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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 56
На основание чл. 98, т. 4 от Конституция
та на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за гражданското въздухоплаване, приет от
ХLІІI Народно събрание на 3 април 2015 г.
Издаден в София на 9 април 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от
1972 г.; изм., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г.,
бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111
от 2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102 от
2005 г., бр. 30, 36, 37, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10,
41 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66 и 67 от 2008 г.,
бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 63, 73 и 94
от 2010 г., бр. 41, 81 и 99 от 2011 г., бр. 38, 60
и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г. и бр. 12,
53 и 98 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 49 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Полетите на въздухоплавателни сред
ства в контролираното въздушно пространство
на Република България, както и тези, които
пресичат държавната граница, се извършват
по полетен план.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Обслужването на въздухоплавателни
средства без полетен план, както и дейности
по търсене и спасяване се извършват в съ
ответствие с разполагаемата информация.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 2. В чл. 53, ал. 2 т. 6 се отменя.
§ 3. В чл. 141, ал. 4 думите „ситуационния
център на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“
се заменят с „координационен център в Глав
на дирекция „Гражданска въздухоплавателна
администрация“.
§ 4. Създава се чл. 141а:
„Чл. 141а. (1) Министерск и ят съвет по
предложение на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщени
ята, министъра на отбраната и министъра
на вътрешните работи приема Национален
план за търсене и спасяване при авиационни
произшествия извън района по чл. 141, ал. 3.

(2) Главна дирекция „Гражданска въздухо
плавателна администрация“ включва разхо
дите за изпълнение на дейностите по търсене
и спасяване в плана за ефективност в съот
ветствие с изискванията на Регламент (ЕС)
№ 691/2010 на Комисията от 29 юли 2010 г.
за определяне на схема за ефективност на
аеронавигационното обслужване и мрежовите
функции и за изменение на Регламент (ЕО)
№ 2096/2005 за определяне на общи изисквания
при доставянето на аеронавигационни услуги
(ОВ, L 201/1 от 3 август 2010 г.) и Регламент
за изпълнение (ЕС) № 390/2013 на Комисията
от 3 май 2013 г. за определяне на схема за
ефективност на аеронавигационното обслуж
ване и мрежовите функции (OB, L 128/1 от
9 май 2013 г.).
(3) В националната разходна база на таксите
по чл. 120, ал. 2, т. 2 се включват и разходите
за изпълнение на дейностите съгласно На
ционалния план за търсене и спасяване при
авиационни произшествия извън района по
чл. 141, ал. 3.
(4) Средствата за изпълнение на дейностите
по търсене и спасяване, включени в нацио
налната разходна база на таксите по чл. 120,
ал. 2, т. 2, се утвърждават от главния директор
на Главна дирекция „Гражданска въздухопла
вателна администрация“ и се планират като
приходи и разходи по бюджета на Минис
терството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.
(5) Неразходваните средст ва по а л. 2,
включени в таксите по чл. 120, ал. 2, т. 2,
предоставени от доставчиците на аеронави
гационно обслужване над извършените и
доказани разходи за изпълнение на дейност
ите по търсене и спасяване в края на кален
дарната година, се планират като разходи по
бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
за изпълнение на дейностите, включени в На
ционалния план за търсене и спасяване при
авиационни произшествия извън района по
чл. 141, ал. 3, в рамките на разходния таван
за съответната година.
(6) Когато действителните разходи преви
шат средствата по ал. 2, включени в таксите
по чл. 120, ал. 2, т. 2, предоставени от дос
тавчиците на аеронавигационно обслужване
за изпълнение на дейностите по търсене и
спасяване в края на календарната година,
превишението е за сметка на бюджетите на
участниците в Националния план за търсене
и спасяване при авиационни произшествия
извън района по чл. 141, ал. 3.“
§ 5. В чл. 143, ал. 3, т. 12 думите „по сми
съла на Регламент № 1315/2007 на Комисията
от 8 ноември 2007 г. относно надзора на без
опасността при управлението на въздушното
движение и за изменение на Регламент (ЕО)
№ 2096/2005 (ОВ, L 291/16 от 9 ноември 2007 г.)“
и запетаята след тях се заменят със съюза „и“.
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§ 6. Създава се чл. 143а:
„Чл. 143а. Наказват се с глоба от 3000 до
10 000 лв. или се налага имуществена санк
ция от 2000 до 10 000 лв. на лицата по чл. 1,
параграф 3 от Регламент (ЕС) № 255/2010 на
Комисията от 25 март 2010 г. за определяне
на общи правила за управление на потоците
въздушно движение (ОВ, L 80/10 от 26 март
2010 г.), които не изпълнят или забавят изпъл
нението на задълженията си, произтичащи от
разпоредбите на този регламент.“
§ 7. В § 3 от допълнителните разпоредби
се създава т. 71:
„71. „Контролирано въздушно простран
ство“ е въздушно пространство с определени
размери, в границите на което се осигурява
обслужване по контрол на въздушното движе
ние съгласно класификацията на въздушното
пространство.“

степен за значимия му принос за развитието
на общата и неорганичната химия.
Издаден в София на 30 март 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

Заключителна разпоредба
§ 8. Разпоредбата на § 4 относно чл. 141а,
ал. 4, 5 и 6 влиза в сила от 1 януари 2016 г.
Законът е приет от 43-то Народно събр ание
на 3 април 2015 г. и е подпечатан с официал
ния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

за изменение на Правилника за устройството
и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207
на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 60
от 2014 г.)

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА

Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

2518

УКАЗ № 51
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам проф. д-р Виолета Димитрова
Маринова с орден „Св. св. Кирил и Методий“
огърлие за изключителните є заслуги към
Република България, свързани с развитието
на медицината.
Издаден в София на 30 март 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
2549

УКАЗ № 52
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам проф. Христо Христов Бала
рев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа

2550

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84
ОТ 9 АПРИЛ 2015 Г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 104, ал. 1 числото „49 500“ се
заменя с „50 200“.

2590

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85
ОТ 14 АПРИЛ 2015 Г.

за допълнение на Постановление № 181 на
Министерския съвет от 2009 г. за определяне
на стратегическите обекти и дейности, които
са от значение за националната сигурност
(обн., ДВ, бр. 59 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 71
и 77 от 2011 г., бр. 67 от 2012 г., бр. 5 и 21 от
2013 г. и бр. 107 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 2 се създава изречение второ:
„При осъществяване на взаимодействие за
защита на стратегически обекти и дейности
се издават съвместни заповеди на ръководи
телите на съответните ведомства.“
§ 2. В приложението към чл. 1, ал. 1, в
раздел III „Сектор „Водни ресурси“, в подточ
ка 2.1. „Язовири с национално значение за
питейно водоснабдяване“ се създава буква „т“:
„т) язовир „Тича“.“
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Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2648

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86
ОТ 14 АПРИЛ 2015 Г.

за изменение на Постановление № 245 на
Министерския съвет от 2007 г. за приемане
на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Регионално
развитие“, съфинансирана от Европейския
фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 83 от
2007 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2008 г., бр. 74
от 2010 г., бр. 77 от 2011 г. и бр. 76 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В чл. 7, т. 3, буква
„д“ подбуква „бб“ се изменя така:
„бб) строителство, реконструкция и реха
билитация на пътища І, ІІ и ІІІ клас извън
Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T),
включително на пътни съоръжения, пътни
принадлежности, подземни и надземни мрежи
и проводи в обхвата на пътя, археологически
проучвания и опазване на регистрираните
археологически обекти, пряко свързани със
строителството на пътя;“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2649

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87
ОТ 14 АПРИЛ 2015 Г.

за одобряване на промени по бюджета на
Министерството на финансите за 2015 г. във
връзка с увеличаване капитала на търговско
дружество
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява промени по бюджета на
Министерството на финансите за 2015 г. за
допълнителни плащания в частта на финан
сирането на бюджетното салдо за сметка на
централния бюджет в размер 100 000 лв. за
увеличаване капитала на „Проектна компа
ния нефтопровод Бургас – Александруполис
БГ“ – ЕАД, София.
Чл. 2. Министърът на финансите да из
върши съответните промени по централния
бюджет за 2015 г. и по бюджета на Минис
терството на финансите.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 4, т. 1 от Закона за публич
ните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2650

РЕШЕНИЕ № 238
ОТ 14 АПРИЛ 2015 Г.

за откриване на процедура за предоставяне на
концесия за услуга за морски плаж „Златна
рибка“, община Созопол, област Бургас
На основание чл. 8а, 8б и 8д във връзка
с чл. 6, ал. 2 и 3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие
и мотивиран доклад на министъра на регио
налното развитие и благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура – конкурс за предос
тавяне на концесия на обект – изключителна
държавна собственост – морски плаж „Злат
на рибка“, община Созопол, област Бургас,
наричан по-нататък „обект на концесията“.
1.1. Обектът на концесията е обособена част
от крайбрежната плажна ивица – изключи
телна държавна собственост, с идентификатор
67800.1.342 съгласно скица № 15-68000-18-022015 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на град Созопол, индивидуализиран
съгласно А кт за изк лючителна държавна
собственост № 1483 от 19 февруари 2015 г. и
специализирана карта на обектите по чл. 6,
ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черно
морското крайбрежие, приета от Агенцията по
геодезия, картография и кадастър с Протокол
№ 5 от 4 декември 2012 г., с площ 51 390 кв. м,
в т. ч. активна плажна площ по смисъла на
§ 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие в размер 17 706 кв. м, дюни в
размер 31 080 кв. м, разположени непосред
ствено зад активната плажна площ на обекта
на концесия, и принадлежности, с граници
на морския плаж, определени чрез преки гео
дезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6
от Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие. Морският плаж е с дължина
на бреговата линия 802,3 м и с точки по
границите от № 1 до № 265 включително в
координатна система „1970 г.“.
1.2. Активната плажна площ на обекта на
концесия е площта, която се ползва за осъ
ществяване на задължителните дейности, за
поставяне на преместваеми обекти и за раз
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полагане от посетителите на морския плаж на
платени и неплатени (лични) плажни принад
лежности, свободно пешеходно придвижване
върху територията на плажа, включително
върху преместваеми пешеходни пътеки, удоб
но използване на преместваемите обекти и
улесняване придвижването и ползването на
плажните услуги от хората с увреждания, и
е с размер 17 706 кв. м.
1.3. Непосредствено разположените зад
активната плажна площ по т. 1.2 дюни – част
от обекта на концесия по т. 1.1, представляват
подвижни (бели) дюни и неподвижни дюни
с тревна растителност (сиви дюни) с размер
31 080 кв. м с точки по границите от № 178
до № 205 включително и от № 500 до № 541
включително в координатна система „1970 г.“.
1.4. Към обекта на концесията са включени
и следните принадлежности:
1.4.1. прилежащата акватория с широчина
200 м, измерена от бреговата линия на мор
ския плаж;
1.4.2. преместваемите обекти и/или до
пълнителна търговска площ и съоръжения,
които са поставени и които ще бъдат поста
вени върху обекта на концесия, необходими
за здравното и медицинското обслужване
и са н и тарно -х и г иен но т о под д ърж а не, за
осигуряване на водното спасяване, за обезо
пасяване на п ри лежа щата а к ват ори я, за
спор т но -развлек ат ел на дей нос т, к а к т о и
заведения за бързо обслужване, определени
в концесионния договор;
1.4.3. елементите на техническата инфра
структура, които съществуват и които ще
бъдат изградени върху обекта на концесия, не
обходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.4.2, определени
в концесионния договор;
1.4.4. стълби с площ 26 кв. м;
1.4.5. площадки с площ 80 кв. м;
1.4.6. подпорни стени с площ 203 кв. м.
2. Според предмета си концесията е за
услуга и включва:
2.1. Основен предмет: управление на услуги
от обществен интерес на обекта на концесия,
осигурени от концесионера на негов риск,
срещу правото му да получава приходи от
потребителите на услугите или от трети лица.
2.2. Допълнителен предмет: извършване
на риск на концесионера и със средства,
осигурени от него, на действия по свързване
на преместваемите обекти и съоръжения по
т. 1.4.2 и 1.4.3 със съществуващите мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура
с временни връзки.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Плажни услуги, включително предоста
вянето на чадъри, шезлонги и други плажни
принадлежности, използвани от посетителите
на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

3.5. Водноатракционни услуги.
3.6. Задължителни дейности.
4. Определя максимален срок на конце
сията 15 години, като за първа година на
концесията се приема периодът от датата на
влизане в сила на концесионния договор до
31 декември на същата календарна година.
4.1. Срокът по т. 4 започва да тече от деня
на влизането в сила на концесионния договор
и не може да бъде продължаван.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
6. Концесионният договор влиза в сила в
срок до един месец от сключването му и при
изпълнение на следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на бан
ковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на регио
налното развитие и благоустройството на
специализирани програми и/или схеми, свър
зани с осъществяването на задължителните
дейности.
6.3. Одобряване от министъра на регио
налното развитие и благоустройството на
специализирана схема за поставяне на пре
местваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при след
ните условия:
7.1. Предлаганите задължителни дейности,
други дейности и услуги, осъществявани на
обекта на концесия, и свързаните с тях разходи
се осигуряват със средства на концесионера
и на негов риск.
7.2. На обекта на концесия се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на по
сетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните при
надлежности на посетителите;
7.2.3. водно спасяване;
7.2.4. обезопасяване на прилежащата на обек
та на концесия акватория с широчина 200 м;
7.2.5. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесия;
7.2.6. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.7. поддържане на обекта на концесия;
7.2.8. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и условия на концесията;
7.2.9. опазване на обществения ред и на
здравето и спокойствието на посетителите
на обекта на концесия.
8. Основни права и задължения по конце
сионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.5;
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8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесия на подизпълнители при
условията на т. 9.2;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти и
съоръжения, като ги свързва със съществува
щите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура с временни връзки;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения при условията по т. 9.2.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигу
рени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесия и
принадлежностите по т. 1.4;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесия, като осигури свободен достъп на
посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. площите за свободно разполагане на
плажни принадлежности по т. 7.2.2 да бъдат
равностойни като достъп до морето със зоните
с разположени от концесионера плажни при
надлежности, които той предоставя възмездно
на посетителите на морския плаж;
8.2.4.3. опазването на околната среда;
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство, в
случай че някоя от предвидените за изпъл
нение дейности – предмет на концесията,
представлява инвестиционно предложение,
попадащо в обхвата на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда, и може да бъде
разрешено само след одобряване съгласно
изискванията на Закона за опазване на окол
ната среда и/или на Закона за биологичното
разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канали
зационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните от
дейността отпадъчни води и да осигури отвеж
дането им до съществуваща канализационна
система при недопускане изтичането на отпа
дъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на докумен
тацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
8.2.8. да постави и да осигури функциони
рането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2.3 – 7.2.8;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок дължимите концесионни плащания;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на концесия;
8.2.11. да не извършва на обекта на кон
цесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
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8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за добро изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми
обекти и съоръжения върху обекта на концесия
и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска
извършването на дейности от трети лица,
които могат да унищожат, да увредят или да
доведат до промяна в площта и качеството
на морския плаж, или да увредят околната
среда, в т.ч. промяна на естествения харак
тер на дюните и тревната растителност чрез
допускане на движение на моторни превозни
средства, провеждане на офроуд състезания,
изхвърляне на отпадъци извън определените
за това места, ограждане на дюните, добив на
пясък и разполагане на каравани и палатки
върху тях, както и да спазва режима на дейности
спрямо природна забележителност „Пясъчни
дюни между къмпингите „Златна рибка“ и
„Градина“, обявена за защитена територия;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълже
нията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни об
стоятелства да търпи временното използване
на обекта на концесията или на части от него
от трети лица при условия, по ред и с после
дици, определени в концесионния договор;
8.2.18. периодично да отчита изпълнение
то на концесионния договор и да осигурява
информация и достъп за осъществяването на
контрола от оправомощени представители на
концедента при условия и по ред, определени
в концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия на
концедента:
8.2.19.1. годен за експлоатация, без нали
чие на незаконно строителство на обекта на
концесия и на принадлежностите по т. 1.4.2;
8.2.19.2. финансовата, техническата (про
ектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да изпълнява предло
жените в офертата законосъобразни дейности
и услуги, които не са предмет на комплексната
оценка по т. 17.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост върху всички
приращения върху обекта на концесия и при
лежащата акватория;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на кон
цесионните плащания и на другите задължения
на концесионера по концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълне
нието на задълженията на концесионера по
концесионния договор;
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8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на конце
сионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъ
ществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен в концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. основно задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесия и принадлежностите по т. 1.4.3, без
наличие на незаконно строителство върху
обекта на концесия и/или неправомерно по
ставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (про
ектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера след прекра
тяването на концесията по ред, определен в
концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълне
нието на задълженията на концесионера по
концесионния договор и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем те
риторията на обекта на концесия по т. 1,
прилежащата му акватория или части от тях.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор:
9.2.1. да наема подизпълнители за извърш
ване и/или за предоставяне на услуги по
т. 3.1 – 3.5 и за извършването на дейностите
по т. 7.2.3 – 7.2.6 и т. 7.2.9.
10. Определя следните гаранции за изпъл
нение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За всяка година от действието на кон
цесионния договор концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени в
концесионния договор, потвърдени безусловни
неотменяеми банкови гаранции, издадени от
финансови институции, определени по съгла
сие на страните, както следва:
10.1.1. за първата година от срока на конце
сията участникът, определен за концесионер,
представя банкова гаранция за цялостно из
пълнение на концесионния договор в размер
50 на сто от пълния размер на предложеното
от него концесионно плащане;
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10.1.2. за всяка следваща година от срока
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както
следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното кон
цесионно плащане – в размер 50 на сто от
размера на дължимото концесионно плащане
за предходната година;
10.1.2.2. за добро изпълнение на останали
те задължения по концесионния договор – в
размер 30 на сто от размера на дължимото
концесионно плащане за предходната година.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесия, при забавено и/
или неточно изпълнение на договорните за
дължения и лихви за забавено изпълнение на
паричните задължения. Конкретните размери
на неустойките и лихвите и моментът на не
изпълнението на отделните задължения се
определят с концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва годишни
концесионни плащания без гратисен период,
дължими за всяка календарна година от срока
на концесията, платими по банков път.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно плащане е 53 415 лв. без ДДС,
определено съгласно методика, приета от Ми
нистерския съвет, въз основа на база за изчис
ляване в левове и на размер на отчисления
от базата в проценти.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
плащане се определя съгласно класираната
на първо място оферта, но не може да бъде
по-малък от 2 на сто.
11.3. Дължимите годишни концесионни
плащания се извършват от концесионера,
както следва:
11.3.1. за първата година от срока на кон
цесията – еднократно в срок до 30 ноември;
11.3.2. за всяка следваща година от сро
ка на концесията дължимото концесионно
плащане се извършва на две равни вноски,
както следва:
11.3.2.1. първа вноска – авансово плаща
не – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – окончателно пла
щане – до 30 ноември.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компе
тентните държавни органи и включени в
концесионния договор или в допълнително
споразумение към него изисквания, свърза
ни с националната сигурност и отбраната на
страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
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12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
13. Концедентът не дължи на концесионера
компенсация по чл. 6 от Закона за концесиите.
14. За всяка година от срока на концеси
ята концесионерът застрахова при условия и
по ред, определени с концесионния договор,
принадлежностите по т. 1.4.2 и 1.4.3.
15. Определя следните изисквания, свър
зани с обекта на концесията:
15.1. Принадлежностите по т. 1.4.3, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подо
брение на обекта на концесията.
15.2. Принадлежностите по т. 1.4.3, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.3. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.4.3
към съответните общи мрежи.
16. Концесионерът се определя чрез конкурс.
17. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
17.1. Размер на ставката за роялти (годиш
ното концесионно плащане) – с относителна
тежест 40 на сто.
17.2. Предложение за процент на площите
за свободно разполагане от посетителите на
обекта на концесия на плажни принадлеж
ности – с относителна тежест 35 на сто.
17.3. Предложение за функционално разпо
ложение на зоните за извършване на услугите
и дейностите по т. 3.1 – 3.6, за изпълнение на
изискването по т. 8.2.4.2 и за разполагане на
преместваемите обекти и на елементите на
техническата инфраструктура – с относителна
тежест 25 на сто.
18. Определя гаранция за участие в про
цедурата в размер 42 732 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция.
19. Процедурата за предоставяне на кон
цеси я та се орга н изи ра о т м и н ис т ъра на
регионалното развитие и благоустройството
и се провежда от комисия, назначена от ми
нистър-председателя.
20. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Дър
жавен вестник“ по реда на глава единадесета
от Закона за концесиите.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2651
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РЕШЕНИЕ № 239
ОТ 14 АПРИЛ 2015 Г.

