл. и жил. застрояване за проектен идентификатор № 56784.511.234
по КК – Пловдив;
– УПИ ХІІІ-511.238, 511.582, 511.583, озеленяване за проектни идентификатори 56784.511.238,
56784.511.582 и 56784.511.583 по КК – Пловдив;
– УПИ ХІV-511.230, 511.579, 511.580, общ. обсл.,
жил. застрояване и трафопост за проектни идентификатори 56784.511.230, 56784.511.579 и 56784.511.580
по КК – Пловдив;
– УПИ ХV-511.231, 511.581, 511.587, 511.588, общ.
обсл. и жил. застрояване за проектни идентификатори 56784.511.231, 56784.511.581, 56784.511.587,
56784.511.588 по КК – Пловдив;
– У ПИ Х V І-511.237, 511.590, общ. обсл. и
ТП за проектни идентификатори 56784.511.237,
56784.511.590 по КК – Пловдив;
– УПИ ХVІІ-511.232, 511.239, 511.240, 511.591,
обществено обслужване за проектни идентификатори 56784.511.232, 56784.511.239, 56784.511.240,
56784.511.591, по КК – Пловдив.
ІІІ.2. От УПИ Х – комплексно застрояване, и
УПИ ІV-1054,1183, общ. обсл. дейности, лечебно заведение от кв. 63а, кв. Христо Смирненски-запад,
Пловдив, с промяна на уличната регулационна
линия по кв. 63а се образува нов кв. 63а, в който
се урегулират нови:
– УПИ Х-511.236, комплексно застрояване
за проектен идентификатор 56784.511.236 по
КК – Пловдив, и
– УПИ ІV-511.233, общ. обсл. и здравни дейности за проектен идентификатор 56784.511.233
по КК-Пловдив,
по кафявите, зелените, сините и червените
зачертавания, линии и надписи на проекта.
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ІV. ПУП – ПЗ (план за застрояване).
ІV.1. В нов кв. 62, кв. Христо Смирненскизапад, Пловдив, за:
– УПИ І-511.235, 511.584, комплексно застрояване със запазване на съществуващото застрояване;
– УПИ ХІІ-511.234, общ. обсл. и жил. застрояване със запазване на съществуващото застрояване
и надстрояване;
– УПИ ХІV-511.230, 511.579, 511.580, общ. обсл.,
жил. застрояване и трафопост с ново, свободно
средноетажно застрояване;
– УПИ ХV-511.231, 511.581, 511.587, 511.588,
общ. обсл. и жил. застрояване със запазване на
съществуващото и ново свободно, средноетажно
застрояване;
– УПИ ХVІ-511.237, 511.590, общ. обсл. и ТП
с ново свързано средно- и високоетажно застрояване с УПИ ХVІІ-511.232, 511.239, 511.240, 511.591,
обществено обслужване;
– УПИ ХVІІ-511.232, 511.239, 511.240, 511.591,
обществено обслужване с ново свързано среднои високоетажно застрояване с УПИ ХVІ-511.237,
511.590, общ. обсл. и ТП.
ІV.2. В нов кв. 63а, кв. Христо Смирненскизапад, Пловдив, за: УПИ Х-511.236, комплексно
застрояване, и УПИ ІV-511.233, общ. обсл. и
здравни дейности със запазване на съществуващото застрояване.
По черните плътни, червените плътни и червените прекъснати линии на проекта и матрици
с устройствени показатели за зона „Смф3“ с
Пзастр. макс. 30 %; Позел. мин. 20 %; Кинт. до 2,5
и паркиране – 100 %, и зона „Жк“ в син цвят на
проекта, допълнението със зелен цвят на височина
Н 15 в матрицата на зона „Смф3“.
Заинтересованите лица могат да се конституират като страни по делото в едномесечен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез заявление, което съдържа: трите
имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес,
ако има такъв – за българските граждани; трите
имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересованото лице
желае да бъде конституирано в производството като
ответник; подпис на заявителя. Към заявлението
следва да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересовано
лице на заявителя. Адм. дело № 1308/2013 г. е
насрочено за 29.10.2014 г. от 14,30 ч.
6928
Административният съд – София-град, ІІ отделение, 32 състав, призовава Александър Стойков
и Марио Стойков като заинтересовани страни по
адм. д. № 7111/2014 г., образувано по жалба от
Иваничка Стоянова Червенкова срещу Заповед
№ 18-7911 от 30.05.2014 г. на началника на Служба
по геодезия, картография и кадастър – София.
Делото е насрочено за 25.11.2014 г. от 14 ч. Заинтересованите страни да посочат съдебни адреси,
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в противен случай делото ще се гледа при условията на ГПК.
6898
Административният съд – Хасково, на основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от Стефан Димитров Димитров – кандидат за народен представител в изборите на
5.10.2014 г., издигнат от Коалиция „Реформаторски
блок“, на Заповед № РД-06-1329 от 29.08.2014 г.