за откриване на процедура за предоставяне
на концесия за услуга за морски плаж „Каваците – север“, община Созопол, област Бургас
На основание чл. 8а, 8б и 8д във връзка
с чл. 6, ал. 1 и 3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие
и мотивиран доклад на министъра на регио
налното развитие и благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура – конкурс за предос
тавяне на концесия на обект – изключителна
държавна собственост – морски плаж „Кава
ците – север“, община Созопол, област Бургас,
наричан по-нататък „обект на концесията“.
1.1. Обектът на концесията е обособена
част от крайбрежната плажна ивица – из
ключителна държавна собственост, с иденти
фикатор 67800.8.1011 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на град Созопол,
индивидуализиран съгласно Акт за изклю
чителна държавна собственост № 1384 от
19 февруари 2014 г. и специализирана карта
на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
приета от Агенцията по геодезия, картография
и кадастър с Протокол № 5 от 4 декември
2012 г., с площ 13 802 кв. м, активна плажна
площ по смисъла на § 1, т. 5 от допълнител
ните разпоредби на Закона за устройството
на Черноморското к райбреж ие в размер
12 903 кв. м и принадлежности, с граници на
морския плаж, определени чрез преки гео
дезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6
от Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие. Морският плаж е с дължина на
бреговата линия 436,5 м и с точки по границите
от № 1 до № 88 включително в координатна
система „1970 г.“.
1.2. Активната плажна площ на обекта на
концесия е площта, която се ползва за осъ
ществяване на задължителните дейности, за
поставяне на преместваеми обекти и за раз
полагане от посетителите на морския плаж на
платени и неплатени (лични) плажни принад
лежности, свободно пешеходно придвижване
върху територията на плажа, включително
върху преместваеми пешеходни пътеки, удоб
но използване на преместваемите обекти и
улесняване придвижването и ползването на
плажните услуги от хората с увреждания, и
е с размер 12 903 кв. м.
1.3. Към обекта на концесията са включени
и следните принадлежности:
1.3.1. прилежащата акватория с широчина
200 м, измерена от бреговата линия на мор
ския плаж;
1.3.2. преместваемите обекти и/или до
пълнителна търговска площ и съоръжения,
които са поставени и които ще бъдат поста
вени върху обекта на концесия, необходими
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за здравното и медицинското обслужване
и за са н и тарно -х и г иен но т о под д ърж а не,
за осиг у ряване на водното спасяване, за
обезопасяване на прилежащата акватория,
за спортно-развлекателна дейност, както и
заведения за бързо обслужване, определени
с концесионния договор;
1.3.3. елементите на техническата инфра
структура, които съществуват и които ще
бъдат изградени върху обекта на концесия, не
обходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.3.2, определени
с концесионния договор;
1.3.4. площадки с площ 194 кв. м.
2. Според предмета си концесията е за
услуга и включва:
2.1. Основен предмет: управление на услуги
от обществен интерес на обекта на концесия,
осигурени от концесионера на негов риск
срещу правото му да получава приходи от
потребителите на услугите или от трети лица.
2.2. Допълнителен предмет: извършване
на риск на концесионера и със средства,
осигурени от него, на действия по свързване
на преместваемите обекти и съоръжения по
т. 1.3.2 и 1.3.3 със съществуващите мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура
с временни връзки.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Плажни услуги, включително предоста
вянето на чадъри, шезлонги и други плажни
принадлежности, използвани от посетителите
на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Водноатракционни услуги.
3.6. Задължителни дейности.
4. Определя максимален срок на конце
сията 15 години, като за първа година на
концесията се приема периодът от датата на
влизане в сила на концесионния договор до
31 декември на същата календарна година.
4.1. Срокът по т. 4 започва да тече от деня
на влизане в сила на концесионния договор
и не може да бъде продължаван.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
6. Концесионният договор влиза в сила в
срок до един месец от сключването му и при
изпълнение на следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на бан
ковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на реги
оналното развитие и благоустройството на
специализирани програми и/или схеми, свър
зани с осъществяването на задължителните
дейности.
6.3. Одобряване от министъра на реги
оналното развитие и благоустройството на
специализирана схема за поставяне на пре
местваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при след
ните условия:
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7.1. Предлаганите задължителни дейности
и други дейности и услуги, осъществявани на
обекта на концесия, и свързаните с тях разходи
се осигуряват със средства на концесионера
и на негов риск.
7.2. На обекта на концесия се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на по
сетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните при
надлежности на посетителите;
7.2.3. водно спасяване;
7.2.4. обезопасяване на прилежащата на обек
та на концесия акватория с широчина 200 м;
7.2.5. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесия;
7.2.6. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.7. поддържане на обекта на концесия;
7.2.8. поставяне на нормативно изискваните
указателни табели със схеми на отделните
зони и условия на концесията;
7.2.9. опазване на обществения ред и на
здравето и спокойствието на посетителите
на обекта на концесия.
8. Основни права и задължения по конце
сионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесия на подизпълнители при
условията на т. 9.2;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти и
съоръжения, като ги свързва със съществува
щите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура с временни връзки;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения при условията на т. 9.2.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигу
рени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесия и
принадлежностите по т. 1.3;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесия, като осигури свободен достъп на
посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. площите за свободно разполагане
на плажни принадлежности по т. 7.2.2 да бъ
дат равностойни като достъп до морето със
зоните с разположени от концесионера плаж
ни принадлежности, които той предоставя
възмездно на посетителите на морския плаж;
8.2.4.3. опазването на околната среда;
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8.2.5. да предприема необходимите дейст
вия по реда на екологичното законодателство,
в случай че някоя от предвидените за изпъл
нение дейности – предмет на концесията,
представлява инвестиционно предложение,
попадащо в обхвата на глава шеста от За
кона за опазване на околната среда, и може
да бъде разрешено само след одобряване
съгласно изискванията на Закона за опаз
ване на околната среда и/или на Закона за
биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канали
зационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните от
дейността отпадъчни води и да осигури отвеж
дането им до съществуваща канализационна
система при недопускане изтичането на отпа
дъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на докумен
тацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
8.2.8. да постави и да осигури функциони
рането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2.3 – 7.2.8;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок дължимите концесионни плащания;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на концесия;
8.2.11. да не извършва на обекта на кон
цесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за добро изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми
обекти и съоръжения върху обекта на концесия
и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска извърш
ването на дейности от трети лица, които могат
да унищожат, да увредят или да доведат до
промяна в площта и качеството на морския
плаж или да увредят околната среда;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълже
нията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни об
стоятелства да търпи временното използване
на обекта на концесията или на части от него
от трети лица при условия, по ред и с после
дици, определени с концесионния договор;
8.2.18. периодично да отчита изпълнение
то на концесионния договор и да осигурява
информация и достъп за осъществяването на
контрола от оправомощени представители на
концедента при условия и ред, определени с
концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия на
концедента:

ВЕСТНИК

БРОЙ 28

8.2.19.1. годен за експлоатация, без нали
чие на незаконно строителство на обекта на
концесия и на принадлежностите по т. 1.3.2;
8.2.19.2. финансовата, техническата (про
ектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да изпълнява предло
жените в офертата законосъобразни дейности
и услуги, които не са предмет на комплексната
оценка по т. 17.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост върху всички
приращения върху обекта на концесия и при
лежащата акватория;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на кон
цесионните плащания и на другите задължения
на концесионера по концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълне
нието на задълженията на концесионера по
концесионния договор;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на конце
сионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъ
ществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. основно задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обект на
концесия и принадлежностите по т. 1.3.3 без
наличие на незаконно строителство върху
обекта на концесия и/или неправомерно по
ставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (про
ектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера след прекра
тяването на концесията по ред, определен с
концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълне
нието на задълженията на концесионера по
концесионния договор и по изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:

БРОЙ 28

ДЪРЖАВЕН

9.1. Няма право да отдава под наем те
риторията на обекта на концесия по т. 1,
прилежащата му акватория или части от тях.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор:
9.2.1. да наема подизпълнители за из
вършване и/или предоставяне на услуги по
т. 3.1 – 3.5 и за извършването на дейностите
по т. 7.2.3 – 7.2.6 и т. 7.2.9.
10. Определя следните гаранции за изпъл
нение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За всяка година от действието на кон
цесионния договор концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени в
концесионния договор, потвърдени безусловни
неотменяеми банкови гаранции, издадени от
финансови институции, определени по съгла
сие на страните, както следва:
10.1.1. за първата година от срока на конце
сията участникът, определен за концесионер,
представя банкова гаранция за цялостно из
пълнение на концесионния договор в размер
50 на сто от пълния размер на предложеното
от него концесионно плащане;
10.1.2. за всяка следваща година от срока
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както
следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното кон
цесионно плащане – в размер 50 на сто от
размера на дължимото концесионно плащане
за предходната година;
10.1.2.2. за добро изпълнение на останали
те задължения по концесионния договор – в
размер 30 на сто от размера на дължимото
концесионно плащане за предходната година.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесия, при забавено и/
или неточно изпълнение на договорните за
дължения и лихви за забавено изпълнение на
паричните задължения. Конкретните размери
на неустойките и лихвите и моментът на не
изпълнението на отделните задължения се
определят с концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва годишни
концесионни плащания без гратисен период,
дължими за всяка календарна година от срока
на концесията, платими по банков път.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно плащане е 53 639 лв. без ДДС,
определено съгласно методика, приета от Ми
нистерския съвет, въз основа на база за из
числяване в лева и на размер на отчисления
от базата в проценти.
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11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
плащане се определя съгласно класираната
на първо място оферта, но не може да бъде
по-малък от 3 на сто.
11.3. Дължимите годишни концесионни
плащания се извършват от концесионера,
както следва:
11.3.1. за първата година от срока на кон
цесията – еднократно в срок до 30 ноември;
11.3.2. за всяка следваща година от сро
ка на концесията дължимото концесионно
плащане се извършва на две равни вноски,
както следва:
11.3.2.1. първа вноска – авансово плаща
не – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – окончателно пла
щане – до 30 ноември.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компе
тентните държавни органи и включени в
концесионния договор или в допълнително
споразумение към него изисквания, свърза
ни с националната сигурност и отбраната на
страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
13. Концедентът не дължи на концесионера
компенсация по чл. 6 от Закона за концесиите.
14. За всяка година от срока на концеси
ята концесионерът застрахова при условия и
по ред, определени с концесионния договор,
принадлежностите по т. 1.3.2 – 1.3.3.
15. Определя следните изисквания, свър
зани с обекта на концесията:
15.1. Принадлежностите по т. 1.3.3, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подо
брение на обекта на концесията.
15.2. Принадлежностите по т. 1.3.3, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.3. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.3.3
към съответните общи мрежи.
16. Концесионерът се определя чрез конкурс.
17. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
17.1. Размер на ставката за роялти (годиш
ното концесионно плащане) – с относителна
тежест 40 на сто.
17.2. Предложение за процент на площите
за свободно разполагане от посетителите на
обекта на концесия на плажни принадлеж
ности – с относителна тежест 35 на сто.
17.3. Предложение за функционално разпо
ложение на зоните за извършване на услугите
и дейностите по т. 3.1 – 3.6 за изпълнение на
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изискването по т. 8.2.4.2 и за разполагане на
преместваемите обекти и на елементите на
техническата инфраструктура – с относителна
тежест 25 на сто.
18. Определя гаранция за участие в про
цедурата в размер 42 911 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция.
19. Процедурата за предоставяне на кон
цеси я та се орга н изи ра о т м и н ис т ъра на
регионалното развитие и благоустройството
и се провежда от комисия, назначена от ми
нистър-председателя.
20. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Дър
жавен вестник“ по реда на глава единадесета
от Закона за концесиите.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2652

РЕШЕНИЕ № 240
ОТ 14 АПРИЛ 2015 Г.

за откриване на процедура за предоставяне
на концесия за услуга за морски плаж „Смокините – юг“, община Созопол, област Бургас
На основание чл. 8а, 8б и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпо
редби към Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (ДВ, бр. 40 от 2014 г.) във връзка
с чл. 6, ал. 2 и 3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие
и мотивиран доклад на министъра на регио
налното развитие и благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура – конкурс за предос
тавяне на концесия на обект, изключителна
държавна собственост – морски плаж „Смо
кините – юг“, община Созопол, област Бургас,
наричан по-нататък „обект на концесията“.
1.1. Обектът на концесията е морски плаж,
представляващ територия – обособена част от
крайбрежната плажна ивица – изключителна
държавна собственост, индивидуализиран
съгласно специализирана карта на обектите
по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие, приета от
Агенцията по геодезия, картография и када
стър с Протокол № 5 от 4 декември 2012 г.,
с активна плажна площ по смисъла на § 1,
т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона
за устройството на Черноморското крайбре
жие в размер 14 481 кв. м, дюни в размер
42 861 кв. м, непосредствено разположени зад
активната плажна площ на обекта на конце
сия, и принадлежности, с граници на морския

ВЕСТНИК

БРОЙ 28

плаж, определени чрез преки геодезични
измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от Закона
за устройството на Черноморското крайбре
жие. Морският плаж е с дължина на бреговата
линия 276,5 м и с точки по границите от № 1
до № 58 включително и от № 500 до № 551
включително в координатна система „1970 г.“.
1.2. Активната плажна площ на обекта на
концесия е площта, която се ползва за осъ
ществяване на задължителните дейности, за
поставяне на преместваеми обекти и за раз
полагане от посетителите на морския плаж на
платени и неплатени (лични) плажни принад
лежности, свободно пешеходно придвижване
върху територията на плажа, включително
върху преместваеми пешеходни пътеки, удоб
но използване на преместваемите обекти и
улесняване придвижването и ползването на
плажните услуги от хората с увреждания, и
е с размер 14 481 кв. м.
1.3. Непосредствено разположените зад
активната плажна площ по т. 1.2 дюни – част
от обекта на концесия по т. 1.1, представляват
подвижни (бели) дюни и неподвижни дюни
с тревна растителност (сиви дюни) с размер
42 861 кв. м с точки по границите от № 14
до № 57 включително и от № 500 до № 551
включително в координатна система „1970 г.“.
1.4. Към обекта на концесията са включени
и следните принадлежности:
1.4.1. прилежащата акватория с широчина
200 м, измерена от бреговата линия на мор
ския плаж;
1.4.2. преместваемите обекти и/или до
пълнителна търговска площ и съоръжения,
които са поставени и които ще бъдат поста
вени върху обекта на концесия, необходими
за здравното и медицинското обслужване
и за са н и тарно -х и г иен но т о под д ърж а не,
за осиг у ряване на водното спасяване, за
обезопасяване на прилежащата акватория,
за спортно-развлекателна дейност, както и
заведения за бързо обслужване, определени
с концесионния договор;
1.4.3. елементите на техническата инфра
структура, които съществуват и които ще
бъдат изградени върху обекта на концесия, не
обходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.4.2, определени
с концесионния договор.
2. Според предмета си концесията е за
услуга и включва:
2.1. Основен предмет: управление на услуги
от обществен интерес на обекта на концесия,
осигурени от концесионера на негов риск
срещу правото му да получава приходи от
потребителите на услугите или от трети лица.
2.2. Допълнителен предмет: извършване
на риск на концесионера и със средства,
осигурени от него, на действия по свързване
на преместваемите обекти и съоръжения по
т. 1.4.2 и 1.4.3 със съществуващите мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура
с временни връзки.
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3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Плажни услуги, включително предоста
вянето на чадъри, шезлонги и други плажни
принадлежности, използвани от посетителите
на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Водноатракционни услуги.
3.6. Задължителни дейности.
4. Определя максимален срок на конце
сията 15 години, като за първа година на
концесията се приема периодът от датата на
влизане в сила на концесионния договор до
31 декември на същата календарна година.
4.1. Срокът по т. 4 започва да тече от деня
на влизане в сила на концесионния договор
и не може да се продължава.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
6. Концесионният договор влиза в сила в
срок до един месец от сключването му и при
изпълнение на следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на бан
ковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на реги
оналното развитие и благоустройството на
специализирани програми и/или схеми, свър
зани с осъществяването на задължителните
дейности.
6.3. Одобряване от министъра на реги
оналното развитие и благоустройството на
специализирана схема за поставяне на пре
местваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при след
ните условия:
7.1. Предлаганите задължителни дейности,
други дейности и услуги, осъществявани на
обекта на концесия, и свързаните с тях разходи
се осигуряват със средства на концесионера
и на негов риск.
7.2. На обекта на концесия се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на по
сетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните при
надлежности на посетителите;
7.2.3. водно спасяване;
7.2.4. обезопасяване на прилежащата на обек
та на концесия акватория с широчина 200 м;
7.2.5. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесия;
7.2.6. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.7. поддържане на обекта на концесия;
7.2.8. поставяне на нормативно изискваните
указателни табели със схеми на отделните
зони и условия на концесията;
7.2.9. опазване на обществения ред и на
здравето и спокойствието на посетителите
на обекта на концесия.
8. Основни права и задължения по конце
сионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
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8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесия на подизпълнители при
условията на т. 9.2;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти и
съоръжения, като ги свързва със съществува
щите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура с временни връзки;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения при условията по т. 9.2.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигу
рени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесия и
принадлежностите по т. 1.4;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесия, като осигури свободен достъп на
посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. площите за свободно разполагане на
плажни принадлежности по т. 7.2.2 да бъдат
равностойни като достъп до морето със зоните
с разположени от концесионера плажни при
надлежности, които той предоставя възмездно
на посетителите на морския плаж;
8.2.4.3. опазването на околната среда;
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство, в
случай че някоя от предвидените за изпъл
нение дейности – предмет на концесията,
представлява инвестиционно предложение,
попадащо в обхвата на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда, и може да бъде
разрешено само след одобряване съгласно
изискванията на Закона за опазване на окол
ната среда и/или на Закона за биологичното
разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канали
зационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните
от дейността отпадъчни води и да осигури
отвеждането им до съществуваща канализа
ционна система при недопускане изтичането
на отпадъчни води и замърсяване на окол
ната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на докумен
тацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
8.2.8. да постави и да осигури функциони
рането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2.3 – 7.2.8;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок дължимите концесионни плащания;
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8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на концесия;
8.2.11. да не извършва на обекта на кон
цесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за добро изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми
обекти и съоръжения върху обекта на концесия
и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска
извършването на дейности от трети лица,
които могат да унищожат, да увредят или да
доведат до промяна в площта и качеството
на морския плаж, или да увредят околната
среда, в т.ч. промяна на естествения харак
тер на дюните и тревната растителност чрез
допускане на движение на моторни превозни
средства, провеждане на офроуд състезания,
изхвърляне на отпадъци извън определените
за това места, ограждане на дюните, добив на
пясък и разполагане на каравани и палатки
върху тях;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълже
нията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни об
стоятелства да търпи временното използване
на обекта на концесията или на части от него
от трети лица при условия, по ред и с после
дици, определени в концесионния договор;
8.2.18. периодично да отчита изпълнение
то на концесионния договор и да осигурява
информация и достъп за осъществяването на
контрола от оправомощени представители на
концедента при условия и ред, определени с
концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия на
концедента:
8.2.19.1. годен за експлоатация, без нали
чие на незаконно строителство на обекта на
концесия и на принадлежностите по т. 1.4.2;
8.2.19.2. финансовата, техническата (про
ектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да изпълнява предло
жените в офертата законосъобразни дейности
и услуги, които не са предмет на комплексната
оценка по т. 17.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост върху всички
приращения върху обекта на концесия и при
лежащата акватория;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на кон
цесионните плащания и на другите задължения
на концесионера по концесионния договор;
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8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълне
нието на задълженията на концесионера по
концесионния договор;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на конце
сионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъ
ществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. основно задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесия и принадлежностите по т. 1.4.3 без
наличие на незаконно строителство върху
обекта на концесия и/или неправомерно по
ставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (про
ектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера, след прекра
тяването на концесията по ред, определен с
концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълне
нието на задълженията на концесионера по
концесионния договор и по изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем те
риторията на обекта на концесия по т. 1,
прилежащата му акватория или части от тях.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор:
9.2.1. да наема подизпълнители за из
вършване и/или предоставяне на услуги по
т. 3.1 – 3.5 и за извършването на дейностите
по т. 7.2.3 – 7.2.6 и т. 7.2.9.
10. Определя следните гаранции за изпъл
нение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За всяка година от действието на кон
цесионния договор концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени в
концесионния договор, потвърдени безусловни
неотменяеми банкови гаранции, издадени от
финансови институции, определени по съгла
сие на страните, както следва:
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10.1.1. за първата година от срока на конце
сията участникът, определен за концесионер,
представя банкова гаранция за цялостно из
пълнение на концесионния договор в размер
50 на сто от пълния размер на предложеното
от него концесионно плащане;
10.1.2. за всяка следваща година от срока
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както
следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното кон
цесионно плащане – в размер 50 на сто от
размера на дължимото концесионно плащане
за предходната година;
10.1.2.2. за добро изпълнение на останали
те задължения по концесионния договор – в
размер 30 на сто от размера на дължимото
концесионно плащане за предходната година.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесия, при забавено и/
или неточно изпълнение на договорните за
дължения и лихви за забавено изпълнение на
паричните задължения. Конкретните размери
на неустойките и лихвите и моментът на не
изпълнението на отделните задължения се
определят с концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва годишни
концесионни плащания без гратисен период,
дължими за всяка календарна година от срока
на концесията, платими по банков път.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно плащане е 60 227 лв. без ДДС,
определено съгласно методика, приета от Ми
нистерския съвет, въз основа на база за из
числяване в лева и на размер на отчисления
от базата в проценти.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
плащане се определя съгласно класираната
на първо място оферта, но не може да бъде
по-малък от 3 на сто.
11.3. Дължимите годишни концесионни
плащания се извършват от концесионера,
както следва:
11.3.1. за първата година от срока на кон
цесията – еднократно в срок до 30 ноември;
11.3.2. за всяка следваща година от срока на
концесията дължимото концесионно плащане
се извършва на две равни вноски, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – авансово плаща
не – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – окончателно пла
щане – до 30 ноември.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компе
тентните държавни органи и включени в
концесионния договор или в допълнително
споразумение към него изисквания, свърза
ни с националната сигурност и отбраната на
страната.
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12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
13. Концедентът не дължи на концесионера
компенсация по чл. 6 от Закона за концесиите.
14. За всяка година от срока на концеси
ята концесионерът застрахова при условия и
по ред, определени с концесионния договор,
принадлежностите по т. 1.4.2 – 1.4.3.
15. Определя следните изисквания, свър
зани с обекта на концесията:
15.1. Принадлежностите по т. 1.4.3, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подо
брение на обекта на концесията.
15.2. Принадлежностите по т. 1.4.3, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.3. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.4.3
към съответните общи мрежи.
16. Концесионерът се определя чрез конкурс.
17. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
17.1. Размер на ставката за роялти (годиш
ното концесионно плащане) – с относителна
тежест 40 на сто.
17.2. Предложение за процент на площите
за свободно разполагане от посетителите на
обекта на концесия на плажни принадлеж
ности – с относителна тежест 35 на сто.
17.3. Предложение за функционално разпо
ложение на зоните за извършване на услугите
и дейностите по т. 3.1 – 3.6, за изпълнение на
изискването по т. 8.2.4.2 и за разполагане на
преместваемите обекти и на елементите на
техническата инфраструктура – с относителна
тежест 25 на сто.
18. Определя гаранция за участие в про
цедурата в размер 48 182 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция.
19. Процедурата за предоставяне на кон
цеси я та се орга н изи ра о т м и н ис т ъра на
регионалното развитие и благоустройството
и се провежда от комисия, назначена от ми
нистър-председателя.
20. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Дър
жавен вестник“ по реда на глава единадесета
от Закона за концесиите.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2653
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РЕШЕНИЕ № 241
ОТ 14 АПРИЛ 2015 Г.

за откриване на процедура за предоставяне на
концесия за услуга за морски плаж „Смокините – север“, община Созопол, област Бургас
На основание чл. 8а, 8б и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие
и § 24 от преходните и заключителните раз
поредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (ДВ, бр. 40 от 2014 г.) във връзка
с чл. 6, ал. 2 и 3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие
и мотивиран доклад на министъра на регио
налното развитие и благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура – конкурс за предос
тавяне на концесия на обект – изключителна
държавна собственост – морски плаж „Смоки
ните – север“, община Созопол, област Бургас,
наричан по-нататък „обект на концесията“.
1.1. Обектът на концесията е морски плаж,
представляващ територия – обособена част от
крайбрежната плажна ивица – изключителна
държавна собственост, индивидуализиран
съгласно специализирана карта на обектите
по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие, приета от
Агенцията по геодезия, картография и када
стър с Протокол № 5 от 4 декември 2012 г.,
с активна плажна площ по смисъла на § 1,
т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона
за устройството на Черноморското крайбре
жие в размер 23 811 кв. м, дюни в размер
28 540 кв. м, непосредствено разположени зад
активната плажна площ на обекта на конце
сия, и принадлежности, с граници на морския
плаж, определени чрез преки геодезични
измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от Закона
за устройството на Черноморското крайбре
жие. Морският плаж е с дължина на бреговата
линия 487 м и с точки по границите от № 1
до № 90 включително и от № 500 до № 580
включително в координатна система „1970 г.“.
1.2. Активната плажна площ на обекта
на концесия е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за поставяне на преместваеми обекти и за
разполагане от посетителите на морск и я
плаж на платени и неплатени (лични) плаж
ни принадлежности, за свободно пешеходно
придвижване върху територията на плажа,
включително върху преместваеми пешеходни
пътеки, удобно използване на преместваеми
те обекти и улесняване придвижването и
ползването на плажните услуги от хората с
увреждания, и е с размер 23 811 кв. м.
1.3. Непосредствено разположените зад
активната плажна площ по т. 1.2 дюни – част
от обекта на концесия по т. 1.1, представляват
подвижни (бели) дюни и неподвижни дюни
с тревна растителност (сиви дюни) с размер
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28 540 кв. м с точки по границите от № 22
до № 75 включително и от № 500 до № 580
включително в координатна система „1970 г.“.
1.4. Към обекта на концесията са включени
и следните принадлежности:
1.4.1. прилежащата акватория с широчина
200 м, измерена от бреговата линия на мор
ския плаж;
1.4.2. преместваемите обекти и/или до
пълнителна търговска площ и съоръжения,
които са поставени и които ще бъдат поста
вени върху обекта на концесия, необходими
за здравното и медицинското обслужване
и за санитарно-хигиенното поддържане, за
осигуряване на водното спасяване, за обе
зопасяване на прилежащата акватория, за
спортно-развлекателна дейност, както и за
ведения за бързо обслужване, определени в
концесионния договор;
1.4.3. елементите на техническата инфра
структура, които съществуват и които ще
бъдат изградени върху обекта на концесия, не
обходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.4.2, определени
в концесионния договор.
2. Според предмета си концесията е за
услуга и включва:
2.1. Основен предмет: управление на услуги
от обществен интерес на обекта на концесия,
осигурени от концесионера на негов риск,
срещу правото му да получава приходи от
потребителите на услугите или от трети лица.
2.2. Допълнителен предмет: извършване
на риск на концесионера и със средства,
осигурени от него, на действия по свързване
на преместваемите обекти и съоръжения по
т. 1.4.2 и 1.4.3 със съществуващите мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура
с временни връзки.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Плажни услуги, включително предоста
вянето на чадъри, шезлонги и други плажни
принадлежности, използвани от посетителите
на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Водноатракционни услуги.
3.6. Задължителни дейности.
4. Определя максимален срок на конце
сията 15 години, като за първа година на
концесията се приема периодът от датата на
влизане в сила на концесионния договор до
31 декември на същата календарна година.
4.1. Срокът по т. 4 започва да тече от деня
на влизането в сила на концесионния договор
и не може да бъде продължаван.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
6. Концесионният договор влиза в сила в
срок до един месец от сключването му и при
изпълнение на следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на бан
ковата гаранция по т. 10.1.1.

БРОЙ 28

ДЪРЖАВЕН

6.2. Съгласуване от министъра на регионал
ното развитие и благоустройството на специ
ализирани програми и/или схеми, свързани с
осъществяването на задължителните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на реги
оналното развитие и благоустройството на
специализирана схема за поставяне на пре
местваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при след
ните условия:
7.1. Предлаганите задължителни дейности,
други дейности и услуги, осъществявани на
обекта на концесия, и свързаните с тях разходи
се осигуряват със средства на концесионера
и на негов риск.
7.2. На обекта на концесия се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на по
сетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните при
надлежности на посетителите;
7.2.3. водно спасяване;
7.2.4. обезопасяване на прилежащата на обек
та на концесия акватория с широчина 200 м;
7.2.5. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесия;
7.2.6. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.7. поддържане на обекта на концесия;
7.2.8. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и условия на концесията;
7.2.9. опазване на обществения ред и на
здравето и спокойствието на посетителите
на обекта на концесия.
8. Основни права и задължения по конце
сионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесия на подизпълнители при
условията на т. 9.2;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти и
съоръжения, като ги свързва със съществува
щите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура с временни връзки;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения при условията по т. 9.2.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигу
рени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесия и
принадлежностите по т. 1.4;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесия, като осигури свободен достъп на
посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
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8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. площите за свободно разполагане
на плажни принадлежности по т. 7.2.2 да бъ
дат равностойни като достъп до морето със
зоните с разположени от концесионера плаж
ни принадлежности, които той предоставя
възмездно на посетителите на морския плаж;
8.2.4.3. опазването на околната среда;
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство, в
случай че някоя от предвидените за изпълнение
дейности – предмет на концесията, предста
влява инвестиционно предложение, попадащо
в обхвата на глава шеста от Закона за опазване
на околната среда, и може да бъде разрешено
само след одобряване съгласно изискванията
на Закона за опазване на околната среда и/
или на Закона за биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канали
зационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните от
дейността отпадъчни води и да осигури отвеж
дането им до съществуваща канализационна
система при недопускане изтичането на отпа
дъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на докумен
тацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
8.2.8. да постави и да осигури функциони
рането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2.3 – 7.2.8;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок дължимите концесионни плащания;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на концесия;
8.2.11. да не извършва на обекта на кон
цесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за добро изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми
обекти и съоръжения върху обекта на концесия
и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска
извършването на дейности от трети лица,
които могат да унищожат, да увредят или да
доведат до промяна в площта и качеството
на морския плаж, или да увредят околната
среда, в т.ч. промяна на естествения харак
тер на дюните и тревната растителност чрез
допускане на движение на моторни превозни
средства, провеждане на офроуд състезания,
изхвърляне на отпадъци извън определените
за това места, ограждане на дюните, добив на
пясък и разполагане върху тях на каравани
и палатки;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълже
нията си по концесионния договор;
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8.2.17. при настъпване на форсмажорни об
стоятелства да търпи временното използване
на обекта на концесията или на части от него
от трети лица при условия, по ред и с после
дици, определени в концесионния договор;
8.2.18. периодично да отчита изпълнение
то на концесионния договор и да осигурява
информация и достъп за осъществяването на
контрола от оправомощени представители на
концедента при условия и по ред, определени
в концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия на
концедента:
8.2.19.1. годен за експлоатация, без нали
чие на незаконно строителство на обекта на
концесия и на принадлежностите по т. 1.4.2;
8.2.19.2. финансовата, техническата (про
ектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да изпълнява предло
жените в офертата законосъобразни дейности
и услуги, които не са предмет на комплексната
оценка по т. 17.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост върху всички
приращения върху обекта на концесия и при
лежащата акватория;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на кон
цесионните плащания и на другите задължения
на концесионера по концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълне
нието на задълженията на концесионера по
концесионния договор;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на конце
сионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъ
ществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен в концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. основно задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесия и принадлежностите по т. 1.4.3, без
наличие на незаконно строителство върху
обекта на концесия и/или неправомерно по
ставени преместваеми обекти;
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8.3.9.2. финансовата, техническата (про
ектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера след прекра
тяването на концесията по ред, определен с
концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълне
нието на задълженията на концесионера по
концесионния договор и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем те
риторията на обекта на концесия по т. 1,
прилежащата му акватория или части от тях.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор:
9.2.1. да наема подизпълнители за из
вършване и/или предоставяне на услуги по
т. 3.1 – 3.5 и за извършването на дейностите
по т. 7.2.3 – 7.2.6 и т. 7.2.9.
10. Определя следните гаранции за изпъл
нение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За всяка година от действието на кон
цесионния договор концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени в
концесионния договор, потвърдени безусловни
неотменяеми банкови гаранции, издадени от
финансови институции, определени по съгла
сие на страните, както следва:
10.1.1. за първата година от срока на конце
сията участникът, определен за концесионер,
представя банкова гаранция за цялостно из
пълнение на концесионния договор в размер
50 на сто от пълния размер на предложеното
от него концесионно плащане;
10.1.2. за всяка следваща година от срока
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както
следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното кон
цесионно плащане – в размер 50 на сто от
размера на дължимото концесионно плащане
за предходната година;
10.1.2.2. за добро изпълнение на останали
те задължения по концесионния договор – в
размер 30 на сто от размера на дължимото
концесионно плащане за предходната година.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесия, при забавено и/
или неточно изпълнение на договорните за
дължения и лихви за забавено изпълнение на
паричните задължения. Конкретните размери
на неустойките и лихвите и моментът на не
изпълнението на отделните задължения се
определят в концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
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и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва годишни
концесионни плащания без гратисен период,
дължими за всяка календарна година от срока
на концесията, платими по банков път.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно плащане е 66 748 лв. без ДДС,
определено съгласно методика, приета от Ми
нистерския съвет, въз основа на база за из
числяване в лева и на размер на отчисления
от базата в проценти.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
плащане се определя съгласно класираната
на първо място оферта, но не може да бъде
по-малък от 2 на сто.
11.3. Дължимите годишни концесионни
плащания се извършват от концесионера,
както следва:
11.3.1. за първата година от срока на кон
цесията – еднократно в срок до 30 ноември;
11.3.2. за всяка следваща година от сро
ка на концесията дължимото концесионно
плащане се извършва на две равни вноски,
както следва:
11.3.2.1. първа вноска – авансово плаща
не – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – окончателно пла
щане – до 30 ноември.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетент
ните държавни органи и включени в концесион
ния договор или в допълнително споразумение
към него изисквания, свързани с националната
сигурност и отбраната на страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
13. Концедентът не дължи на концесионера
компенсация по чл. 6 от Закона за концесиите.
14. За всяка година от срока на концеси
ята концесионерът застрахова при условия и
по ред, определени с концесионния договор,
принадлежностите по т. 1.4.2 и 1.4.3.
15. Определя следните изисквания, свър
зани с обекта на концесията:
15.1. Принадлежностите по т. 1.4.3, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подо
брение на обекта на концесията.
15.2. Принадлежностите по т. 1.4.3, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.3. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.4.3
към съответните общи мрежи.
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16. Концесионерът се определя чрез конкурс.
17. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
17.1. Размер на ставката за роялти (годиш
ното концесионно плащане) – с относителна
тежест 40 на сто.
17.2. Предложение за процент на площите
за свободно разполагане от посетителите на
обекта на концесия на плажни принадлеж
ности – с относителна тежест 35 на сто.
17.3. Предложение за функционално разпо
ложение на зоните за извършване на услугите
и дейностите по т. 3.1 – 3.6, за изпълнение на
изискването по т. 8.2.4.2 и за разполагане на
преместваемите обекти и на елементите на
техническата инфраструктура – с относителна
тежест 25 на сто.
18. Определя гаранция за участие в про
цедурата в размер 53 399 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция.
19. Процедурата за предоставяне на кон
цеси я та се орга н изи ра о т м и н ис т ъра на
регионалното развитие и благоустройството
и се провежда от комисия, назначена от ми
нистър-председателя.
20. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Дър
жавен вестник“ по реда на глава единадесета
от Закона за концесиите.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2654

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
КОМИСИ Я ЗА РАЗК РИВА НЕ Н А ДО
КУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИ
НАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖ
ДАНИ КЪМ ДЪРЖ АВНА СИГ УРНОСТ
И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за дейността на Комисията за
разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия и на
нейната администрация (обн., ДВ, бр. 41 от
2007 г.; изм., бр. 85 от 2007 г., бр. 88 от 2008 г.,
бр. 5 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2012 г.
и бр. 105 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 34, ал. 1 думите „началника на
Националната служба за охрана“ се заменят с
„директора на Главна дирекция „Национална
полиция“.
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§ 2. В § 3 от заключителните разпоредби
накрая се поставя запетая и се добавят думите
„изменен с Решение на комисията и Протокол
№ 11 от 17.03.2015 г.“.
§ 3. В приложението към чл. 18, ал. 2 чис
лото „33“ се заменя с „32“, а числото „16“ се
заменя със „17“.
Председател:
Евтим Костадинов
2468