на кмета на община Димитровград, по което е
образувано адм. дело № 639/2014 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
20.11.2014 г. в 10 ч.
6899
Софийският градски съд, административно отделение, ІІІ-Б състав, призовава Меглена
Милкова Милева с последен известен адрес
София, бул. Евлоги Георгиев 100, ет. 4, ап. 22,
като въззиваема страна по в.гр.д. № 1906/2009 г.,
насрочено за 11.12.2014 г. в 14,30 ч. и заведено от
Димитър Милков Димитров срещу решение на
СРС по гр.д. № 30090/2007 г., 50 състав, за иск
с правно основание чл. 26, ал. 1, предл. 1 ЗЗД.
Въззиваемата страна да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 1 ГПК (отм.).
6916
Софийският градски съд, административно
отделение, ІІІ-Б състав, призовава Светослава
Милкова Милева с последен известен адрес
София, бул. Евлоги Георгиев 100, ет. 6, ап. 22,
ч/з Силвия Попова, като въззиваема страна по
в.гр. д. № 1906/2009 г., насрочено за 11.12.2014 г. в
14,30 ч. и заведено от Димитър Милков Димитров
срещу решение на СРС по гр. д. № 30090/2007 г.,
50 състав, за иск с правно основание чл. 26, ал. 1,
предл. 1 ЗЗД. Въззиваемата страна да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 1 ГПК (отм.).
6917
Кюстендилският районен съд, гражданска
колегия, V състав, призовава Роберт Амедовски,
роден на 18.10.1974 г., без адресна регистрация в
РБ и с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в
2-седмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ в деловодството на съда, за да получи
преписи от исковата молба, подадена от Валентина
Стоянова Амедовска от Кюстендил, ведно с приложенията към нея, съдържаща иск по чл. 49, ал. 1
СК, по която е образувано гр.д. № 1173/2014 г. по
описа на РС – Кюстендил. Предупреждава Роберт
Амедовски, че ако въпреки обнародването не се
яви в съда в посочения срок, ще му бъде назначен
особен представител.
6926
Силистренският районен съд съобщава на
Яне Маринов Маринов, че в съда е заведено гр. д.
№ 1421/2014 г. по описа на съда с предмет чл. 14,
ал. 4 ЗСПЗЗ и ищец Султан Асан Муртаза. Съдът
предоставя на Яне Маринов Маринов в двуседмичен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“ да се яви в гражданско
деловодство на съда да му бъде връчен препис от
исковата молба с доказателства. При неявяване
ще му бъде назначен процесуален представител.
6897
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ПОК А НИ И СЪОБЩЕНИ Я
42. – Управителният съвет на „Сдружение за
биологично пчеларство“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание
на 22.11.2014 г. в 11 ч. на адрес: София 1000,
ул. Г. С. Раковски 108, сградата на ФНТС, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността
на сдружението през 2014 г.; 2. промени в управителния съвет на сдружението; 3. приемане
на нови членове; 4. приемане на програма на
„Сдружение за биологично пчеларство“ за 2015 г.;
5. обсъждане на процедура за участие с проект
по Мярка А съгласно „НПП 2014 – 2016“; 6.
обсъждане на процедура за участие с проект за
Промоционална програма съгласно Регламент
(ЕО) № 3/2008 от 17.12.2007 г.; 7. разни.
6909
1. – Управителният съвет на ЮЛНЦ „Асоциация на погребалните фирми в България“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
4.12.2014 г. в 18 ч. в приемната зала на сдружението на адрес: София, район „Сердика“, ул. Заводска 10, при следния дневен ред: 1. избор на
председателстващ, секретар и преброител на ОС;
2. приемане на доклада за дейността за 2014 г.;
3. приемане на годишните финансови отчети за
2014 г. и отчет за изразходваните средства през
2014 г.; 4. приемане на проектобюджет за 2015 г.
и проектоплан за развитие на сдружението за
2015 г.; 5. избор на нов управителен съвет на
сдружението; 6. разни.
6910
5. – Управителният съвет на „Спортен клуб
Оливет – гребане“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно ОС на сдружението на
11.12.2014 г. в 18 ч. на НГБ „Средец“, София – на
езерото в кв. Панчарево, в ползвания от сдружението хангар № 18, при следния дневен ред: 1.
освобождаване членове на УС и избор на нови
членове на УС и председател на УС; 2. обсъждане
и приемане промени в устава на сдружението;
3. разни. Материалите за събранието ще бъдат
на разположение на членовете на сдружението в
хангар № 18 на Гребна база София – на езерото
в кв. Панчарево, всеки работен ден от 10 ч. до
16 ч. от 10.11.2014 г. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден и на същото място от 19 ч.
независимо от броя членове на сдружението,
регистрирали се за участие в ОС.
6868
1. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство „Петко Каравелов“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 17.12.2014 г. в 17,30 ч.