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2006 г. за системите и средствата за
комуникация, радионавигация и радиолокационен обзор и процедурите за комуникация
в гражданското въздухоплаване (ДВ, бр. 3
от 2007 г.)
§ 1. В наименованието на наредбата думата
„радиолокационен“ се заличава.
§ 2. В чл. 2 ал. 1 се изменя така:
„(1) Системите и средствата за комуни
кация, радионавигация и обзор отговарят
на изискванията на Закона за електронните
съобщения.“
§ 3. В чл. 5, ал. 1 думите „(ДВ, бр. 96 от
1999 г.)“ се заменят с „(обн., ДВ, бр. 37 от
2011 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2014 г.)“.
§ 4. В чл. 6 след думите „бр. 70 от 2006 г.“
се поставя точка и запетая и се добавя „бр. 29
от 2012 г.“.
§ 5. В чл. 9, ал. 3 в края се поставя точка
и запетая и се добавя „бр. 4 от 2007 г. и бр. 90
от 2012 г.“.
§ 6. Наименованието на глава втора се
изменя така: „Общи разпоредби за радиона
вигационните средства“.
§ 7. В глава втора наименованието на
раздел І се изменя така: „Стандартни радио
навигационни средства“.
§ 8. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) Стандартните радионавигацион
ни средства за предоставяне на навигационно
обслужване са:
1. инструментална система за кацане (ILS);
2. микровълнова система за кацане (MLS);
3. глоба лна навигац ионна сп ът никова
система (GNSS);
4. всенасочен VHF радиофар (VOR);
5. ненасочена п риводна ра диостанц и я
(NDB);
6. далекомерна система (DME);
7. трасови VHF радиомаркер.
(2) Стандартните радионавигационни сред
ства отговарят на стандартите и са съобразени
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с препоръчителните практики на глава 3,
том I, Приложение 10 на Конвенцията за
международно гражданско въздухоплаване.
(3) Доставчик ът на аеронавигационно
обслужване поддържа експлоатационните
характеристики на използваните стандартни
радионавигационни средства в съответствие с
изискванията на разделите на глава 3, том I,
Приложение 10 на Конвенцията за междуна
родно гражданско въздухоплаване през целия
жизнен цикъл на средствата.
(4) Работни места „Кула“ и „Подход“ се
осигуряват с информация за оперативния
стат ус на радионавигационните средства,
използвани при подход, кацане и отлитане.“
§ 9. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Информацията за различия на
използваните радионавигационни средства от
стандартите на глава 3, том I на Приложение
10 към Конвенцията за международно граж
данско въздухоплаване и/или стандартите в
глава трета на тази наредба се публикува в
АИП.
(2) Инструменталните системи, различни от
системите ILS или MLS, могат да се използ
ват изцяло или частично заедно с бордното
оборудване на ВС, предназначено за работа с
ILS или MLS, ако техните експлоатационни
характеристики са публикувани в АИП.
(3) Прекратяването на GNSS базирано
обслужване се допуска след направено поне
6-годишно предизвестие от доставчика на
аеронавигационно обслужване.
(4) При наличие на одобрени за използ
ване GNSS базирани процедури доставчикът
на аеронавигационно обслужване осигурява
запис на данните, свързани с тях.
(5) Записите на данните по ал. 4 се съх
раняват най-малко 14 дни, а при разследване
на инциденти – до приключване на разслед
ването.“
§ 10. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. Когато има налична двустранна
връзка „въздух – земя“ и е инсталирана ра
диолокационна система за прецизен подход
(PAR), същата може да се използва като ра
дионавигационно средство.“
§ 11. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. Eксплоатационните характеристи
ки на радиолокационната система за прецизен
подход отговарят на описаните в раздел 3.2 на
том I на Приложение 10 на Конвенцията за
международно гражданско въздухоплаване.“
§ 12. Член 14 се отменя.
§ 13. Член 15 се отменя.
§ 14. В чл. 16 думите „ДВ, бр. 6 от 2006“ се
заменят с „ДВ, бр. 25 от 2012 г.; изм. и доп.,
бр. 71 от 2014 г.“.
§ 15. Създава се чл. 16а:
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„Чл. 16а. Експлоатираните радионавига
ционни средства по чл. 10, ал. 1 подлежат на
периодични и извънредни наземни и летателни
проверки. Ръководните материали за тяхното
провеждане, включително периодичността им,
се съдържат в Допълнение „C“ към том I на
Приложение 10 към Конвенцията за между
народно гражданско въздухоплаване и Doc
8071 „Ръководство за тестване на радиона
вигационни средства“ на Международната
организация за гражданско въздухоплаване
(ИК АО).“
§ 16. В глава втора раздел II се отменя.
§ 17. В глава втора раздел ІІІ се отменя.
§ 18. В глава трета наименованието на
раздел I се изменя така: „Изисквания към
инструментална система за кацане (ILS)“.
§ 19. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „заедно с вградена мониторна система,
дистанционно управление и индикация“;
б) в т. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „заедно с вградена мониторна система,
дистанционно управление и индикация“;
в) в т. 3 накрая се добавя „или далекомерни
системи (DME) в съответствие с раздел 3.5
от том I на Приложение 10 на Конвенцията
за международно гражданско въздухоплаване
заедно с вградена мониторна система, дистан
ционно управление и индикация;“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 се създават т. 6 и 7:
„6. инст ру мен та лни те системи – IL S с
категории I, II и III, осигуряват незабавна
индикация на органите за УВД, участващи в
контрола на ВС на финалния подход за кацане
за оперативния статус на всички компоненти
на ILS;
7. при наличие на две независими ILS
системи, обслужващи двете противоположни
направления на една и съща ПИК, се изис
ква осигуряване на защита, която да допуска
излъчването единствено на курсовия предава
тел, обслужващ използваното направление за
подход; допуска се изключение, ако и двата
курсови предаватели са категория I и няма
недопустими смущения на сигналите.“
4. Създава се ал. 6:
„(6) Експлоатационните характеристики
на системата ILS отговарят на том I, глава 3,
т. 3.1 на Приложение 10 на Конвенцията за
международно гражданско въздухоплаване.“
§ 20. Член 23 се отменя.
§ 21. В чл. 25 ал. 2 се изменя така:
„(2) Зоните по ал. 1 се обозначават със
светлинна сиг на лизац и я, ст оп лини я и ли
предупредителни табели съгласно Наредба
№ 14 от 2012 г. за летищата и летищното
осигуряване (обн., ДВ, бр. 86 от 2012 г.; изм.
и доп., бр. 48 от 2014 г.).“
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§ 22. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Курсовият предавател излъчва опоз
навателен сигнал по посока на подхода към
ПИК на работната си честота. Използваната
модулираща честота е 1020 Hz (± 50 Hz).
Опознавателният сигнал съдържа група от
две или три букви, започваща с „I“, кодира
ни с международния код на Морз, които се
предават със скорост 7 групи в минута, но не
по-рядко от 6 пъти в минута. Излъчването на
опознавателния сигнал не може да смущава
основния сигнал на курсовия предавател.“
2. Алинея 13 се изменя така:
„(13) Автоматичната мониторна система
непрекъснато следи параметрите на излъчва
ния сигнал. При влошаване на качеството на
сигнала осигурява незабавни предупреждения
към органите за УВД и отговорния за под
дръжката инженерно-технически персонал и
предприема едно от следните действия:
1. прекратяване на излъчването; или
2. отстраняване на навигационните компо
ненти и опознавателния сигнал от носещата
честота.“
§ 23. В чл. 27 ал. 10 и 11 се изменят така:
„(10) Автоматичната мониторна система
непрекъснато следи параметрите на излъче
ния сигнал. При влошаване на качеството на
сигнала осигурява незабавни предупреждения
към органите за УВД и отговорния за под
дръжката инженерно-технически персонал и
прекратява излъчването.
(11) В случай на отказ на автоматичната
мониторна система средството предава ин
формация за оперативния си статус към ор
ганите за УВД и отговорния за поддръжката
инженерно-технически персонал и незабавно
прекратява излъчването си.“
§ 24. В чл. 28 ал. 10 – 14 се изменят така:
„(10) Когато е инсталиран вътрешен мар
кер, той е разположен така, че в условията на
ниска видимост да показва непосредственото
приближаване на прага на ПИК.
(11) Средният маркер се разполага така,
че в условията на ниска видимост да показва
непосредственото приближаване на средствата
за визуален подход.
(12) Външният маркер се разполага така,
че да осигурява индикация за височината,
разстоянието и проверката на функционира
нето на оборудването на ВС във фазата на
междинен и финален подход за кацане.
(13) Позициите на маркерните радиофарове
от система ILS или еквивалентната дистан
ция от DME, използвано вместо маркери, се
публикуват в АИП.
(14) Автоматичната мониторна система на
маркерните радиофарове осигурява индика
ция на оперативния статус на средството към
органите за УВД, участващи в контрола на
ВС на финалния подход при:
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1. отпадане на модулацията;
2. понижаване на изходната мощност с
повече от 50 % от номиналната.“
§ 25. В чл. 35 ал. 1 се изменя така:
„(1) Системата SBAS може да се използва
за източник на навигационен сигнал, когато
удовлетворява изискванията за точност, на
деждност, непрекъсваемост и наличност на
сигнала в съответствие с глава 3, т. 3.7.2.4 от
том I на Приложение 10 към Конвенцията за
международно гражданско въздухоплаване,
като осигурява:
1. допълнителен сигнал за измерване на
псевдоразстоянието с индикатор за точността
до SBAS спътник;
2. определяне и предаване на информация
за състоянието на GNSS спътниците;
3. основна диференциална корекция: по
правка за ефемеридите и параметрите на
времето на GNSS спътниците (краткосрочни
и дългосрочни) за корекция на измереното
псевдоразстояние до спътниците;
4. диференциална корекция с висока точ
ност: формиране и предаване на йоносферни
поправки.“
§ 26. В чл. 36, ал. 6 се правят следните
изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. данни за системата GBAS;“.
2. В т. 4 пред думата „данни“ се добавя
„прогнозни“.
§ 27. Създава се чл. 36а:
„Чл. 36а. (1) Информация за системния
статус и деградиране на GNSS елементите се
осигурява и разпространява от автоматизирано
оборудване в зависимост от използваното и
прилаганото навигационно обслужване.
(2) Спътниковите навигационни системи се
характеризират с ниска мощност на приетия
сигнал. С цел осигуряване на обслужването
от GNSS се гарантира, че максималните нива
на смущенията не надвишават лимитите,
определени в том I, Добавка „Б“, т. 3.7 на
Приложение 10 към Конвенцията за между
народно гражданско въздухоплаване.
(3) На местата, представителни за предос
тавяното обслужване на УВД, се осъществява
мониторинг и запис на основните параметри
на GNSS за провеждане на разследване след
инцидент.“
§ 28. Създава се чл. 36б:
„Чл. 36б. Експлоатационните характеристи
ки на глобалните навигационни спътникови
системи (GNSS) отговарят на описаните в
том I, глава 3.7 и Добавка „Д“ на Приложе
ние 10 към Конвенцията за международно
гражданско въздухоплаване.“
§ 29. В чл. 41 ал. 2 се изменя така:
„(2) Опознавателният сигнал е група от две
или три букви, кодирани с международния
код на Морз, които се предават със скорост
7 групи в минута. Модулиращата честота е
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1020 Hz (± 50 Hz). Опознавателният сигнал
се излъчва най-малко веднъж на всеки 30
секунди.“
§ 30. Член 42 се изменя така:
„Чл. 42. (1) При влошаване на качеството на
излъчвания сигнал автоматичната мониторна
система на всенасочените VHF радиофарове
дава предупреждения към органите за УВД
и отговорния за поддръжката инженерно-тех
нически персонал и прекратява излъчването.
(2) В случай на отказ в автоматичната
мониторна система средството предава инфор
мация за оперативния си статус към органите
за УВД и отговорния за поддръжката инже
нерно-технически персонал и излъчването се
прекратява.“
§ 31. Създава се чл. 42б:
„Чл. 42б. Експлоатационните характерис
тики на всенасочените VHF радиофарове
отговарят на том I, глава 3, т. 3.3 на Прило
жение 10 към Конвенцията за международно
гражданско въздухоплаване.“
§ 32. Член 44 се отменя.
§ 33. Член 46 се отменя.
§ 34. Член 47 се отменя.
§ 35. Член 48 се отменя.
§ 36. В чл. 49 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „NDB за кацане“ се за
менят с „два броя NDB“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Близка и далечна приводна радиостан
ция обичайно се разполага на местоположе
ния, предвидени за маркерни предаватели от
система ILS.“
§ 37. Член 50 се изменя така:
„Чл. 50. Радиопредавателите, използвани
за различните NDB, осигуряват напрегнатост
на полето 70 микроволта на метър в обслуж
ваната зона.“
§ 38. Член 51 се изменя така:
„Чл. 51. Приводната радиостанция (NDB)
излъчва опознавателен сигнал, който съдържа
група от две или три букви, кодирани с меж
дународния код на Морз, които се предават
със скорост 7 групи в минута. Модулиращата
честота е 1020 Hz (± 50 Hz). Опознавателният
сигнал се излъчва най-малко веднъж на всеки
30 секунди.“
§ 39. Член 52 се изменя така:
„Чл. 52. Автоматичната мониторна систе
ма на NDB прекратява излъчването, когато
възникне:
1. понижение на излъчваната мощност на
носещата честота с повече от 50 на сто от
необходимата за номиналното покритие; и/или
2. отказ в предаването на опознавателния
сигнал; и/или
3. неизправност или отказ на средствата
за контрол.“
§ 40. Създава се чл. 52а:
„Чл. 52а. Експлоатационните характерис
тики на NDB отговарят на том I, глава 3,
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т. 3.4 на Приложение 10 към Конвенцията за
международно гражданско въздухоплаване.“
§ 41. В чл. 62 думата „идентификационен“
се заменя с „опознавателен“.
§ 42. Създава се чл. 63а:
„Чл. 63а. Експлоатационните характерис
тики на далекомерните системи отговарят на
том I, глава 3, т. 3.5 на Приложение 10 към
Конвенцията за международно гражданско
въздухоплаване.“
§ 43. Създава се чл. 68а:
„Чл. 68а. Експлоатационните характеристи
ки на трасовите маркерни VHF радиофарове
отговарят на том I, глава 3, т. 3.6 на Прило
жение 10 към Конвенцията за международно
гражданско въздухоплаване.“
§ 44. В чл. 79 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Символите и сигналите, разрешени за
използване в съобщенията за аеронавигацион
но неподвижно обслужване (AFS), отговарят
на том II, глава 4, т. 4.1.2 на Приложение 10
към Конвенцията за международно гражданско
въздухоплаване.“
§ 45. В чл. 108 се правят следните изме
нения и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При осъществяването на обмен на
данни в мрежа CIDIN в Европа следва да се
спазва „Ръководство за CIDIN за Европейския
район“ (EUR DOC 005)“ на Международната
организация за гражданското въздухоплаване
(ИК АО).“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Техническите параметри на протокол
но ниво за обмен на данни в мрежа CIDIN в
Европа отговарят на изискванията и препо
ръките на том ІІІ, част 1, глава 8, т. 8.6.5 на
Приложение 10 към Конвенцията за между
народно гражданско въздухоплаване.“
§ 46. Създава се чл. 108а:
„Чл. 108а. (1) За обмен на ОВД съобще
ния между доставчици на аеронавигационно
обслужване по авиационната телекомуника
ционна мрежа (АТN) се използва услуга за
обмен на ОВД съобщения (ATSMHS).
(2) При осъществяването на обмен на съ
общенията по ал. 1 в Европейския район се
спазват „Ръководство за AMHS“ (EUR Doc
020) и „Ръководство за управление на ОВД
съобщенията“ (EUR Doc 021) на ИК АО.
(3) Детайлната спецификация за прилагане
на услугата за обмен на ОВД съобщения отгова
ря на „Ръководство за техническо осигуряване
на Аеронавигационната телекомуникационна
мрежа“ (Doc 9705, Sub-volume III) на ИК АО.“
§ 47. Създава се чл. 108б:
„Чл. 108б. (1) За обмен на ОВД съобщения
посредством авиационната телекомуникаци
онна мрежа (ATN) между доставчиците на
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аеронавигационно обслужване се използват
междуцентрови комуникации (ICC), които са
предназначени за обмен на:
1. полетна информация;
2. полетна координация;
3. прехвърляне на контрола и на комуни
кациите;
4. планиране на полетите;
5. управление на въздушното пространство;
6. управление на потоците на въздушното
движение.
(2) Детайлната спецификация за прилагане
на междуцентрови комуникации (ICC) отгова
ря на „Ръководство за техническо осигуряване
на Аеронавигационната телекомуникационна
мрежа“ (Doc 9705, Sub-volume III) на ИК АО.“
§ 48. В глава пета се създава раздел IV с
чл. 123а – 123е:
„Раздел IV
УКВ цифрова линия за комуникации „въз
дух – земя“ (VDL)
Чл. 123а. (1) УКВ цифрова линия за ко
муникации „въздух – земя“ (VDL), работеща
в режим 2 (Mode 2) и режим 4 (Mode 4),
предоставя възможност за обмен на цифрова
информация между наземна станция и станция
на борда на ВС.
(2) УКВ цифрова линия за комуникации
„въздух – земя“ (VDL), работеща в режим 3
(Mode 3), предоставя възможност за обмен на
гласова и на цифрова информация.
(3) Техническите характеристики на VDL
Mode 2 и VDL Mode 3 отговарят на стандар
тите и препоръчителните практики в том III,
част I, глава 6, т. 6.1.2 до т. 6.8.2 на Прило
жение 10 към Конвенцията за международно
гражданско въздухоплаване.
(4) Техническите характеристики на VDL
Mode 4 отговарят на стандартите и препоръ
чителните практики в том III, част I, глава 6,
т. 6.9 на Приложение 10 към Конвенцията за
международно гражданско въздухоплаване.
Чл. 123б. Системните характеристики и па
раметри на наземното оборудване, необходимо
за осъществяване на УКВ цифрова линия за
комуникации „въздух – земя“ (VDL), отгова
рят на изискванията, определени в том III,
част I, глава 6, т. 6.2 на Приложение 10 към
Конвенцията за международно гражданско
въздухоплаване.
Чл. 123в. Системните характеристики и па
раметри на бордовото оборудване, необходимо
за осъществяване на УКВ цифрова линия за
комуникации „въздух – земя“ (VDL), отгова
рят на изискванията, определени в том III,
част I, глава 6, т. 6.3 на Приложение 10 към
Конвенцията за международно гражданско
въздухоплаване.
Чл. 123г. (1) Бордовите станции и назем
ното оборудване, необходими за осъществя
ване на УКВ цифрова линия за комуникации
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„въздух – земя“ (VDL), работят на физическо
ниво в режим симплекс.
(2) Параметрите на физическо ниво на бор
довото и наземното оборудване, необходими
за осъществяване на УКВ цифрова линия за
комуникации „въздух – земя“ (VDL), отгова
рят на изискванията, определени в том III,
част I, глава 6, т. 6.4 на Приложение 10 към
Конвенцията за международно гражданско
въздухоплаване.
Чл. 123д. Протоколите и услугите на ниво
лини я, необходими за осъществяване на
УКВ цифрова линия за комуникации „въз
дух – земя“ (VDL), отговарят на изискванията,
определени в том III, част I, глава 6, т. 6.5 на
Приложение 10 към Конвенцията за между
народно гражданско въздухоплаване.
Чл. 123е. Протоколите и услугите на под
мрежово ниво, необходими за осъществява
не на УКВ цифрова линия за комуникации
„въздух – земя“ (VDL), отговарят на изисква
нията, определени в том III, част I, глава 6,
т. 6.6 на Приложение 10 към Конвенцията за
международно гражданско въздухоплаване.“
§ 49. Наименованието на глава шеста се
изменя така: „Системи и средства за осигу
ряване на обзор на въздушното движение“.
§ 50. Член 125 се отменя.
§ 51. В чл. 133 се правят следните изме
нения:
1. В т. 3 букви „а“ и „б“ се изменят така:
„а) общо повикване (Mode A/С/S) – за
получаване на отговор от транспондерите,
работещи в режим А/С, за целите на наблю
дението и разпознаването на транспондерите,
работещи в режим S;
б) общо повикване (Mode A/С) – предиз
виква отговори за наблюдение на транспонде
рите, работещи в режим А/С; транспондерите,
работещи в режим S, не отговарят“.
2. В т. 4, буква „а“ думите „Mode S“ се
заменят със „само в режим S“.
§ 52. Създават се чл. 133а – чл. 133л:
„Чл. 133а. Назначаването на идентифика
ционни кодове за запитване (II) се извършва
координирано чрез MICA (Mode S Interrogator
Code Allocation) към Евроконтрол.
Чл. 133б. Назначаването на идентифи
кационни кодове за обзор (SI) се извършва
координирано чрез MICA (Mode S Interrogator
Code Allocation) към Евроконтрол.
Чл. 133в. Активните кооперативни обзорни
системи като минимум реализират запитва
ния в режим А и режим C или комбиниран
режим на запитвания.
Чл. 133г. Потискането на запитвания по
страничните листа на диаграмата на анте
ната се извършва съгласно т. 3.1.1.4 и 3.1.1.5
от глава 3, том IV на Приложение 10 към
Конвенцията за международно гражданско
въздухоплаване за всички запитвания в режим
А и режим C.
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Чл. 133д. Потискането на запитвания по
страничните листа на диаграмата на антената
се извършва съгласно т. 3.1.2.1.5.2.1 от глава 3,
том IV на Приложение 10 към Конвенцията
за международно гражданско въздухоплава
не за всички запитвания в „общо повикване
само режим S“.
Чл. 133е. Режимите на отговор на транспон
дера „въздух – земя“ отговарят на запитване
в режим А в съответствие с т. 3.1.1.7.12.1 и
на запитвания в режим C в съответствие с
т. 3.1.1.7.12.2 от глава 3, том IV на Приложе
ние 10 към Конвенцията за международно
гражданско въздухоплаване.
Чл. 133ж. Докладите за барометрична над
морска височина, съдържащи се в отговори в
режим S, се извличат, както е специфицирано
в т. 3.1.1.7.12.2 от глава 3, том IV на Прило
жение 10 към Конвенцията за международно
гражданско въздухоплаване.
Чл. 133з. Всички транспондери отговарят
на запитване в режим C с информация за
барометричната надморска височина.
Чл. 133и. Транспондерите, работещи в
режим S на ВС, оборудвани с източници на
барометрична надморска височина с точност
на квантуване 7,62 m (25 фута) или по-добра,
в отговор на селективно запитване докладват
барометрична надморска височина със стъп
ка от 7,62 m (25 фута), в поле AC, съгласно
т. 3.1.2.6.5.4 от глава 3, том IV на Приложение
10 към Конвенцията за международно граж
данско въздухоплаване.
Чл. 133к. Когато транспондер, работещ в
режим S, не получава информация за баро
метричната надморска височина с точност на
квантуване от 7,62 m (25 фута) или по-добро,
докладваната стойност на надморската висо
чина е със стойност, получена от измерената
стойност на некоригираната барометрична
надморска височина на ВС, със стъпка от
30,48 m (100 фута), а също и стойността на
Q бита (описан в т. 3.1.2.6.5.4, подточка b
от глава 3, том IV на Приложение 10 към
Конвенцията за международно гражданско
въздухоплаване“) е 0 (нула).
Чл. 133л. Транспондерите, работещи в
режим S, отговарят на запитвания в комби
ниран режим и режим S, в съответствие с
изискванията на т. 3.1.2 от глава 3, том IV на
Приложение 10 към Конвенцията за между
народно гражданско въздухоплаване.“
§ 53. Създава се чл. 141а:
„Чл. 141а. Наземното оборудване за деко
диране осигурява незабавно разпознаване на
кодове 7500, 7600 и 7700.“
§ 54. Създава се чл. 141б:
„Чл. 141б. Код 2000 се запазва за осигуря
ване на разпознаването на ВС, които не са
получили инструкция от органа за УВД как
да използват транспондера си.“
§ 55. Създава се чл. 142а:
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„Чл. 142а. Всички транспондери, работещи в
режим S, докладват барометрична надморска
височина, кодирана чрез информационните
импулси за отговорите в режим C и в поле
AC за отговорите в режим S.“
§ 56. В глава шеста заглавието на раздел ІV
се изменя така: „Възможности на транспон
дера, работещ в режим S“.
§ 57. В чл. 151 се правят следните измене
ния и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Всички транспондери, които работят
в режим S, отговарят на един от следните
пет класа:“.
2. В ал. 1, т. 1:
а) буква „б“ се изменя така:
„б) приемат и предават в комбиниран ре
жим и в режим запитване за общо повикване
в режим S;“
б) буква „e“ се изменя така:
„е) приемат и предават по линия за ко
муникация „въздух – въздух“ „скуитер“ съ
общения.“
3. Създават се ал. 3 – 6:
„(3) Транспондери с „разширен скуитер“
възможности са транспондери с възможности
на клас 2, клас 3, клас 4 или клас 5, които
притежават възможностите, определени и за
„разширен скуитер“ (съгласно точка 3.1.2.8.6
от глава 3, том IV на Приложение 10 към
Конвенцията за международно гражданско
въздухоплаване), и възможностите, определени
за ACAS (съгласно точки 3.1.2.8.3 и 3.1.2.8.4
от глава 3, том IV на Приложение 10 към
Конвенцията за международно гражданско
въздухоплаване) от глава 3, том IV на Прило
жение 10 към Конвенцията за международно
гражданско въздухоплаване). Класът на тези
транспондери се обозначава с наставка „e“.
(4) Транспондери със SI възможности са
транспондери с възможности на клас 1, клас
2, клас 3, клас 4 или клас 5, които притежават
възможностите, определени и за опериране
със SI кодове (съгласно точки 3.1.2.3.2.1.4,
3.1.2.5.2.1, 3.1.2.6.1.3, 3.1.2.6.1.4.1, 3.1.2.6.9.1.1
и 3.1.2.6.9.2) от глава 3, том IV на Приложе
ние 10 към Конвенцията за международно
гражданско въздухоплаване). Класът на тези
транспондери се обозначава с наставка „s“.
(5) Транспондерите, работещи в режим S,
притежават SI възможности съгласно ал. 4.
(6) „Разширен скуитер“ устройства без
възможности на транспондер – устройствата,
излъчващи „разширен скуитър“ съобщения,
които не са част от транспондер, работещ
в режим S, следва да съответстват на всич
ки изисквания за излъчване на сигнали на
1090 MHz, с изключение на изискванията за
нивата на излъчваната мощност, специфи
цирани в глава 6 на Приложение 10, том ІV,
т. 5.1.1 към Конвенцията за международно
гражданско въздухоплаване.“
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§ 58. В чл. 152 се правят следните изме
нения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се из
меня така:
„(1) На всички ВС, оборудвани с транс
пондери, работещи в режим S, се присвоява
индивидуален адрес, който е уникална ком
бинация от 24 бита.“
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) На транспондерите по чл. 151, кои
то работят в режим S и са инсталирани на
лет ищни наземни т ранспорт ни средст ва,
препятствия, стационарни средства за обзор
и/или средства за мониторинг на обзорни
системи, се присвояват индивидуално опре
делени 24-битови адреси. Транспондерите не
трябва да оказват негативно влияние върху
работата на съществуващите системи за об
зор и бордовите системи за предотвратяване
на сблъсък.
(3) Индивидуалните 24-битови адреси по
ал. 1 и 2 се определят и контролират от ГД
„ГВА“ за всяко едно устройство в интервала
450 0 0 0 -457FFF (шестнадесетичен формат)
съгласно Допълнението към глава 9, том III
на Приложение 10 на Международната орга
низация за гражданско въздухоплаване.“
§ 59. Създават се чл. 152а – чл. 152в:
„Чл. 152а. Транспондерите, работещи в ре
жим S, които са инсталирани на ВС с маса над
5700 kg или максимална крайсерска истинска
въздушна скорост над 463 km/h (250 възела),
използват разнесени антени, както се изисква
в т. 3.1.2.10.4 от глава 3, том IV на Приложе
ние 10 към Конвенцията за международно
гражданско въздухоплаване, ако сертификатът
за летателна годност на ВС е издаден след
1 януари 1990 г.
Чл. 152б. Траспондерите, инсталирани след
1 януари 1995 г. на борда на ВС и работещи в
режим S, притежават възможности за извли
чане на скуитер съобщения в съответствие
с изискванията на т. 3.1.2.8.5.1 от глава 3,
том IV на Приложение 10 към Конвенцията
за международно гражданско въздухоплаване.
Чл. 152в. Транспондерите, работещи в ре
жим S и произведени преди 1 януари 1999 г.,
но непод д ържащ и п ъ лни те възмож ност и
на режим S, излъчват на пакети от 16 ELM
сегмента на минимални нива на мощност от
10 dBW.“
§ 60. В глава шеста се създава раздел VI
с членове 155 – 167:
„Раздел VI
Многопозиционни системи за обзор (MLAT)
Чл. 155. MLAT системите използват разли
ката във времето на получаване на отговорите
от транспондерите, работещи в режим A/C/S,
приети от няколко сензора, за да определят
позицията на ВС или наземно движещи се
средства в района на летищата.
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Чл. 156. MLAT системите се разделят на:
1. пасивни, които използват отговори на
транспондери, предизвикани от запитвания
на други обзорни системи;
2. активни, които извършват запитването на
транспондерите на ВС в зоната им на обзор;
3. смесени, които са комбинация от посо
чените в т. 1 и 2.
Чл. 157. При планиране, внедряване и
експлоатация на MLAT системи в зависимост
от тяхното предназначение се използват за
нуждите на усъвършенствани системи за ръко
водство и управление на наземното движение
съгласно EUROCAE ED-117 – „MOPS for Mode
S Multilateration Systems for Use in A-SMGCS“
и/или за нуждите на системи за управление
на въздушното движение съгласно EUROCAE
ED-142 – „Technical Specifications for Wide Area
Multilateration System (WAM)“.
Чл. 158. MLAT системaтa e средство за
обслужване на въздушното движение, коeто:
1. определя позицията на ВС, използвайки
отговорите на транспондерите му към вторич
ните обзорни радиолокационни системи, като
прилага алгоритми за изчисление, основани
на разликата във времето на получаване на
отговорите на транспондерите;
2. извлича и предоставя допълнителна
информация от отговорите, включително и
за опознаване на ВС.
Чл. 159. Разликата във времето на получа
ване на отговорите на транспондерите (Time
Difference of Arrival – TDOA) е разлика във
времето за приет сигнал (данни) от многопози
ционните наземни сензори за едно и също ВС.
Чл. 160. Носещата честота на излъчване на
отговора на транспондера е 1090 MHz.
Чл. 161. Радиочестотните характеристи
ки, структурата и данните, съдържащи се
в отговорите на транспондерите, трябва да
съответстват на разпоредбите на глава 3,
том IV на Приложение 10 към Конвенцията
за международно гражданско въздухоплаване.
Чл. 162. MLAT системите опознават и оп
ределят позицията на ВС:
1. в зависимост от предназначението на
системите определената позиция на ВС може
да бъде двуизмерна (2D) или триизмерна (3D);
2. опознаването на ВС може да бъде из
вършено в един от следните режими:
а) режим А, получен от отговори на транс
пондери, работещи в режим А (Mode A) или
режим S (Mode S);
б) опознавателна информация, съдържаща
се в отговорите на транспондери, работещи
в режим S;
3. допълнителни данни могат да бъдат
получени от отговорите на транспондери,
работещи в режим S, независимо дали MLAT
системaтa или някое друго обзорно средство
е направило запитването към ВС.
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Чл. 163. В слу чай че ML AT системата
притежава функционалност, която разреша
ва да се приемат данни от ВС, съдържащи
неговата позиция по разстояние и азимут, то
тези данни се декодират и изпращат отделно
и допълнително към позицията по разстояние
и азимут, изчислена от MLAT системата.
Чл. 164. При активни MLAT системи, за да
се минимизират смущенията, предизвикани
от MLAT системата, ефективната излъчваща
мощност на устройствата, запитващи ВС
„земя – въздух“, се намалява от системата
до възможните минимални нива за всяко
устройство. Намалението не може да се от
разява на покритието, което се осигурява от
запитващите устройства.
Чл. 165. Активната MLAT система не може
да инициира запитвания до ВС, ако отговорите
на транспондерите им биха могли да бъдат
получени в режим на пасивно приемане за
съответния период на обновяване на данните.
Чл. 166. Запитванията към ВС, излъчвани от
всичките предаващи устройства на активните
MLAT системи във всяка част на въздушното
пространство, не може да надвишават нато
вареността на транспондера с повече от 2
процента от времето му на действие.
Чл. 167. Активните MLAT системи не могат
да използват запитване на ВС от типа „общо
повикване в режим S.“
§ 61. В глава шеста се създава раздел VII
с членове 168 – 174:
„Раздел VII
Автоматичен зависим обзор (ADS-B OUT)
Чл. 168. Въздухоплавателно средство, на
земно превозно средство или неподвижни
обекти, които разполагат с функционалност
ADS-B OUT, имат възможност за генериране
и изпращане на ADS-B OUT съобщения.
Чл. 169. От борда на ВС се изпращат ADS-B
OUT съобщения, които включват:
1. позиция;
2. идентификация и тип;
3. въздушна скорост, измерена от ВС;
4. информация, свързана със събития от
авариен или приоритетен характер.
Ч л. 170. (1) Ус т ройс т вата, из л ъч ва щ и
„разширен скуитер ADS-B“ съобщения, се
класифицират в зависимост от обхвата им
на действие и набора от параметри, които
могат да се предават, съгласно таблици 5-1
и 5-2 от глава 5, том IV, Приложение 10 към
Конвенцията за международно гражданско
въздухоплаване.
(2) Клас „А“ поддържа две функционал
ности:
1. изпращане на съобщения – ADS-B OUT;
2. приемане на съобщения за нуждите на
системите на ВС – ADS-B IN.
(3) Клас „B“ функционира само в режим
на приемане ADS-B OUT и се използва от
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ВС, наземни превозни средства или непод
вижни обекти.
(4) Клас „C“ функционира само в режим
на приемане на съобщения.
(5) Устройствата „разширен скуитер“ от
клас „А“ с функционалност за изпращане на
съобщения имат подкласове A0, A1, A2 и А3.
Подкласовете зависят от минималните раз
стояния по пряка линия, които се покриват
от клас „А“ бордови „разширен скуитер“.
Чл. 171. Предаващата и приемащата систе
ма на клас „А“ бордови „разширен скуитер“ са
от един и същи подклас (А0, А1, А2 или А3).
Чл. 172. Предаващата и приемащата систе
ма на клас „А“ бордови „разширен скуитер“,
които са от един и същи подклас, са проек
тирани да се допълват на функционално и
експлоатационно ниво.
Чл. 173. Специфичните характеристики на
устройствата „разширен скуитер“ по класове
са съгласно таблиците 5-1 и 5-2 на том IV на
Приложение 10 към Конвенцията за между
народно гражданско въздухоплаване.
Чл. 174. Минималните разстояния по пря
ка линия, покривани от клас „А“ бордови
„разширен скуитер“ с еднакви като подклас
предаващи и приемащи системи, са:
1. А0-към-А0 подклас – 10 NM;
2. А1-към-А1 подклас – 20 NM;
3. А2-към-А2 подклас – 40 NM;
4. А3-към-А3 подклас – 90 NM.“
§ 62. Създава се глава седма:
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3. Ръководство за управление и използване
на радиочестотите за гражданско въздухо
плаване в европейския регион (ICAO EUR
Doc 011) на Международната организация за
гражданско въздухоплаване.
Чл. 177. (1) Радиочестоти и радиочестотни
ленти, които се използват за радиослужбите
въздушна подвижна, въздушна подвижна-спът
никова, въздушна радионавигация и въздушна
радионавигация-спътникова, се разпределят
съгласно Националния план за разпределение
на радиочестотния спектър на радиочестоти
и радиочестотни ленти за граждански нуж
ди, за нуждите на националната сигурност
и отбраната, както и за съвместно ползване
между тях.
(2) Конкретното разпределение на радио
честоти за радиослужби на въздухоплаването
от националната сигурност съгласно Нацио
налния план за разпределение на радиочестот
ния спектър се извършва от министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията съгласно чл. 180.
Раздел II
Радиочестоти, използвани в случай на бедствие
на въздухоплавателни средства

У ПРА ВЛЕНИЕ Н А РА ДИОЧЕСТОТНИ Я
СПЕКТЪР, РАЗПРЕДЕЛЕН ЗА ВЪЗДУШНА
РАДИОНАВИГАЦИЯ

Чл. 178. (1) Радиочестотите за аварийни
радиофарове за указване местоположението
на бедстващо въздухоплавателно средство са
406.000 MHz и 121.500 MHz.
(2) Аварийните радиофарове, инсталирани
на борда на въздухоплавателните средства и
поддържани в съответствие със стандартите
на части I, II и III на Приложение 6 към
Конвенцията за международно гражданско
въ зд у хоп ла ва не, използват ра д иочес т о т и
406.000 MHz и 121.500 MHz.

Раздел I
Общи положения

Раздел III
Използване на радиочестоти под 30 MHz

Чл. 175. Международното координиране
на радиочестоти и радиочестотни ленти,
както и на техническите характеристики на
радиосъоръженията, които ги използват, за
радиослужбите въздушна подвижна, въздушна
подвижна-спътникова, въздушна радионавига
ция и въздушна радионавигация-спътникова
се осъществява от министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
или упълномощено от него длъжностно лице.
Чл. 176. Международното координиране
на радиочестоти и радиочестотни ленти се
осъществява съгласно стандартите, изисква
нията и процедурите на:
1. том V, издание трето от 2013 на Прило
жение 10 към Конвенцията за международно
гражданско въздухоплаване;
2. Наръчник за изискванията при използ
ване на радиочестотен спектър за граждан
ското въздухоплаване (ICAO Doc 9718) на
Международната организация за гражданско
въздухоплаване;

Чл. 179. При определяне на радиочестоти
за приводни радиостанции (NDB) се взема
предвид:
1. необходимата защита от взаимни смуще
ния на границата на обхвата на съоръжението;
2. приложимите стойности за типично
бордно оборудване;
3. географската сепарация и съответните
покрития;
4. възможните смущения от извънлентови
излъчвания от неаеронавигационни източни
ци, като захранващи електропроводи, про
мишлени излъчвания и др.

„ Г л а в а
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Раздел IV
Използване на радиочестоти над 30 MHz
Ч л. 18 0. Блоково т о ра зп р еделен ие на
ра диочестот и те в ра диочестот ната лен та
117.975 MHz – 137.000 MHz е съгласно таб
лица 4-1 от том 5 на Приложение 10 към
Конвенцията за международно гражданско
въздухоплаване.
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Ч л. 181. (1) В ра д иоче с т о т нат а лен т а
117.975 MHz – 137.000 MHz най-ниската прис
вояема радиочестота е 118.000 MHz, а найвисоката е 136.975 MHz.
(2) Минималното канално отстояние между
присвоимите радиочестоти в радиочестотна
лента 117.975 MHZ – 137.000 MHz е 8.33 kHz.
Раздел V
Радиочестоти, определени за специфични
приложения
Ч л. 182 . (1) А в а р и й н и я т р а д и о к а н а л
(121.500 MHz) се използва само в следните
случаи:
1. комуникация между бедстващо въздухо
плавателно средство и наземна станция, в
случай че работният канал се използва от
друго въздухоплавателно средство;
2. комуникация между бедстващо въздухо
плавателно средство и летища, които не се
използват за обслужване на международни
превози;
3. комуникация между бедстващо въздухо
плавателно средство (военно или гражданско)
и службите за търсене и спасяване, когато е
необходима промяна на работния комуника
ционен канал;
4. комуникация между въздухоплавателно
средство и наземна станция в случай на отказ
на бордово оборудване, довел до невъзможност
за комуникация посредством нормалните
комуникационни канали;
5. комуникация между граждански въздухо
плавателни средства и прихващащи въздухо
плавателни средства или центрове за контрол
на прихващащи въздухоплавателни средства.
(2) Аварийният радиоканал 121.500 MHz
се осигурява на работните места за ОВД в
районни контролни центрове, центрове за
полетна информация, летищни контролни
кули и органи за контрол на подхода.
(3) Аварийният радиоканал се прослушва
непрекъснато през работните часове на ра
ботните места по ал. 2.
(4) Техническите характеристики на аварий
ния радиоканал 121.500 MHz са в съответствие
с том III, част II, глава 2 (25 kHz) на Прило
жение 10 към Конвенцията за международно
гражданско въздухоплаване.
Чл. 183. (1) Радиоканал 123.100 MHz се из
ползва в допълнение на аварийния радиоканал
за целите на търсене и спасяване.
(2) Техническите характеристики на допъл
нителния радиоканал за търсене и спасяване
(123.100 MHz) са в съответствие с том III,
част II, глава 2 (25 kHz) на Приложение 10
към Конвенцията за международно гражданско
въздухоплаване.
Чл. 184. Радиоканал 136.975 MHz е опреде
лен за общ канал за сигнализация (CSC) при
използване на режим на предаване на данни
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VDL Mode 2. Използват се модулационна
схема Mode 2 VDL и тип на достъп CSMA.
Ч л. 185. (1) Блоково т о ра зп ределен ие
на радиочестотите в радиочестотна лента
108.000 MHz – 117.975 MHz е:
1. за радиочестотна лента 108.000 MHz –
111.975 MHz:
а) инструментални системи за кацане в
съответствие с ал. 2 и том I, т. 3.1.3 на Прило
жение 10 към Конвенцията за международно
гражданско въздухоплаване;
б) всенасочен УКВ радиофар, при условие
че не създава смущение върху съседен канал
на инструментална система за кацане и при
условие че се използват само радиочестоти,
завършващи на четни десетици или четни
десетици плюс една двадесета от мегахерца;
в) на зем на доп ъ л ва ща GNSS сис т ема
(GBAS) в съответствие с том I, т. 3.7.3.5 на
Приложение 10 към Конвенцията за меж
дународно гражданско въздухоплаване, при
условие че не създава смущение върху ин
струментална система за кацане и всенасочен
УКВ радиофар;
2. за радиочестотна лента 111.975 MHz –
117.975 MHz:
а) всенасочен УКВ радиофар;
б) назем на доп ъ л ва ща GNSS сис т ема
(GBAS) в съответствие с том I, т. 3.7.3.5 от
Приложение 10 към Конвенцията за меж
дународно гражданско въздухоплаване, при
условие че не създава смущение върху VOR.
(2) За целите на радиочестотното планиране
честотите за инструменталните системи за
кацане се определят, както следва:
1. радиочестотни канали за курсови пре
даватели, завършващи на нечетни десети от
мегахерца и техните съответстващи радио
честотни канали за глисадни предаватели;
2. радиочестотни канали за курсови преда
ватели, завършващи на нечетни десети плюс
една двадесета от мегахерца и техните съот
ветстващи радиочестотни канали за глисадни
предаватели.
(3) За целите на радиочестотното планиране
честотите за всенасочени УКВ радиофарове
се определят, както следва:
1. радиочестоти, завършващи на нечетни
десети от един мегахерц в радиочестотен диа
пазон 111.975 MHz – 117.975 MHz;
2. радиочестоти, завършващи на четни
десети от един мегахерц в радиочестотен
диапазон 111.975 MHz – 117.975 MHz;
3. радиочестоти, завършващи на четни
десети от един мегахерц в радиочестотен
диапазон 108.000 MHz – 111.975 MHz;
4. радиочестоти, завършващи на 50 kHz
в ра диочестотен диапазон 111.975 MHz –
117.975 MHz, с изключение на случаите по ал. 4;
5. радиочестоти, завършващи на четни
десети плюс двадесета от мегахерца в радио
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честотен диапазон 108.000 MHz – 111.975 MHz,
с изключение на случаите по ал. 4.
(4) Радиочестотите за всенасочени УКВ
радиофарове, завършващи на четни десети
плюс двадесета от мегахерца в радиочестотен
диапазон 108.000 MHz – 111.975 MHz и всички
радиочестоти, завършващи на 50 kHz в радио
честотен диапазон 111.975 MHz – 117.975 MHz,
са разрешени за ползване на основание на
регионално споразумение в съответствие със
следното:
1. в честотната лента 111.975 – 117.975 MHz
за ограничено използване;
2. за общо използване в лентата 111.975 –
117.975 MHz след дата, определена от Съвета
на ИК AO, но не по-рано от една година след
утвърждаване на регионалното споразумение
по въпроса;
3. за общо използване в лентата 108 –
111.975 MHz след дата, определена от Съвета
на ИК АО, но не по-рано от две години след
утвърждаване на регионалното споразумение
по въпроса.
Чл. 186. (1) Работните канали на DME със
суфикс „X“ и „Y“ се избират в съответствие
с таблица А, глава 3, том 1, Приложение 10
на Конвенцията за международно гражданско
въздухоплаване без ограничение.
(2) При избора на радиочестоти за DME се
съблюдават групите честоти от 1 до 5:
Гру DME
па канал

1

четни
18X-56X

2

ILS 100 kHz сепарация
ILS 50 kHz сепарация

четни
80Y-118Y VOR 50 kHz отстояние,
нечетни десети от MHz

4

нечетни
17Y-55Y

5
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Чл. 188. Радиочестотната лента 5030.4 –
5150.0 MHz е определена за използване от ми
кровълнова система за кацане (MLS) съгласно
том V, глава 4, т. 4.4 на Приложение 10 към
Конвенцията за международно гражданско
въздухоплаване.“
§ 63. В § 2 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 16 думите „курсо-глисадна система
за точен подход за кацане ILS“ се заменят
с „инструментална система за кацане ILS“.
2. Създават се точки 37 – 40:
„37. „УКВ цифрова линия за комуникации
„въздух – земя“ (VDL)“ е цифрова линия, която
се използва за обмен на цифрова информация
между наземна станция и станция на борда
на ВС, когато работи в режим 2 (Mode 2) и
режим 4 (Mode 4), а когато работи в режим 3
(Mode 3), се използва за обмен на гласова и
на цифрова информация.
38. „Multilateration (MLAT)“ e технология
за определяне на позиция на ВС или наземно
движещи се средства на основата на разли
ката във времето на приемане на сигнал от
няколко наземни сензора.
39. „ADS-B OUT (Automated Dependence
Surveillance – Broadcast)“ e функционалност
на ВС или наземно превозно средство, позво
ляваща им да предават периодично вектора
на състоянието (позиция и скорост) и други
данни, получени от бордовите им системи.
40. „Обзорен сензор“ или „Сензор“ е из
точник на обзорна информация.“
§ 64. Създава се приложение № 1 към
чл. 187, ал. 2:
„Приложение № 1
към чл. 187, ал. 2

четни
18Y-56Y

3

Асоцииран VHF канал
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VOR 50 kHz отстояние

нечетни

81Y-119Y VOR 50 kHz отстояние,
четни десети от MHz.
Чл. 187. (1) Pадиочестотната лента 328.6 –
335.4 MHz е определена за използване от гли
саден предавател на инструменталната сис
тема за кацане (ILS) съгласно том 1, глава 3,
т. 3.1.5.2.1 на Приложение 10 към Конвенцията
за международно гражданско въздухоплаване.
(2) Честотите на предаване на курсовия и
глисадния предавател от инструменталната
система за кацане (ILS) са сдвоени съгласно
том 1, глава 3, т. 3.1.6.1 на Приложение 10 към
Конвенцията за международно гражданско
въздухоплаване и приложение № 1.

Localizer
(MHz)

Glide path
(MHz)

Localizer
(MHz)

Glide path
(MHz)

108.1

334.7

110.1

334.4

108.15

334.55

110.15

334.25

108.3

334.1

110.3

335.0

108.35

333.95

110.35

334.85

108.5

329.9

110.5

329.6

108.55

329.75

110.55

329.45

108.7

330.5

110.7

330.2

108.75

330.35

110.75

330.05

108.9

329.3

110.9

330.8

108.95

329.15

110.95

330.65

109.1

331.4

111.1

331.7

109.15

331.25

111.15

331.55

109.3

332.0

111.3

332.3

109.35

331.85

111.35

332.15

109.5

332.6

111.5

332.9

109.55

332.45

111.55

332.75

С Т Р.

30

Localizer
(MHz)

ДЪРЖАВЕН
Glide path
(MHz)

Localizer
(MHz)

Glide path
(MHz)

109.7

333.2

111.7

333.5

109.75

333.05

111.75

333.35

109.9

333.8

111.9

331.1

109.95

333.65

111.95

330.95

“
Допълнителни разпоредби
§ 65. Тази наредба въвежда изискванията
на Приложение 10 към Конвенцията за меж
дународно гражданско въздухоплаване: за
том І относно радионавигационните средства,
6-о издание от юли 2006 г. до поправка 88-А
включително; за том ІІ относно комуникаци
онните процедури, 6-о издание от октомври
2001 г. до поправка 88-А включително; за
том ІІІ относно системите за комуникация,
2-ро издание от юли 2007 г. до поправка 88-А
включително; за том ІV относно обзорния
радар и системите за избягване на сблъсък,
4-то издание от юли 2007 г. до поправка 88-А
включително; за том V относно използването
на радионавигационния радиочестотен спек
тър, 3-то издание от юли 2013 г. до поправка
88-А включително.
§ 66. Навсякъде в наредбата думите „ра
диолокационен обзор“ се заменят с „обзор“.
Министър:
Ивайло Московски
2580

НАЦИОНАЛЕН
ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ИНСТРУКЦИЯ № 1
от 3 април 2015 г.

за реда и начина за осъществяване на контролно-ревизионна дейност от контролните органи
на Националния осигурителен институт
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С тази инструкция се уреждат редът
и начинът за извършване на дейностите по
осъществяване на контрол (контролно-реви
зионна дейност) по спазване на нормативните
актове по държавното обществено осигуряване
(ДОО), Закона за гарантираните вземания
на работниците и служителите при несъсто
ятелност на работодателя, Наредбата за реда
и начина за информиране на работниците и
служителите и за отпускане и изплащане на
гарантираните вземания при несъстоятелност
на работодателя, приета с Постановление
№ 362 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ,
бр. 3 от 2005 г.), Закона за здравето и подза
коновите нормативни актове по прилагането
му във връзка с възложените на Националния
осигурителен институт (НОИ) дейности.

ВЕСТНИК
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Чл. 2. (1) Контролът по чл. 1 се осъществява
чрез извършване на ревизии и проверки на
осигурителите, самоосигуряващите се лица,
физическите лица, органите на медицинската
експертиза на временната неработоспособност
и лечебните заведения.
(2) Ревизиите и проверките се извършват от
контролните органи на съответното територи
ално поделение на Националния осигурителен
институт (ТП на НОИ).
Г л а в а

в т о р а

КОНТРОЛНИ ОРГАНИ
Чл. 3. Контролни органи на НОИ са:
1. инспекторите по осигуряването в ТП
на НОИ;
2. лекарите – експерти по експертиза на
временната неработоспособност в ТП на НОИ;
3. длъжностните лица, на които със заповед
на управителя на НОИ или на съответния
ръководител на ТП на НОИ е възложено да
извършват финансови ревизии и проверки
по разходите на държавното обществено
осигуряване, както и по спазването на нор
мативните актове по държавното обществено
осигуряване във връзка с дейностите, въз
ложени на НОИ.
Чл. 4. (1) При извършване на ревизии и
проверки контролните органи имат право:
1. на свободен достъп до работните поме
щения и обекти на проверяваните лица;
2. да изискват необходимите документи,
сведения, справки, декларации, обяснения
и носители на информация, свързани със
спазване на осигу рителното законодател
ство и нормативните актове във връзка с
медиц инската експер т иза на временната
неработоспособност;
3. да изискват от физическите и юридиче
ските лица и техните поделения да декларират
банковите си сметки в страната, както и да
предоставят документи, свързани с упраж
няваната трудова и/или търговска дейност;
4. да изискват от органите на медицинска
та експертиза – лекуващи лекари/лекари по
дентална медицина/лекарски консултативни
комисия (ЛКК) и лечебните заведения, да
предоставят документи във връзка с издадени
от тях болнични листове и решения по об
жалването им и подадени данни в регистъра
по чл. 33, ал. 5, т. 12 от Кодекса за социално
осигуряване;
5. да извършват насрещни проверки и да
назначават вещи лица;
6. да изискват и изземват оригиналните
документи на прекратени осигурители без
правоприемник, въз основа на които се ус
тановява осигурителен стаж и осигурителен
доход.
(2) При установяване на нарушения на
законодателството във връзка с възложените
на НОИ дейности контролните органи:
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1. съставят на физическите лица или на
юридическите лица ревизионни актове за
начет за причинените от тях щети на дър
жавното обществено осигуряване от непра
вилно извършени осигурителни разходи, от
издадени документи с невярно съдържание,
включително от неправилно удостоверяване
на осигурителен стаж и/или осигурителен
доход, и от актове на медицинската експерти
за, които са отменени поради нарушаване на
нормативните разпоредби по издаването им;
2. дават задължителни предписания за
спазване на разпоредбите по държавното
обществено осигуряване и на Закона за здра
вето и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му във връзка с дейностите,
възложени на НОИ;
3. съставят актове за установяване на ад
министративни нарушения.
Чл. 5. (1) При извършване на ревизии и
проверки контролните органи са длъжни да:
1. се легитимират със служебна карта;
2. връчат на ревизираните/проверяваните
лица заповед за ревизия или проверка;
3. действат в рамките на правомощията си;
4. опазват предадените им по опис доку
менти;
5. отразяват обективно и безпристрастно
установените от тях факти и обстоятелства,
свързани със спазването на осигурителното
законодателство във връзка с възложените
на НОИ дейности;
6. не разгласяват факти и обстоятелства,
станали им известни при или по повод из
пълнението на служебните им задължения,
включително и след прекратяването на пра
воотношението им, освен в случаите, пред
видени със закон;
7. уведомят незабавно съответния ръково
дител на ТП на НОИ, когато установят на
рушения на осигурителното законодателство,
съдържащи данни за извършено престъпление;
8. се отстранят от изпълнение на правомо
щията си, когато са заинтересовани от изхода
на възложена им ревизия и/или проверка.
(2) Когато при изпълнение на задълженията
си контролните органи на НОИ установят, че
са създадени документи с невярно съдържание
във връзка с извършени осигурителни пла
щания, те са длъжни да уведомят органите
на прокуратурата.
(3) Когато при извършване на ревизия или
проверка се установят данни за допуснати
нарушения на осигурителното законодател
ство, свързани с дейности, възложени на
Националната агенция за приходите, и/или
за допуснати нарушения на трудовото зако
нодателство, свързани с дейности, възложени
на Изпълнителна агенция „Главна инспекция
по труда“, контролните органи уведомяват
съответната ТД на НАП и/или съответната
дирекция „Инспекция по труда“.
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Г л а в а