в София, район „Студентски“, ул. Дъбница 3, в
учителската стая на 55 СОУ „Петко Каравелов“,
при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на
настоятелите за дейността на сдружението през
2013 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет
на сдружението за 2013 г.; 3. освобождаване на
членовете на съвета на настоятелите; 4. избор на
нов съвет на настоятелите. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 25 от устава
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на сдружението събранието ще се проведе същия
ден в 18,30 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Документите за провеждане на ОС
са на разположение на членовете на сдружението в канцеларията на седалището му – София,
ул. Дъбница 3, 55 СОУ „Петко Каравелов“.
6923
50. – Управителният съвет на Българска
Федерация по Таекуон-До ITF, Благоевград, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно
събрание на 21.12.2014 г. в 12,30 ч. в конферентната зала на хотел „Езерец“ в Благоевград,
бул. Пейо Яворов 2, при следния дневен ред:
1. финансов отчет на Българска Федерация по
Таекуон-До ITF за 2014 г.; 2. отчет за спортносъстезателната дейност на Българска Федерация
по Таекуон-До ITF за 2014 г.; 3. обсъждане и
приемане на спортния календар за 2015 г.; 4.
обсъждане и приемане на проектобюджет за
2015 г.; 5. връчване на традиционни награди на
таекуондист на годината (мъже и жени).
6936
7. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на сд ру жен ие
„Клуб Хармония“, Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 17.12.2014 г. в 10 ч. във Варна,
ул. Драгоман 27, ет. 1, при дневен ред: вземане на
решение за прекратяване дейността на сдружението, за провеждане на процедура по ликвидация
и избор на ликвидатор; проект за решение – ОС
прекратява сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Клуб Хармония“, започва процедура по ликвидация и избира за ликвидатор
г-жа Румяна Божидарова Вълчева. Поканват се
всички членове или техни пълномощници да
присъстват на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали
са на разположение на членовете в седалището
на сдружението.
6900
450. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в частна полза „Академия БГ“,
Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
извънредно общо събрание на сдружението на
12.12.2014 г. в 18 ч. в Кърджали, ул. Тина Киркова 17, с дневен ред: 1. изменение на устава на
сдружението; 2. освобождаване от длъжност и
от имуществена отговорност на членове на УС и
попълване на състава на УС чрез избор на нови
членове на УС; 3. други. На основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 4 от устава на сдружението
при липса на кворум общото събрание ще започне
1 час по-късно и ще се проведе независимо от
броя на явилите се членове.
6853
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „МИГ – Своге“, Своге, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 29 от устава на
сдружението свиква редовно общо събрание на
сдружението на 17.12.2014 г. в 14 ч. в помещението
на Пенсионерски клуб – гр. Своге (приземния
етаж на ПГ „Велизар Пеев“), ул. Кирил и Методий 4, при следния дневен ред: 1. информация
за дейността на сдружението за утвърждаване
на Стратегията за местно развитие на община
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Своге; 2. промени в устава на сдружението по
отношение размера на членския внос; проекторешение – ОС приема промени в устава на
сдружението: намалява годишния членски внос
на членовете; 3. приемане на нови и отпадане
на стари членове на сдружението; 4. промени в
УС на сдружението; проекторешение: ОС приема промени в УС на сдружението; 5. разни.
Материалите по дневния ред са на разположение
на членовете на събранието в работно време.
Регистрация на членовете на събранието ще се
извършва от 12,30 до 13,30 ч. в деня на събранието на посочения адрес. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
6911
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
с нестопанска цел с дейност в частна полза
„Сдружение Зелена енергия Родопи“, Смолян,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 13 и 16 от
устава свиква редовно общо годишно събрание
на сдружението на 17.12.2014 г. в 10 ч. в Смолян, ул. Евридика 11, при следния дневен ред:
1. приемане на нови членове и освобождаване
(изключване) на членове на сдружението; 2.
обсъждане и приемане на отчет за дейността
на сдружението за периода от септември 2013 г.

ВЕСТНИК

БРОЙ 87

до ноември 2014 г. и проект за бюджет на сдружението за 2015 г.; 3. обсъждане и приемане на
промени в устава на сдружението; 4. вземане на
решение за промени в управителния съвет на
сдружението; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
6938
11. – Управителният съвет на СНЦ „Национална асоциация на рибопроизводителите“,
Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свик ва редовно годишно общо събрание на
17.12.2014 г. в 12 ч. в заседателната зала на хотел „Железник“, Стара Загора 6000, ул. Петър
Парчевич 1, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет за дейността на управителния съвет и
сдружението за периода 1.11.2013 г. – 1.11.2014 г.;
2. освобождаване от отговорност на членовете
и председателя на управителния съвет за дейността им през отчетния период; 3. определяне
на размера на членския внос за 2015 г. и срока
за неговото внасяне; 4. разни. Материалите,
свързани с дневния ред, са на разположение в
деловодството на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
6937

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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