т р е т а

КОН Т РОЛНО-РЕВИЗИОНН А ДЕЙНОС Т
ПО СПАЗВАНЕ НА НОРМАТИВНИТЕ АК
ТОВЕ ПО ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО
ОСИГУРЯВАНЕ
Раздел I
Ревизии
Чл. 6. Ревизията е съвкупност от дейст
вия на контролните органи по чл. 3, т. 1 и
3, насочени към установяване на вземанията
на държавното обществено осигуряване за
неправилно извършени осигурителни разходи.
Чл. 7. (1) Ревизиите са планови и извън
планови.
(2) Плановите ревизии са пълни ревизии
по разходите на държавното обществено
осигуряване.
(3) Извънплановите ревизии могат да бъдат
пълни ревизии по разходите на държавното
обществено осигуряване или частични реви
зии, свързани с изплащането на определен
вид парично обезщетение и/или пенсия от
държавното обществено осигуряване.
Чл. 8. (1) Извънпланови ревизии се из
вършват във всички случаи на:
1. откриване на производство по ликвида
ция на търговски дружества, кооперации и
юридически лица с нестопанска цел; в този
случай ревизията се извърша в определения
за ликвидацията срок, като започва не покъсно от един месец от датата на вписване
на решението за прекратяване и ликвидация
в търговския регистър или в регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел;
2. откриване на производство по несъстоя
телност; в този случай ревизията се извършва
в едномесечен срок от вписване на съдебното
решение по чл. 6 от Закона за гарантираните
вземания на работниците и служителите при
несъстоятелност на работодателя в търговския
регистър.
(2) По преценка на ръководителя на съот
ветното ТП на НОИ или упълномощено от
него лице ревизии се извършват при:
1. сливане, вливане, отделяне, разделяне или
промяна на правната форма на осигурител;
2. промяна на собствеността на търгов
ското дружество, както и при продажба на
предприятие по чл. 15 от Търговския закон;
3. прекратяване на дейност та на лице
по чл. 5, ал. 1, т. 1 – 3 от Инструкция № 5
от 2005 г. за приемане и съхраняване на
разплащателни ведомости и трудовоправни
документи на прекратени осигурители без
правоприемник (ДВ, бр. 57 от 2005 г.);
4. предоставяне от Централното управление
(ЦУ) на НОИ на списъци по данни от инфор
мационната система на НОИ, въз основа на
които могат да се установят нарушения или
щети на ДОО;
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5. постъпили сигнали, жалби и заявления
от осигурители и осигурени лица;
6. подадени сигнали от други администра
тивни звена в ЦУ и/или ТП на НОИ;
7. подадени сигнали от други органи, ве
домства и организации.
(3) Извънпланова частична ревизия за ре
визиран период, за който на същия осигурител
е извършена пълна ревизия по разходите на
държавното обществено осигуряване, може
да бъде извършена само когато се открият
нови обстоятелства или нови писмени дока
зателства от съществено значение за изхода
на ревизията, които при първоначалното из
вършване не са могли да бъдат известни на
контролния орган.
Чл. 9. (1) Планирането на контролно-реви
зионната дейност в ТП на НОИ се извършва
съобразно утвърдена от управителя на НОИ
„Процедура по планиране на контролно-ре
визионната дейност“.
(2) За извършване на плановите ревизии
длъжностното лице, на което е възложено
ръководството на контрола по разходите на
ДОО в съответното ТП на НОИ, изготвя
шестмесечни планове.
(3) Плановете се утвърждават от ръко
водителя на съответното ТП на НОИ и се
представят в ЦУ на НОИ в следните срокове:
1. за първото шестмесечие на всяка ка
лендарна година – до 31-ви декември на пред
ходната година;
2. за второто шестмесечие на всяка кален
дарна година – до 30-и юни на същата година.
(4) При наличие на обективни причини,
препятстващи тяхното изпълнение, утвър
дените планове за извършване на ревизии
могат да бъдат актуализирани по реда на
утвърждаването им.
Чл. 10. (1) Определянето на подлежащите
на планови ревизии осигурители при изготвя
нето на плановете по чл. 9, ал. 2 се извършва
след анализ и оценка на следните критерии:
1. брой на осигурените лица;
2. общ размер на изплатените парични
обезщетения от средствата на държавното
обществено осигуряване;
3. брой на постъпилите в НОИ сигнали,
свързани с нарушаване на осигурителното
законодателство и обезпечаване на осигури
телни права;
4. период и резултати от предходни ревизии;
5. други специфични критерии по преценка
на длъжностното лице, на което е възложено
ръководството на контрола по разходите на
ДОО, или друго упълномощено лице.
Чл. 11. (1) Ревизия по разходите на държав
ното обществено осигуряване се извършва въз
основа на писмена заповед по образец, утвър
ден от управителя на НОИ, която съдържа:
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1. данни за ревизираното лице (наиме
нование и ЕИК, съответно име и ЕГН на
ревизираното лице);
2. вида на възлаганата ревизия;
3. име, фамилия и длъжност на контрол
ните органи, на които се възлага ревизията;
4. срок за извършване на ревизията;
5. ревизиран период.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава от ръко
водителя на съответното ТП на НОИ или от
упълномощено от него лице.
(3) Заповедта може да бъде изменяна от
органа по ал. 2 с нова заповед за възлагане,
която се връчва на ревизираното лице. Из
менението се смята за извършено от датата
на издаване на новата заповед.
Чл. 12. (1) Заповедта по чл. 11, ал. 1 се
връчва на ревизираното лице, на негов законен
представител или на изрично упълномощено
лице.
(2) Заповедта за извършване на ревизия не
подлежи на обжалване отделно от ревизион
ния акт за начет.
Чл. 13. (1) Срокът за извършване на ревизи
ята е до три месеца и започва да тече от датата
на връчването на заповедта за възлагането є.
(2) При наличие на обективни причини,
препятстващи извършването на ревизията
в определения срок, същият може да бъде
продължаван с до два месеца със заповед
за удължаване на срока от органа по чл. 11,
ал. 2, възложил ревизията.
(3) Независимо от удължаването срокът
за извършване на ревизията не може да бъде
по-дълъг от дванадесет месеца.
Чл. 14. (1) Ревизията се извършва в слу
жебни помещения на ревизираното лице.
(2) Контролните органи са длъжни да се
запознаят на място с намиращи се при ре
визираното лице документи и да установят
фактите и обстоятелствата от значение за
определяне на резултатите от ревизията.
(3) При отказ на ревизираното лице да
предостави достъп до служебните помещения
или да предостави документите, необходими за
извършване на ревизията, контролните органи
уведомяват ръководителя на ТП на НОИ за
необходимостта от съдействие от органите
на Министерството на вътрешните работи.
(4) При обективна невъзможност за из
вършване на ревизията по реда на ал. 1 тя се
извършва в подходящо помещение в ТП на
НОИ. В този случай на ревизираното лице
се изпраща уведомително писмо за датата, на
която следва да се яви в ТП на НОИ, с при
ложен към него опис на документите, които
следва да се представят.
(5) Когато е необходимо представените за
нуждите на ревизията документи да бъдат
иззети, се съставя протокол и опис на доку
ментите. Екземпляр от протокола и описа се
предоставя на ревизираното лице.
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Чл. 15. (1) Когато се установи, че реви
зираното лице осъществява дейността си на
територията на друго ТП на НОИ и/или необ
ходимата документация, свързана с дейността
на ревизираното лице, е на територията на
друго ТП на НОИ, органът, издал заповедта
за ревизията, отправя писмено искане до
ръководителя на съответното ТП на НОИ за
извършване на ревизия по делегация.
(2) Ръководител ят на ТП на НОИ, до
когото е отправено искането по ал. 1, или
упълномощено от него лице издава заповед
за възлагане на ревизията.
Чл. 16. Преди започване на ревизия кон
тролните органи са длъжни да се запознаят с
цялата налична информация за ревизираното
лице, съхранявана в ТП на НОИ, както и с
данните, налични в търговския регистър и/
или в други официални регистри и информа
ционни системи.
Чл. 17. (1) След започване на ревизия на
осигурител контролните органи са длъжни:
1. да се запознаят с функционалната струк
тура на ревизирания осигурител и организа
цията на счетоводната отчетност;
2. да изискат:
а) справка по образец, утвърден от упра
вителя на НОИ, за издадените документи за
осигурителен стаж и осигурителен доход;
б) справка по образец, утвърден от уп
равителя на НОИ, за лицата, останали без
работа поради уволнение, което е признато
за незаконно от компетентните органи, и
възстановени на работа;
в) декларация по образец, утвърден от
управителя на НОИ, за банковите сметки на
ревизираното лице;
г) декларация по образец, утвърден от уп
равителя на НОИ, за свързани лица;
д) други справки и декларации.
(2) Справките по ал. 1, т. 2 задължително
се прилагат към ревизионния акт за начет
или към ревизионната записка.
(3) За установяване достоверността на ин
формацията в предоставените от ревизираното
лице справки по ал. 1, т. 2 контролните органи
задължително проверяват документите, въз
основа на които същите са изготвени.
Чл. 18. При извършване на ревизията кон
тролните органи проверяват:
1. подадените от осигурителя данни по чл. 5,
ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване
и съответствието им с данните в разходните,
разходооправдателните, финансово-счето
водните и други документи по държавното
обществено осигуряване;
2. издадените от ревизирания осигурител
документи за осигурителен стаж и осигури
телен доход и други документи, въз основа на
които могат да се ползват осигурителни права;
3. трудовоправна документация;
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4. изпълнението на задължителните пред
писания, дадени от контролен орган при
предходни ревизии.
Чл. 19. По време на ревизията и при изрично
искане на правоимащите лица контролните
органи могат да заверяват осигурителните
им книжки.
Чл. 20. При извършване на ревизията съ
ответните длъжностни лица на ревизираното
лице са длъжни да представят на контрол
ните органи всички документи, сведения,
справки, декларации, обяснения и носители
на информация, свързани с целта и обхвата
на възложената ревизия.
Чл. 21. Ревизия на органи на медицинската
експертиза във връзка с отмяна на издадени
от тях актове поради нарушаване на норма
тивните разпоредби при издаването им се
извършва при наличие на данни за причинена
в резултат на отменените актове щета на дър
жавното обществено осигуряване. Ревизията
се извършва по реда на чл. 11 – 14.
Чл. 22. (1) За причинени щети на държав
ното обществено осигуряване контролните
органи на НОИ съставят на ревизираните
лица ревизионен акт за начет.
(2) Ревизионният акт за начет се съставя не
по-късно от 7 дни след изтичането на срока
за извършване на ревизията.
(3) Ревизионният акт за начет се съставя в
два еднообразни екземпляра, единият от които
се връчва на ревизираното лице в тридневен
срок от съставянето му по реда на чл. 110,
ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване.
(4) Когато ревизията е извършена по де
легация по реда на чл. 15, ревизионният акт
за начет се съставя от контролните органи,
извършили ревизията, и се изпраща на ТП
на НОИ, поискало ревизията.
Чл. 23. (1) Ревизионният акт е по образец,
утвърден от управителя на НОИ, и съдържа:
1. номер и дата на акта;
2. данни за ревизираното лице (наиме
нование и ЕИК, съответно име и ЕГН на
ревизираното лице);
3. вида на извършената ревизия;
4. срок, в който е извършена ревизията;
5. ревизиран период;
6. име, фамилия и длъжност на контрол
ните органи, извършили ревизията;
7. размера на причинената щета, в т.ч.
главница и лихва по чл. 113 от Кодекса за
социално осигуряване, начислена до датата
на съставяне на ревизионния акт за начет
включително;
8. пред кой орган и в какъв срок може да
се направи възражение срещу акта.
(2) Неразделна част от ревизионния акт
за начет са справките по чл. 17, ал. 1, т. 2,
както и:
1. справки за произхода на начета, изгот
вени от контролните органи;
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2. анализи;
3. съставени при ревизията протоколи и
описи;
4. събрани при ревизията оригинални или
заверени копия на декларации, обяснения и др.;
5. заверени преписи, извлечения или фо
токопия на други събрани при ревизията
документи.
(3) В справките за произхода на начета се
посочват нарушението на нормативната уредба,
в резултат на което е причинена щетата на
държавното обществено осигуряване, кога е
причинена щетата, размерът на главницата,
начислената лихва и общият размер на за
дължението.
(4) Анализът към ревизионния акт за начет
съдържа направените фактически и правни
изводи и основанията за тях относно спазва
не на относимите нормативни разпоредби,
нарушенията и пропуските, допуснати от ре
визираното лице, както и оценка на изпълне
нието на задължителни предписания, дадени
от контролен орган при предходни ревизии.
Чл. 24. (1) Когато при ревизията не се
установят причинени на държавното общест
вено осигуряване щети, контролните органи
съставят на ревизираните лица ревизионна
записка.
(2) Ревизионната записка се съставя не
по-късно от 7 дни след изтичането на срока
за извършване на ревизията.
(3) Ревизионната записка се съставя в два
еднообразни екземпляра, единият от които
се връчва на ревизираното лице в тридневен
срок от съставянето є по реда на чл. 110, ал. 4
от Кодекса за социално осигуряване.
(4) Когат о ревизи я та е извършена по
делегация по реда на чл. 15, ревизионната
записка се съставя от контролните органи,
извършили ревизията, и се изпраща на ТП
на НОИ, поискало ревизията.
(5) Ревизионната записка е по образец,
утвърден от управителя на НОИ, и съдържа:
1. номер и дата на записката;
2. данни за ревизираното лице (наимено
вание, ЕИК, съответно име, ЕГН на ревизи
раното лице);
3. вида на извършената ревизия;
4. име, фамилия и длъжност на контрол
ните органи, извършили ревизията;
5. срок, в който е извършена ревизията;
6. ревизиран период.
(6) Към ревизионната записка се прилагат
справките по чл. 17, ал. 1, т. 2 и анализ по
чл. 23, ал. 4, съдържащ направените факти
чески и правни изводи и основанията за тях
относно спазване на относимите нормативни
разпоредби.
Чл. 25. (1) Когато преди приключване на
ревизията ревизираното физическо лице по
чине или ревизираният осигурител престане
да съществува или се преобразува, ревизията

ВЕСТНИК

БРОЙ 28

се прекратява с писмена заповед по образец,
утвърден от управителя на НОИ, издадена
от ръководителя на съответното ТП на НОИ
или упълномощено от него лице.
(2) В случаите по ал. 1 и при наличие на
наследници или правоприемници по преценка
на ръководителя на съответното ТП на НОИ
се възлага нова ревизия.
Чл. 26. (1) По съставен ревизионен акт за
начет отговорните длъжностни лица могат
да направят възражение в 7-дневен срок от
връчването му.
(2) Възражението трябва да е написано на
български език и да съдържа:
1. трите имена и адреса, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв, на подателя;
2. фирмата на търговеца или наимено
ванието на юридическото лице, изписани и
на български език, седалището и последния
посочен в съответния регистър адрес на уп
равление и електронния му адрес;
3. ревизионния акт, който се оспорва, и
контролния орган, който го е съставил;
4. възраженията и тяхното основание;
5. искането;
6. подпис на подателя.
(3) Контролният орган се произнася по
възражението с мотивирано заключение не
по-късно от 14 дни след получаването му в
ТП на НОИ.
(4) Със заключението контролният орган
може да промени, отмени или потвърди ре
визионния акт за начет.
Раздел II
Проверки
Чл. 27. Проверката е действие или съвкуп
ност от действия, предприети от контролните
органи по чл. 3, т. 1 и 3, за събиране, устано
вяване и изясняване на факти и обстоятелства,
свързани със спазването на:
1. нормативните актове по държавното
обществено осигуряване;
2. Закона за гарантираните вземания на
работниците и служителите при несъстоя
телност на работодателя и Наредбата за реда
и начина за информиране на работниците и
служителите и за отпускане и изплащане на
гарантираните вземания при несъстоятелност
на работодателя.
Чл. 28. (1) Проверка се извършва по повод
на сигнали, жалби и искания, подадени от:
1. осигурители и осигурени лица;
2. други административни звена в ЦУ
и/или ТП на НОИ;
3. други органи, ведомства и организации.
(2) Извън случаите по ал. 1 проверка може
да бъде извършена по преценка на ръководите
ля на съответното ТП на НОИ и по данни от
информационната система на НОИ, въз основа
на които могат да се установят нарушения на
нормативните актове по чл. 27.
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Чл. 29. (1) Проверката се извършва на ос
нование писмена заповед по образец, утвърден
от управителя на НОИ, която съдържа:
1. данни за проверяваното лице (наиме
нование и ЕИК, съответно име и ЕГН на
проверяваното лице);
2. име, фамилия и длъжност на контрол
ните органи, на които се възлага проверката;
3. срок за извършване на проверката.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава от ръко
водителя на съответното ТП на НОИ или от
упълномощено от него лице.
(3) Заповедта може да бъде изменяна по
реда на чл. 11, ал. 3.
(4) Заповедта по ал. 1 се връчва на прове
ряваното лице, на негов законен представител
или на изрично упълномощено лице.
(5) Заповед по ал. 1 не се издава, когато
проверката се извършва само по данните в
информационната система на НОИ. В този
слу чай проверката се възлага с писмена
резолюция на длъжностното лице, на което
е възложено ръководството на контрола по
разходите на ДОО в съответното ТП на НОИ.
Чл. 30. (1) Срокът за извършване на про
верката е до един месец и започва да тече от
датата на получаване на сигналите, жалбите
или заявленията.
(2) При наличието на обективни причини,
препятстващи извършването на проверката
в определения срок, същият може да бъде
продължаван с до един месец със заповед
за удължаване на срока от органа по чл. 29,
ал. 2, възложил проверката.
(3) Насрещна проверка на осигурители,
самоосигуряващи се лица и физически лица
извън проверявания осигурител, самоосигуря
ващо се лице или физическо лице се извършва
по реда на ал. 1 и 2.
Чл. 31. (1) Проверките се извършват в
служебни помещения на проверяваното лице
или в ТП на НОИ.
(2) Контролните органи са длъжни да се
запознаят с относимите за проверката докумен
ти и да установят фактите и обстоятелствата
от значение за определяне на резултатите от
извършването є.
(3) Когато е необходимо представените за
нуждите на проверката документи да бъдат
иззети, се съставя протокол и опис на доку
ментите. Екземпляр от протокола и описа се
предоставя на проверяваното лице.
(4) Когато в процеса на проверката се
установи, че необходимата документация за
изясняване на фактите и обстоятелствата е на
територията на друго ТП на НОИ, органът,
издал заповедта за проверка, отправя писмено
искане до ръководителя на съответното ТП на
НОИ за извършване на проверка по делегация.
(5) Ръководител ят на ТП на НОИ, до
когото е отправено искането по ал. 4, или
упълномощено от него лице издава заповед
за извършване на проверка.
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Чл. 32. (1) За резултата от извършената
проверка контролните органи съставят кон
стативен протокол.
(2) Констативният протокол се съставя
в най-малко два еднообразни екземпляра в
срок до 3 дни след изтичането на срока за
извършване на проверката и се връчва лично
срещу подпис на отговорните лица или по
пощата с обратна разписка в тридневен срок
от съставянето.
(3) Към констативния протокол се прилагат
оригинални и/или заверени копия на събра
ните при проверката документи (справки,
декларации, обяснения и др.).
(4) Констативен протокол за извършена
насрещна проверка се прилага към актове
те, издавани при извършването на основната
проверка.
(5) Когато проверката е извършена по
делегация по реда на чл. 31, ал. 4 и 5, конста
тивният протокол се издава от контролните
органи, извършили проверката, и се изпраща
на ТП на НОИ, поискало проверката.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ПО СПАЗВАНЕ
НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ВЪВ ВРЪЗ
К А С МЕДИЦИНСК АТА ЕКСПЕРТИЗА НА
ВРЕМЕННАТА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ
Чл. 33. (1) Контролът по издадените бол
нични листове и решенията по обжалването
им относно спазването на разпоредбите на
Правилника за устройството и организацията
на работа на органите на медицинската екс
пертиза и регионалните картотеки на меди
цинските експертизи, приет с Постановление
№ 83 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ,
бр. 34 от 2010 г.), Наредбата за медицинската
експертиза, приета с Постановление № 87 на
Министерски съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 36 от
2010 г.), и Наредбата за реда за представяне
в Националния осигурителен институт на
данните от издадените болнични листове и
решенията по обжалването им, приета с По
становление № 241 на Министерския съвет от
2014 г. (ДВ, бр. 67 от 2014 г.), се осъществява
от контролните органи по чл. 3, т. 2 чрез
извършване на проверки.
(2) Проверката по ал. 1 е действие или
съвкупност от действия, предприети от кон
тролните органи по чл. 3, т. 2 за събиране,
установяване и изясняване на факти и обсто
ятелства, свързани със:
1. спазване на правомощията на органите
на медицинската експертиза по издаване на
болнични листове;
2. създадената организация на работа на
органите на медицинската експертиза и ле
чебните заведения във връзка с издаването
на болнични листове и решения по обжал
ването им;
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3. подаване в регистъра по чл. 33, ал. 5,
т. 12 от Кодекса за социално осигуряване и
съхраняване на данните от болничните листове
и от решенията на ЛКК по повод обжалвани
болнични листове;
4. качеството на медицинската експертиза,
осъществявана от лекуващите лекари и ЛКК;
5. спазване на изискванията и реда при
издаване на болнични листове и решения по
обжалването им от органите на медицинската
експертиза;
6. промяна на данните по чл. 10 от Наред
бата за реда за представяне в Националния
осигурителен институт на данните от изда
дените болнични листове и решенията по
обжалването им;
7. правомерността на издаване на болнични
листове и необходимостта от предприемане
на действия по чл. 112, ал. 1 и 2 от Закона
за здравето.
(3) Проверки се извършват при:
1. подадени сигнали, жалби и/или искания
относно допуснати нарушения на норматив
ните актове във връзка с медицинската екс
пертиза на временната неработоспособност;
2. наличие на данни за нарушения и/или
пропуски при представяне на данни от из
дадените болнични листове и решенията по
обжалването им.
(4) При установяване на нарушения във
връзка с дейностите, възложени на НОИ,
контролните органи:
1. дават задължителни предписания за спаз
ване на разпоредбите, свързани с медицинската
експертиза на временната неработоспособност;
2. съставят актове за установяване на ад
министративни нарушения.
Чл. 34. (1) Проверката се извършва в
лечебните заведения, в които е извършена
медицинска експертиза на временната нера
ботоспособност и са издадени съответните
болнични листове и/или решения по обжал
ването им, на основание писмена заповед по
образец, утвърден от управителя на НОИ,
която съдържа:
1. данни за проверяваното лечебно заведе
ние (наименование, рег. №);
2. име, фамилия и длъжност на контрол
ните органи, на които се възлага проверката;
3. срок за извършване на проверката;
4. периода, за който ще се проверява ле
чебното заведение.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава от ръко
водителя на съответното ТП на НОИ или от
упълномощено от него лице, като може да
бъде изменяна с нова заповед за възлагане.
(3) Заповедта по ал. 1 се връчва на ръко
водителя на проверяваното лечебно заведение
или на изрично упълномощено от него лице.
Чл. 35. (1) Срокът за извършване на про
верката е до 14 дни. По преценка на ръко
водителя на съответното ТП на НОИ и при
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липса на необходимост от предприемане на
действия по чл. 112, ал. 1 и 2 от Закона за
здравето срокът за извършване на проверката
е до един месец.
(2) Срокът по ал. 1 започва да тече от
датата на:
1. получаване на данните в регистъра по
чл. 33, ал. 5, т. 12 от Кодекса за социално
осигуряване;
2. получаване/въвеждане на данните от
декларациите съгласно приложение № 15 към
Наредбата за изчисляване и изплащане на па
ричните обезщетения и помощи от държавното
обществено осигуряване, приета с ПМС № 364
от 2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.), в регистър
„Парични обезщетения и помощи от ДОО“;
3. получаване на сигналите, жалбите или
исканията.
(3) При наличието на обективни причини,
препятстващи извършването на проверката
в определения срок, същият може да бъде
продължаван с до един месец със заповед
за удължаване на срока от органа по чл. 34,
ал. 2, възложил проверката.
Чл. 36. (1) За резултата от извършената
проверка контролните органи съставят кон
стативен протокол по образец, утвърден от
управителя на НОИ.
(2) Протоколът се съставя в два еднообразни
екземпляра – по един за лечебното заведение
и за ТП на НОИ, и се връчва на отговорните
лица лично срещу подпис или по пощата с
обратна разписка в тридневен срок от изти
чане на срока за извършване на проверката.
(3) Към протокола се прилагат оригинал
ни и/или заверени копия на събраните при
проверката документи (справки, декларации,
обяснения и др.).
Г л а в а

п е т а

ИЗДАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРЕД
ПИСАНИЯ
Чл. 37. (1) При нарушаване на разпоредби
те на нормативните актове по ДОО, Закона
за гарантираните вземания на работниците
и служителите при несъстоятелност на ра
ботодателя и Наредбата за реда и начина за
информиране на работниците и служителите
и за отпускане и изплащане на гарантираните
вземания при несъстоятелност на работодателя
във връзка с възложените на НОИ дейности
контролните органи по чл. 3, т. 1 и 3 дават
задължителни предписания на основание
чл. 108, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално
осигуряване.
(2) Задължителните предписания по ал. 1
се дават на осигурителите, осигурените и са
моосигуряващите се лица, както и на други
лица, допуснали нарушенията.
(3) Контролните органи по чл. 3, т. 2 дават
задължителни предписания при допуснати
нарушения във връзка със:
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1. получаването на уникални номера и
предоставянето им на осъществяващите дей
ност в лечебното заведение лекари/лекари по
дентална медицина и ЛКК с оглед издаване
на болнични листове;
2. изпълнението на задължението по чл. 10
от Наредбата за реда за представяне в Наци
оналния осигурителен институт на данните
от издадените болнични листове и решенията
по обжалването им;
3. издаването на болнични листове и ре
шения по обжалването им;
4. представянето на данните от болничните
листове и решенията по обжалването им в
електронния регистър по чл. 33, ал. 5, т. 12
от Кодекса за социално осигуряване;
5. въвеждането и съхраняването на данните
при издаването/анулирането на болничните
листове и решенията по обжалването им;
6. воденето на медицинската документа
ция и др.
(4) Задължителни предписания по ал. 3
се дават на:
1. лекуващите лекари/лекари по дентална
медицина;
2. лекарските консултативни комисии;
3. лечебните заведения.
Чл. 38. (1) Задължителните предписания се
връчват на отговорните лица в 3-дневен срок
от изготвянето им и подлежат на обжалване
пред ръководителя на съответното ТП на НОИ
в 14-дневен срок от връчването им.
(2) Преди изтичане на срока за обжалване
контролните органи на НОИ могат да отстра
няват допуснати непълноти в задължителни
те предписания. За нанесените промени се
съобщава на заинтересованите лица. Актът
за допълване подлежи на обжалване по реда
на ал. 1.
(3) Очевидни фактически грешки, допуснати
в задължителните предписания, се поправят
от издалите ги контролни органи и след из
тичане на срока за обжалване. За поправката
на очевидни фактически грешки се съобщава
на заинтересованите лица. Актът за поправя
нето подлежи на обжалване по предвидения
в ал. 1 ред.
Г л а в а

ш е с т а

УСТАНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВ
НИ НАРУШЕНИЯ И НАЛАГАНЕ НА АД
МИНИСТРАТИВНИ НАК АЗАНИЯ
Чл. 39. Административните нарушения по
чл. 349 и 349а от Кодекса за социално оси
гуряване, чл. 31 от Закона за гарантираните
вземания на работниците и служителите при
несъстоятелност на работодателя и чл. 235а от
Закона за здравето се установяват от контрол
ните органи на ТП на НОИ, на територията
на което е извършено нарушението.
Чл. 40. Наказателните постановления се
издават от ръководителя на ТП на НОИ, на
територията на което е извършено наруше
нието, или от упълномощено от него длъж
ностно лице.
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Чл. 41. (1) Установяването на нарушенията,
издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления, както и възоб
новяването на административнонаказателното
производство се извършват по реда на Закона
за административните нарушения и наказания.
(2) За маловажни случаи на администра
тивни нарушения органът по чл. 40 може
да не наложи наказание, като предупреди
нарушителя, устно или писмено, че при пов
торно извършване на нарушение ще му бъде
наложено административно наказание.
(3) Когато се установи, че деянието не е
нарушение, че нарушението не е извършено
от лицето, посочено като нарушител, или че
то не може да му се вмени във вина, органът
по чл. 40 прекратява преписката с мотивирана
резолюция.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази инструкция „съ
ответното ТП на НОИ“ е:
1. за едноличните търговци, лицата, уп
ражняващи свободна професия, земеделските
стопани и тютюнопроизводителите и физиче
ските лица – ТП на НОИ по постоянен адрес
на физическото лице;
2. за местните юридически лица и лечебните
заведения – ТП на НОИ по седалището им;
3. за неперсонифицираните дружества и
осигурителните каси – ТП на НОИ по адрес
на управление;
4. за търговски представителства на чуж
дестранни лица – ТП на НОИ по адрес на
търговското представителство;
5. за клон на чуждестранно лице – ТП на
НОИ по седалище на клона, съответно адрес
на управление на поделението или предста
вителството;
6. за осигурителите и самоосигуряващите
се лица, регистрирани в Териториалната ди
рекция „Големи данъкоплатци и осигурители“
на Националната агенция за приходите – ТП
на НОИ по седалище на юридическото лице
и по постоянен адрес на физическото лице;
7. за клоновете и поделенията, вписани
с 13-значен единен идентификационен код
(ЕИК) – ТП на НОИ по седалище, съответно
адрес на управление;
8. ТП на НОИ, извършващо ревизия или
проверка по делегация.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази инструкция се издава на основа
ние чл. 37, ал. 5, т. 2 от Кодекса за социално
осигуряване.
§ 3. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

„86, Диригент, 2652 7011.“;
1.2. в раздел ІІ, Специалисти със средно образование и професионална квалификация, втора
група, се добавят редове № 25, 26 и 27:
„25, Техник-механик, самолетна техника, 3115
3018;
МИНИСТЕРСТВО
26, Техник, механик, 3115 3004;
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
27, Авиомеханик, 3155 3001.“;
ЗАПОВЕД № 8121з-345
1.3. в раздел ІІІ „Специалисти със средно
от 31 март 2015 г.
образование“:
1.3.1. в първа група се добавят редове № 10,
относно изменение на Заповед № 8121з-212 от
11 и 12:
24.02.2015 г. за утвърждаване на Класифика„№ 10, Сътрудник, охрана, 5414 3010;
тор на длъжностите в МВР, изм. със Заповед
№ 11, Инструктор, 5169 3007;
№ 8121з-255 от 6.03.2015 г. и Заповед № 8121з-295
№ 12, Оркестрант, 2652 6004.“;
от 20.03.2015 г.
1.3.2. в трета група се добавя ред № 11:
На основание чл. 33, т. 9 и чл. 143, ал. 2 от
„№ 11, Завеждащ, техническа служба, 4110
Закона за Министерството на вътрешните работи
2002.“;
нареждам:
1.4. в раздел V, Квалифицирани работници:
Изменям Заповед № 8121з-212 от 24.02.2015 г.
1.4.1. в ред № 35 текстът „Шофьор, автобус/над
относно утвърждаване на Класификатор на длъж40 места, 8331 2002“ се заменя с текста „Шофьор,
ностите в МВР, изменена със Заповед № 8121з-255
противопожарен автомобил, 8332 2001“;
от 6.03.2015 г. и Заповед № 8121з-295 от 20.03.2015 г.,
1.4.2. в ред № 36 текстът „Шофьор, автобус/
както следва:
до 40 места, 8331 2002“ се заменя с „Шофьор,
1. В приложение № 3 „Класификатор на длъжтоварен автомобил, 8332 2010“;
ностите в МВР. В. Лица, работещи по трудово
1.4.3. на ред № 37 текстът „/до 15 места“ се
правоотношение“:
заличава;
1.1. в раздел І, Ръководни, аналитични и при1.4.4. на ред № 38 текстът „/до 25 т.“ се заличава;
ложни специалисти с висше образование, Обра1.4.5. добавя се ред № 41:
зователно-квалификационна степен бакалавър и
„41, Шофьор, тежкотоварен автомобил, 8332
магистър; образователна и научна степен доктор,
2009.“
се добавя ред № 86:
2. Приложение № 4 се изменя така:
„Приложение № 4
КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В МВР
Г. Държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 ЗМВР
Наименование на
длъжностното ниво

Минимални изисквания за заемане
на длъжността
образователпрофесиоранг
на степен
нален стаж

Номер
по ред

Длъж
ностно
ниво

1

2

Ръководно
Административен секретар на МВР
ниво 2

магистър

ІV старши

5 години

2

3

Ръководно
Директор (дирекция, институт)
ниво 3Б

магистър

V старши

7 години

3

3

Ръководно
Ректор (АМВР)
ниво 3Б

доктор

V старши

7 години

4

3

Ръководно
Началник („Звено за вътрешен одит“)
ниво 3Б

магистър

V старши

7 години

5

4

Ръководно Заместник-директор (дирекция, инстиниво 4Б тут)

магистър

І младши

6 години

6

4

Ръководно
Заместник-ректор (АМВР)
ниво 4Б

доктор

І младши

6 години

7

5

Ръководно Началник (Специализиран отряд „Възниво 5А душно наблюдение“)

магистър

ІІ младши

5 години

8

5

Ръководно Заместник-началник (Специализиран
ниво 5Б отряд „Въздушно наблюдение“)

магистър

ІІ младши

5 години

9

5

Ръководно Началник („Звено за материални
ниво 5Б проверки“)

магистър

ІІ младши

5 години

10

5

Ръководно
Помощник-ректор (АМВР)
ниво 5Б

магистър

ІІ младши

5 години

Наименование на длъжността
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Номер
по ред

Длъж
ностно
ниво

11

5

12

5

13

5

14

5

15

5

16

5

17

5

18

5

19

5

20

5

21

6

22

6

23

6

24

6

25

6

26

6

27

6

28

6

29

6

30

6

31

6

32

6

33

6

34

6

35

6

36

6

37

7

Наименование на
длъжностното ниво
Ръководно
ниво 5Б
Ръководно
ниво 5Б
Ръководно
ниво 5Б
Експертно
ниво 1Б
Експертно
ниво 1Б
Експертно
ниво 1Б
Експертно
ниво 1Б
Експертно
ниво 1Б
Експертно
ниво 1Б
Експертно
ниво 1Б
Ръководно
ниво 6А
Ръководно
ниво 6А
Ръководно
ниво 6А
Ръководно
ниво 6А
Експертно
ниво 2
Експертно
ниво 2
Експертно
ниво 2
Експертно
ниво 2
Експертно
ниво 2
Експертно
ниво 2
Експертно
ниво 2
Експертно
ниво 2
Експертно
ниво 2
Експертно
ниво 2
Експертно
ниво 2
Експертно
ниво 2
Ръководно
ниво 7А
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Минимални изисквания за заемане
на длъжността
образователпрофесиоранг
на степен
нален стаж

Декан (АМВР)

доктор

ІІ младши

5 години

Заместник-декан (АМВР)

доктор

ІІ младши

5 години

Началник на отдел

магистър

ІІ младши

5 години

Старши оперативен помощник

магистър

ІІ младши

5 години

Държавен експерт

магистър

ІІ младши

5 години

Държавен инспектор

магистър

ІІ младши

5 години

Държавен вътрешен одитор

магистър

ІІ младши

5 години

магистър

ІІ младши

5 години

магистър

ІІ младши

5 години

Задграничен представител І степен

магистър

ІІ младши

7 години

Началник на сектор

бакалавър

ІІІ младши

4 години

доктор

ІІІ младши

5 години

Началник на клиника

магистър

ІІІ младши

5 години

Началник на консултативно-диагностичен блок

магистър

ІІІ младши

5 години

Професор

доктор

ІІІ младши

5 години

Доцент

доктор

ІІІ младши

3 години

Оперативен помощник

бакалавър

ІІІ младши

4 години

Главен юрисконсулт

магистър

ІІІ младши

4 години

Главен вътрешен одитор

бакалавър

ІІІ младши

4 години

Главен експерт

бакалавър

ІІІ младши

4 години

Главен инспектор

бакалавър

ІІІ младши

4 години

Главен счетоводител

магистър

ІІІ младши

4 години

Задграничен представител ІІ степен

магистър

ІІІ младши

5 години

Финансов контрольор

магистър

ІІІ младши

4 години

доктор

ІІІ младши

2 години

Старши преподавател (АМВР)

магистър

ІІІ младши

3 години

Началник на отдел (териториални
звена за обслужване на гр. София)

бакалавър

ІІІ младши

4 години

Главен юрисконсулт (дирекция „Правно-нормативна дейност“)
Главен счетоводител (дирекция „Планиране и управление на бюджета“)

Ръководител на катедра

Главен асистент

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН

Номер
по ред

Длъж
ностно
ниво

38

7

39

7

40

7

41

7

42

7

43

7

44

8

45

8

46

8

47

8

48

8

49

8

50

8

51

8

52

8

53

8

54

8

55

8

56

8

57

8

58

8

59

8

60

8

61

8

62

8

63

8

64

8

Наименование на
длъжностното ниво
Ръководно
ниво 7Б
Ръководно
ниво 7Б
Експертно
ниво 3
Експертно
ниво 3
Експертно
ниво 3
Експертно
ниво 3
Ръководно
ниво 8
Ръководно
ниво 8
Ръководно
ниво 8
Ръководно
ниво 8
Ръководно
ниво 8
Ръководно
ниво 8
Ръководно
ниво 8
Ръководно
ниво 8
Ръководно
ниво 8
Ръководно
ниво 8
Ръководно
ниво 8
Ръководно
ниво 8
Експертно
ниво 4
Експертно
ниво 4
Експертно
ниво 4
Експертно
ниво 4
Експертно
ниво 4
Експертно
ниво 4
Експертно
ниво 4
Експертно
ниво 4
Експертно
ниво 4

ВЕСТНИК

Наименование на длъжността
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Минимални изисквания за заемане
на длъжността
образователпрофесиоранг
на степен
нален стаж

Директор (ЦСПП)

магистър

ІІІ младши

4 години

Началник на отдел (териториални
звена в страната)

бакалавър

ІІІ младши

4 години

Старши пилот

бакалавър

ІV младши

5 години

магистър

ІV младши

3 години

бакалавър

ІV младши

3 години

магистър

ІV младши

3 години

бакалавър

ІІІ младши

3 години

бакалавър

ІІІ младши

3 години

бакалавър

ІІІ младши

3 години

бакалавър

ІІІ младши

3 години

бакалавър

ІІІ младши

3 години

бакалавър

ІІІ младши

3 години

бакалавър

ІІІ младши

3 години

Заместник-директор (ЦСПП)

бакалавър

ІІІ младши

3 години

Ръководител на секция

бакалавър

ІІІ младши

3 години

Началник на отделение

магистър

ІІІ младши

3 години

Управител на лечебно заведение

магистър

ІІІ младши

3 години

Началник на отделение (териториални
звена в страната)

магистър

ІІІ младши

3 години

Главен юрисконсулт (СДВР, СДПБЗН)

магистър

ІV младши

3 години

магистър

ІV младши

3 години

бакалавър

ІV младши

3 години

Старши експерт

бакалавър

ІV младши

2 години

Старши вътрешен одитор

бакалавър

ІV младши

2 години

Старши инспектор

бакалавър

ІV младши

2 години

Старши юрисконсулт

магистър

ІV младши

2 години

Старши счетоводител

бакалавър

ІV младши

2 години

Преподавател (АМВР)

магистър

ІV младши

не се изисква

Главен счетоводител (териториални
звена за обслужване на гр. София)
Главен експерт (териториални звена за
обслужване на гр. София)
Финансов контрольор (териториални
звена за обслужване на гр. София)
Началник на сектор (териториални
звена за обслужване на гр. София)
Началник на сектор (териториални
звена в страната)
Началник на група
Началник на група (териториални
звена за обслужване на гр. София)
Началник на група (териториални
звена в страната)
Началник на районен център
(в гр. София)
Началник на районен център (в страната)

Главен юрисконсулт (териториални
звена в страната)
Главен счетоводител (териториални
звена в страната)
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ДЪРЖАВЕН
Наименование на
длъжностното ниво
Експертно
ниво 5
Експертно
ниво 5
Експертно
ниво 5
Експертно
ниво 5
Експертно
ниво 5
Експертно
ниво 6
Експертно
ниво 6
Експертно
ниво 6
Експертно
ниво 6
Експертно
ниво 6
Експертно
ниво 6
Експертно
ниво 6
Експертно
ниво 6
Експертно
ниво 7

Номер
по ред

Длъж
ностно
ниво

65

9

66

9

67

9

68

9

69

9

70

10

71

10

72

10

73

10

74

10

75

10

76

10

77

10

78

11

79

11

80

11

81

11

82

11

83

11

84

11

85

11

86

11

Експертно
Младши експерт
ниво 7

87

12

Ниво стаСтажант-одитор
жант

ВЕСТНИК

Наименование на длъжността

Минимални изисквания за заемане
на длъжността
образователпрофесиоранг
на степен
нален стаж

Главен експерт (териториални звена в
страната)

бакалавър

ІV младши

2 години

Главен механик

бакалавър

ІV младши

5 години

бакалавър

ІV младши

2 години

магистър

ІV младши

2 години

Старши преподавател (ЦСПП)

бакалавър

ІV младши

3 години

Старши механик

бакалавър

V младши

3 години

Старши свързочник

бакалавър

V младши

3 години

Старши юрисконсулт (СДВР, СДПБЗН)

магистър

V младши

1 година

магистър

V младши

1 година

бакалавър

V младши

1 година

бакалавър

V младши

1 година

бакалавър

V младши

1 година

Преподавател (ЦСПП)

бакалавър

V младши

Вътрешен одитор

бакалавър

Старши експерт (териториални звена
за обслужване на гр. София)
Финансов контрольор (териториални
звена в страната)

Старши юрисконсулт (териториални
звена в страната)
Старши счетоводител (териториални
звена за обслужване на гр. София)
Старши счетоводител (териториални
звена в страната)
Старши експерт (териториални звена
в страната)

Експертно
Счетоводител
ниво 7
Експертно
ниво 7
Експертно
ниво 7
Експертно
ниво 7
Експертно
ниво 7
Експертно
ниво 7
Експертно
ниво 7

С Т Р. 4 1

Юрисконсулт
Инспектор
Асистент
Пилот

не се изисква
не се изисV младши
ква

професионане се изислен бакала- V младши
ква
вър по…
не се изисмагистър
V младши
ква
не се изисбакалавър V младши
ква
не се изисмагистър
V младши
ква
не се изисбакалавър V младши
ква

Механик на кораб над 100 БРТ

бакалавър

V младши

1 година

Механик на кораб до 100 БРТ

бакалавър

V младши

не се изисква

професионане се изислен бакала- V младши
ква
вър по…
не се изисбакалавър V младши
ква

Забележка.
Изискването за професионален стаж за длъжността „Административен секретар на МВР“ е по
смисъла на чл. 34а, ал. 2 ЗМВР.
Заповедта влиза в сила от 1 април 2015 г.
Министър:
Р. Бъчварова
2540

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-46-311
от 18 март 2015 г.
На основание чл. 24а, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
(ЗСПЗЗ), чл. 47б, ал. 1 и 2 и чл. 47е от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) във
връзка с одобрен доклад № 93-3254 от 18.03.2015 г.
от министъра на земеделието и храните нареждам:
1. Откривам процедура за провеждане на търг
за отдаване под наем или аренда на земеделски
земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в
страната за стопанската 2015/2016 г. с начална
тръжна цена съгласно приложенията.
2. Търговете да се проведат от областните
дирекции „Земеделие“ на тръжни сесии с тайно
наддаване при условията и по реда, определени
в чл. 47ж и сл. ППЗСПЗЗ.
3. Ди рек т ори т е на облас т н и т е д и рек ц и и
„Земеделие“ да издадат заповед за провеждане
на търга (тръжните сесии) с приложена информация за всички свободни имоти от държавния
поземлен фонд – обект на търга, на територията
на съответната област.
4. Началната тръжна цена за предоставяне на
земеделски земи от ДПФ под наем или аренда
и размерът на депозита за участие в търга е,
както следва:
4.1. началната тръжна цена за отглеждане
на едногодишни полски култу ри за срок до
10 стопански години, по общини за съответната
област, е посочена в приложение № 1 – графа 1,
представляващо неразделна част от заповедта;
размерът на депозита за участие в търга е 20 %
от началната тръжна цена, умножена по площта
на имота;
4.2. началната тръжна цена за създаване и
отглеждане на трайни насаждения е посочена
по периоди в приложение № 2, представляващо
неразделна част от заповедта; размерът на депозита за участие в търга е 10 лв./дка;
4.3. началната тръжна цена за отглеждане на
съществуващи трайни насаждения е съгласно
приложение № 3, представляващо неразделна част
от заповедта; размерът на депозита за участие в
търга е 10 лв./дка;
4.4. началната тръжна цена за ползване на
ливади и пасища, мери за срок от 1 стопанска
година по реда на чл. 37и, ал. 13 и 14 ЗСПЗЗ
е посочена в приложение № 1 – графи 2 и 3,
представляващо неразделна част от заповедта;
размерът на депозита за участие в търга е 20 %
от началната тръжна цена, умножена по площта
на имота;
4.5. в случай че земите от ДПФ са поливни,
началната тръжна цена по т. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 се
коригира с коефициент за поливност: за Северна
България – 1.2, и за Южна България – 1.5;
4.6. сключването на договор за наем или за
аренда за ползване на обявените по този ред
земеделски земи от ДПФ не гарантира подпомагане на земеделските производители по схемите
и мерките на Общата селскостопанска политика.

ВЕСТНИК
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5. Одобрявам образците на документите за
участие в търга: заявление – оферта по чл. 47з,
ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ; декларации по чл. 47з, ал. 1,
т. 6 и 9 ППЗСПЗЗ; запис на заповед; проекти на
договори за наем или аренда по чл. 47м, ал. 1
ППЗСПЗЗ и проект на договор за наем по чл. 37и,
ал. 13 и 14 ЗСПЗЗ.
6. Заповедта да се публикува и в един централен ежедневник.
7. Заповедта да се доведе до знанието на директорите на областните дирекции „Земеделие“
за изпълнение.
8. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на д-р Цветан Димитров – заместникминистър на земеделието и храните.
Министър:
Д. Танева

Приложение № 1
Начални тръжни цени за стопанската 2015 – 2016 г.
Област/община

Едногодишни
полски
култури,
лв./дка

Ливади, Пасища,
лв./дка
мери,
лв./дка

1

2

3

Гърмен

29

10

6

Гоце Делчев

29

7

6

Кресна

24

7

6

Сатовча

24

8

6

Якоруда

29

10

8

Хаджидимово

29

7

6

Разлог

29

7

6

Струмяни

29

7

6

Сандански

29

7

10

Белица

29

7

6

Банско

29

7

6

Симитли

24

7

6

Благоевград

29

7

6

Петрич

29

7

7

Айтос

28

10

6

Бургас

33

7

6

Камено

35

7

6

Карнобат

39

7

6

Малко Търново

28

7

6

Несебър

28

7

6

Поморие

28

7

6

Приморско

28

7

6

Руен

28

7

6

Созопол

28

7

8

БЛАГОЕВГРАД

БУРГАС
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ДЪРЖАВЕН
1

2

3

Средец

28

8

7

Сунгурларе

28

7

Царево

28

7

Провадия

33

7

7

Аксаково

33

7

Вълчи дол

33

Долни чифлик

33

Ветрино

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3
1

2

3

Борован

39

7

6

6

Оряхово

39

7

6

6

Мизия

39

7

6

Мездра

33

7

6

Криводол

39

9

6

6

Роман

33

7

6

7

7

Козлодуй

39

7

6

7

6

Хайредин

39

7

6

33

7

8

Дългопол

33

7

6

22

7

6

Суворово

33

7

6

Севлиево

22

7

6

Аврен

33

7

7

Дряново

24

7

6

Девня

33

7

6

Трявна

24

7

6

Бяла

28

7

7

Варна

33

7

6

Добрич

44

7

6

Белослав

28

7

6

Добричка

44

7

6

44

7

6

Велико Търново

33

10

7

Златарица

33

7

6

Лясковец

33

7

6

Генерал Тошево
Крушари
Балчик
Шабла
Каварна

44
44
44
44

7
7
7
7

6
6
6
6

Полски Тръмбеш

33

7

7

Тервел

44

7

8

Свищов

33

7

6

Ардино

24

7

6

Стражица

33

7

6

Джебел

24

7

6

Сухиндол

33

7

6

Кирково

19

7

7

Горна Оряховица

33

7

7

Крумовград

20

7

7

Кърджали

25

7

6

Елена

28

8

7

Момчилград

24

7

6

Павликени

33

10

6

Черноочене

25

7

6

Кюстендил

28

7

6

Кочериново

28

7

6

Рила

28

7

6

Невестино

24

7

6

Трекляно

22

7

6

24

7

6

ВАРНА

ВЕЛИКО
ТЪРНОВО

ВИДИН

ГАБРОВО
Габрово

ДОБРИЧ

КЪРДЖ АЛИ

КЮСТЕНДИЛ

Видин

33

7

6

Димово

33

9

8

Брегово

33

7

6

Кула

33

7

6

Ново село

33

9

6

Грамада

33

7

6

Макреш

33

8

6

Сапарева
баня

Бойница

33

7

6

Дупница

24

7

6

Белоградчик

33

7

6

Бобов дол

24

7

6

Чупрене

33

7

6

Бобошево

22

7

6

Ружинци

33

8

9

ЛОВЕЧ
Ловеч

33

7

6

Враца

39

7

8

Летница

24

7

7

Бяла Слатина

39

7

6

Луковит

33

9

6

ВРАЦА

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1

2

3

Угърчин

33

8

6

Левски

Априлци

24

7

6

Троян

24

7

6

Тетевен

24

7

Ябланица

24

7

БРОЙ 28
1

2

3

39

8

6

Никопол

33

7

6

Пордим

39

7

6

6

Плевен

33

7

6

6

Червен бряг

33

7

6

МОНТАНА

ПЛОВДИВ

Берковица

28

8

7

Асеновград

24

7

6

Вършец

24

8

7

Брезово

30

7

6

Монтана

33

10

6

Калояново

30

7

6

Бойчиновци

33

7

6

Карлово

24

7

7

Брусарци

33

7

6

Марица

30

7

6

Якимово

39

7

6

Пловдив

24

7

6

Вълчедръм

39

7

6

Куклен

24

7

6

Георги Дамяново

24

10

7

Първомай

28

7

6

Лом

39

7

7

Раковски

30

7

6

Медковец

39

7

6

Родопи

35

7

7

Чипровци

24

7

6

Садово

33

7

6

Съединение

33

7

6

Стамболийски

39

7

6

Кричим

33

7

6

Перущица

33

7

6

Хисаря

24

7

8

Лъки

24

7

6

Сопот

30

7

6

Завет

44

7

6

Исперих

44

7

7

Кубрат

44

7

6

Лозница

44

7

7

Разград

44

7

7

Самуил

44

7

6

Цар Калоян

44

7

6

Борово

44

7

6

Бяла

44

7

6

Ценово

44

7

8

Две могили

44

7

6

Иваново

44

7

8

Сливо поле

44

7

6

Ветово

44

7

8

Русе

44

7

6

Алфатар

44

7

6

ПАЗАРДЖИК
Батак

19

8

6

Белово

24

7

6

Брацигово

24

7

7

Велинград

24

7

6

Лесичово

24

7

6

Пазарджик

25

7

6

Панагюрище

24

7

6

Пещера

24

7

6

Ракитово

28

7

6

Септември

28

7

6

Стрелча

19

7

6

Брезник

24

7

6

Земен

24

7

6

Ковачевци

24

7

6

Перник

24

7

6

Радомир

24

7

6

Трън

24

7

6

ПЕРНИК

ПЛЕВЕН

РАЗГРАД

РУСЕ

Белене

33

7

6

Гулянци

33

7

6

Долна Митрополия

33

10

9

Долни
Дъбник

39

7

6

Искър

39

7

6

Главиница

44

7

6

6

Дулово

44

7

6

Кнежа

33

7

СИЛИСТРА
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ВЕСТНИК

1

2

3

Кайнарджа

44

7

6

Силистра

44

7

6

СТАРА ЗАГОРА

Ситово

44

7

6

Тутракан

44

7

6

Сливен

33

7

7

Твърдица

19

7

6

Нова Загора

39

7

6

Котел

24

8

8

СЛИВЕН

СМОЛЯН

С Т Р. 4 5
1

2

3

Стара Загора

33

7

6

Братя Даскалови

28

7

6

Гурково

28

7

6

Гълъбово

28

7

6

Казанлък

28

7

7

Мъглиж

28

7

6

Николаево

28

7

6

Раднево

28

7

6

Чирпан

28

7

6

Павел баня

28

7

6

Опан

28

7

6

Търговище

33

7

6

33

7

6

Баните

28

7

6

Борино

24

7

7

Девин

24

8

6

Доспат

28

7

6

Златоград

24

7

6

Мадан

24

7

6

Неделино

24

7

6

Попово

Рудозем

28

7

7

Опака

33

7

6

Смолян

24

7

7

Омуртаг

33

8

7

33

7

6

Любимец

24

7

6

Маджарово

19

7

6

ТЪРГОВИЩЕ

Чепеларе

28

7

6

Антоново

СОФИЯГРАД

25

8

6

ХАСКОВО

СОФИЯ-ОБЛАСТ
Пирдоп

24

7

6

Минерални
бани

24

7

7

Сливница

24

7

6

Симеоновград

24

7

6

Своге

24

7

6

Свиленград

25

7

6

Самоков

24

7

6

Тополовград

19

7

6

Правец

24

7

6

Костинброд

24

7

6

Ивайловград

19

8

6

Костенец

24

7

6

Хасково

25

7

6

Копривщица

28

8

7

Харманли

25

7

7

Ихтиман

24

7

6

Димитровград

24

7

6

Етрополе

24

7

6

Стамболово

24

7

8

Елин Пелин

28

7

6

Драгоман

24

7

6

Венец

33

7

6

Горна Малина

24

7

6

Върбица

33

8

7

Годеч

24

7

7

Велики Преслав

33

8

6

Ботевград

24

7

6

Каспичан

33

7

6

Божурище

24

7

6

Каолиново

33

7

6

Антон

24

7

6

7

6

24

7

6

Никола Козлево

39

Долна баня
Златица

24

7

6

Нови пазар

33

7

6

Мирково

24

7

10

Смядово

33

7

6

Чавдар

28

7

6

Хитрино

33

7

6

Челопеч

24

7

6

Шумен

33

7

7

ШУМЕН

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН
1

2

3

Болярово

33

8

7

Елхово

33

7

7

Стралджа

33

7

6

Тунджа

33

7

6

Ямбол

33

7

6

ЯМБОЛ

Приложение № 2
Начална тръжна цена за създаване и отглеждане
на трайни насаждения, по периоди:
Трайни насаждения

Лозови насаждения

Гратисен пе
риод, г.

3

Период на плододаване
г.

лв./
дка

4 – 7

44

8 – 20

66

за останалия 44
период на
плододаване
Овощ н и нас а ждения – семкови,
кос т и л кови, черупкови

4

5 – 7

33

Ягодоплодни култури

2

за периода на 50
плододаване

Етеричномаслени
к ул т у ри – роза,
мента, лавандула,
шипка и др.

3

за периода на 33
плододаване

Култивирани билк и – срок на
п редоставяне –
5 години

1

2 – 5

за останалия 50
период на
плододаване

24

К а л иф орн и йск и
4 – 12
52
аспержи
3
13 – 15
33
срок на предоставяне – 15 години
Продължителността на периода на плододаване
за отделните видове трайни насаждения се определя от приложенията към чл. 5 от Наредбата за
базисните цени на трайните насаждения, приета
с ПМС № 151 от 1991 г. (ДВ, бр. 65 от 1991 г.;
загл. изм., бр. 107 от 2000 г.).

Приложение № 3
Начална тръжна цена за отглеждане на съществуващи трайни насаждения
Трайни насаждения

Цена
лв./дка

1. Лозови насаждения

44 лв.

2. Овощни насаждения
(семкови, костилкови, черупкови)

41 лв.

3. Етеричномаслени култури (роза,
мента, лавандула, шипка и др.)
2513

33 лв.
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РАЗРЕШЕНИЕ № BG-BIO-04
от 8 януари 2015 г.
На основание чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 3, т. 1
и ал. 5 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на
Европейския съюз, Сертификат за акредитация с
рег. № D-ZE-14008-01-00, издадена от Германска
Акредитационна Служба ГмбХ от 3.12.2014 г.,
входирани в Министерството на земеделието и
храните документи със заявление с вх. № АО-2012
от 7.11.2014 г., писма с допълнителни документи
с вх. № АО-2012 от 19.11.2014 г., вх. № АО-2012
от 25.11.2014 г., вх. № АО-2012 от 10.12.2014 г.,
протокол от проведена писмена процедура на
Постоянната междуведомствена консултативна
комисия по биологично земеделие с № РД-19-2
от 5.01.2015 г. и Заповед № РД-09-3 от 8.01.2015 г.
на министъра на земеделието и храните разрешавам на „СЕРЕС – Сертификация на екологични
стандарти“ – ООД, с адрес на управление в Република България гр. София, ул. Лерин 56 – 60,
ет. 1, офис 1:
Да извършва сертификация на продукти съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от
28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти
и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ
на ЕС L 189 от 20 юли 2007) и Регламент (ЕО)
№ 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г.
за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент № 834/2007 на Съвета от
28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти
по отношение на биологичното производство,
етикетирането и контрола.
Продуктовият обхват не включва аквакултури
и продукти от тях.
Разрешението е валидно до 2.12.2019 г.
МЗХ, Рег. № BG-BIO-04
Министър:
Д. Танева
2567
РАЗРЕШЕНИЕ № BG-BIO-06
от 8 януари 2015 г.
На основание чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 3, т. 1
и ал. 5 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на
Европейския съюз, Акредитация № D-ZE-1405701-00, издадена от Немска служба за акредитация
ГмбХ, в сила от 15.12.2014 г., входирани в Министерството на земеделието и храните документи
със заявление с вх. № АО-1928 от 6.11.2014 г.,
писма с допълнителни документи с вх. № 70-4778
от 12.11.2014 г., вх. № АО-1928 от 11.12.2014 г.,
протокол от проведена писмена процедура на
Постоянната междуведомствена консултативна
комисия по биологично земеделие с № РД-19-2 от
5.01.2015 г. и Заповед № РД-09-4 от 8.01.2015 г. на
министъра на земеделието и храните разрешавам
на „Би Си Ес Оеко – Гаранти“ – ООД, със седалище и адрес на управление в Република България,
гр. Банкя, район „Банкя“, област София, община
София, ул. Гергина 5:
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Да извършва контрол и сертификация на
продукти съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 на
Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното
производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91
(ОВ на ЕС L 189 от 20 юли 2007) и Регламент (ЕО)
№ 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г. за
определяне на подробни правила за прилагането
на Регламент № 834/2007 на Съвета от 28 юни
2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение
на биологичното производство, етикетирането и
контрола (OB L 250, 18.09.2008 г., стр. 1).
Разрешението е валидно до 14.12.2019 г.
МЗХ, Рег. № BG-BIO-06
Министър:
Д. Танева
2568

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-200
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 115 от Конституцията на
Република България и чл. 154, ал. 1 във връзка с
чл. 153, т. 1 и чл. 152 от Закона за водите изменям
и допълвам Заповед № РД-27 от 17 януари 2002 г.
на министъра на околната среда и водите (ДВ,
бр. 9 от 2002 г.), както следва:
1. Точки 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 се изменят така:
„1.1. Дунавски район с център Плевен – обхващащ водосборните области на реките Искър,
Ерма, Нишава, Огоста и западно от Огоста, Вит,
Осъм, Янтра, Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки и водите на река Дунав;
1.2. Черноморски район с център Варна – обхващащ водосборните области на реките, вливащи се в Черно море от северната до южната
граница, включително вътрешните морски води
и териториалното море;
1.3. Източнобеломорски район с център Пловдив – за водосборните области на реките Тунджа,
Марица, Арда и Бяла река;
1.4. Западнобеломорски район с център Благоевград – за водосборните области на реките
Места, Струма и Доспат.“
2. В т. 2 текстът „а подземният вододел на
Малмвалансжкия водоносен хоризонт съвпада
със западната граница на области Шумен и Добрич и източната граница на области Разград и
Силистра“ се заличава.
3. Създава се т. 2а:
„2а. Подземните водни тела, когато не следват
конкретен речен басейн, се присъединяват към
най-близкия и най-подходящия район за басейново управление със заповед на министъра на
околната среда водите.“
4. В т. 5 текстът „от Главна дирекция по водите
към“ се заменя с „и контролира от“.
5. Създава се т. 6:
„6. Наименованията на басейновите дирекции
по т. 1 са, както следва:
6.1. Басейнова дирекция „Дунавски район“;
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6.2. Басейнова дирекция „Черноморски район“;
6.3. Басейнова дирекция „Източнобеломорски
район“;
6.4. Басейнова дирекция „Западнобеломорски
район“.“
Министър:
Ив. Василева
2541

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-51
от 1 април 2015 г.
Във връзка с необходимостта от изграждане
на нови преносни газопроводи високо налягане
с автоматична газорегулираща станция (АГРС)
от подземно газохранилище (ПГХ) Чирен до
гр. Козлодуй и гр. Оряхово, заявление и писма
от „Булгартрансгаз“ – ЕАД, с вх. № АУ-14-13 от
4.04.2014 г., от 24.04.2014 г., от 5.12.2014 г. и от
23.02.2015 г. на основание § 52, ал. 2 ПЗРЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.),
§ 52, ал. 5 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 66 от 2013 г.),
чл. 129, ал. 3 (в редакцията преди изм. и доп. на
ЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.) във връзка с чл. 110,
ал. 1, т. 5 и чл. 128, ал. 2, 5, 6 и 12 ЗУТ (в редакцията преди изм. и доп. на ЗУТ – ДВ, бр. 66 от
2013 г.) предвид обстоятелството, че „Преносни
газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ Чирен до гр. Козлодуй и гр. Оряхово“ са определени
с решения на МС № 615 от 14.07.2009 г. и № 279
от 8.05.2013 г. за обект с национално значение по
смисъла на § 5, т. 62 от допълнителните разпоредби на ЗУТ и за национален обект по смисъла на
§ 1 от допълнителните разпоредби на Закона за
държавната собственост, Заповед № РД-02-14-983
от 14.10.2013 г. на министъра на регионалното
развитие за изработване на парцеларен план
за „Преносни газопроводи високо налягане с
автоматична газорегулираща станция (АГРС)
от подземно газохранилище (ПГХ) „Чирен“ до
гр. Козлодуй и гр. Оряхово“ на територията на
област Враца, общини Враца, Криводол, Борован, Хайредин, Мизия, Козлодуй и Оряхово,
разгласена по реда на чл. 124б ЗУТ, писмо изх.
№ 26-00-2662 от 26.09.2013 г. от Министерството
на околната среда и водите (МОСВ), влязло в
сила Решение по ОВОС № ВР-29-ПР от 2011 г. на
директора на РИОСВ – Враца, писма № В-1018
от 22.08.2011 г. и № В-1758 от 14.08.2013 г. на
РИОСВ – Враца, становище изх. № 33-НН-1123
от 7.01.2014 г. на Министерството на културата,
Решение № КЗЗ-01 от 21.01.2014 г., ІІІ, т. 40, на
Комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието и храните, писмо на
министъра на земеделието и храните № 66-5813
от 31.03.2014 г., Решение № КЗЗ-23 от 20.12.2011 г.,
ІV, т. 25 на Комисията за земеделските земи, писмо на зам.-министъра на земеделието и храните
№ 66-5093 от 24.01.2012 г., Решение № КЗЗ-01 от
21.01.2014 г. на Комисията за земеделските земи
за утвърждаване на трасе за газопровода и оптичен кабел от лявата страна на газопровода и
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площадки за проектиране на „Пусково очистно
устройство, КВ-1 и КВ-2“, „Кранов възел № 3
(КВ-3)“, „Кранов възел – Видин (КВ – Видин)“,
„Кранов възел № 4 (КВ-4)“, АГРС „Козлодуй“,
Станция за приемане на очистно съоръжение и
Кранов възел АГРС „Козлодуй“ и автомобилен
път“, Кранов възел „Оряхово-1“ (КВ „Оряхово-1“),
АГРС „Оряхово“ с Кранов възел „Оряхово-2“ и
автомобилен път и трасета за ел. захранващи
кабели от точката на захранване до технологичните площадки, Решение № ИАГ-46202 от
18.12.2013 г. от Изпълнителна агенция по горите
за предварително съгласуване за учредяване на
безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост,
становище № 650 от 30.06.2010 г. на Държавно
горско стопанство – Оряхово, становище изх.
№ ДГС-1458 от 18.06.2010 г. на „Държавно горско стопанство – Враца“, писмо изх. № СЗДП
767-1 от 8.04.2014 г. от Северозападно държавно
предприятие към МЗХ, Здравно заключение изх.
№ 7 от 6.07.2011 г. и писмо изх. № КД-04-1463
от 5.08.2011 г. от Регионална здравна инспекция – Враца, към Министерството на здравеопазването, писмо рег. № 11-00-486 от 14.09.2011 г.
от Министерството на отбраната, писмо изх.
№ 26-Б-65 от 7.03.2014 г. от Министерството
на икономиката и енергетиката, писмо изх.
№ 025-14 от 28.03.2014 г. от „Дайрект Петролеум
България“ – ЕООД, писмо изх. № 53-00-347 от
7.04.2014 г. от „Проучване и добив на нефт и
газ“ – АД, писма № 1428 от 19.02.2013 г., № 8289
от 5.12.2012 г., № 8126 от 27.11.2012 г., № 6499 от
21.09.2012 г. от „АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД, Козлодуй, писмо изх. № АД-53-86#4 от 21.12.2010 г.
от „Напоителни системи“ – ЕАД, Централно
управление, писмо № ЖИ-3515 от 21.02.2012 г. от
ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“, писмо изх. № 53-00-01 от 5.01.2012 г.
от Агенция „Пътна инфраструктура“ и Становище
изх. № 53 от 25.01.2012 г. от ОПУ – Враца, писмо
изх. № 26-609-1 от 12.01.2011 г. от „НЕК“ – ЕАД,
писмо изх. № Ц У-ПМО-2969 от 27.04.2012 г.
от „ЕСО“ – ЕА Д, писмо изх. № 1200548607-1
от 9.01.2012 г. от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, писма изх. № 6619 от 9.01.2012 г. и
№ 3794 от 17.09.2010 г. на Басейнова дирекция
за управление на водите – Дунавски район с
център Плевен, влязло в сила становище рег.
№ Стн-11 от 9.08.2011 г. на Областно управление
„ПБЗН“ – Враца, Заверка на парцеларния план от
Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ – Регионален отдел „ИДТН“ – Враца, положително становище изх. № 36-00 от
19.02.2015 г. от „Южен поток България“ – АД,
съгласувания със: Виваком – „БТК“ – АД, „Михайлов ТВ“ – ООД, „Калин еко строй“ – ООД,
„В и К“ – ООД – Враца, извършено съобщаване
за изработения парцеларен план на заинтересуваните лица чрез обявления в „Държавен
вестник“, както следва: Община Враца – бр. 77
от 2011 г., Община Криводол – бр. 78 от 2011 г.,
Община Борован – бр. 77 от 2011 г., Община
Хайредин – бр. 89 от 2011 г., Община Мизия –
бр. 80 от 2011 г., Община Козлодуй – бр. 53 от
2013 г. и Община Оряхово – бр. 85 от 2011 г. и бр.
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93 от 2011 г., констативни протоколи за постъпили/непостъпили възражения от съответните
общини, утвърден протокол на Националния
експертен съвет по устройство на територията
и регионална политика № УПНЕИПГ-01-02-12
от 19.05.2014 г., утвърден протокол на НЕСУТРП
№ УПНЕИПГ-01-02-04 от 25.02.2015 г. и Заповед
№ РД-02-15-43 от 17.03.2015 г. на министъра на
регионалното развитие и благоустройството за
изпълнение на функции по ЗУТ одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „Преносни газопроводи високо налягане
с автоматична газорегулираща станция (АГРС)
от подземно газохранилище (ПГХ) „Чирен“ до
гр. Козлодуй и гр. Оряхово“ на територията на
област Враца, община Враца, землища с. Чирен,
с. Девене, с. Три кладенци, община Криводол,
землище с. Осен, община Борован, землище
с. Малорад, община Хайредин, землища с. Рогозен, с. Манастирище, с. Бързина, с. Хайредин,
с. Ботево, община Мизия, землища с. Сараево,
гр. Мизия, с. Софрониево, община Козлодуй,
землища с. Крива бара, с. Бутан, с. Гложене,
с. Хърлец и община Оряхово, землище гр. Оряхово, съгласно приетата и одобрена графична
част, неразделна част от тази заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Враца,
в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
2611
ЗАПОВЕД № РД-02-15-54
от 3 април 2015 г.
Във вр ъ зк а с ис к а не вх . № АУ14 -31 о т
26.03.2015 г. и писма № АУ14-31 от 22.10.2014 г.,
№ А У14 -31 о т 10 . 0 9. 2 014 г., № А У14 -31 о т
16.06.2014 г. и № АУ14-31 от 22.05.2014 г. на
Консорци у м „ГАЗТЕК – Юж нийг ип рогаз“ в
качеството му на представител на „Южен поток
България“ – АД, упълномощен от изпълнителните директори на дружеството с нотариално
заверено пълномощно, рег. № 269 от 10.01.2014 г.,
издадено от Цветанка Михова-Ангелова, нотариус в Районен съд – София, рег. № 562 на
Нотариалната камара, на основание § 52, ал. 2
и 4 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила
от 28.11.2014 г.), § 52, ал. 1 и 2 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ,
бр. 66 от 2013 г.), § 124 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82
от 2012 г.) и чл. 129, ал. 3 (в редакцията преди
изм. и доп. на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.) във
връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 128, ал. 2, 5,
6 и 12 ЗУТ (в редакцията преди изм. и доп. на
ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.) предвид обстоятелството, че обект: „Газопровод „Южен поток“ в
отсечката, която ще се изгради на територията
на Република България, е обявен за обект с
национално значение и за национален обект с
Решение № 876 от 2.12.2011 г. на Министерски
съвет, разрешение № АУ10-45 от 10.05.2012 г. от
заместник-министъра на регионалното развитие
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и благоустройството за изработване на подробен
устройствен план – парцеларен план за обекта на
територията на Република България, допълнено с
писмо № АУ-10-45 от 25.01.2013 г. за разрешаване
изработването на ПУП – планове за застрояване
и парцеларни планове за обслужващата техническа инфраструктура; извършено съобщаване
на изработения проект със съобщения в „Държавен вестник“ – бр. 62 от 2014 г. и бр. 63 от
2014 г., документи за непостъпили възражения,
издадени от община Летница, област Ловеч, и
община Лозница, област Разград, протоколи от
проведено обществено обсъждане; решения на
общински съвети (ОС): № 214 по протокол № 32
от 30.10.2013 г. на ОС – Летница, Решение № 201
по протокол № 34 от 4.11.2013 г. на ОС – Лозница;
решения на Комисията за земеделските земи към
Министерството на земеделието и храните (МЗХ)
за утвърждаване на трасе и площадки в земеделски земи: Решение № КЗЗ-19 от 3.10.2013 г.,
т. 8 – за област Ловеч, Решение № КЗЗ-19 от
3.10.2013 г., т. 21 – за област Разград, и Решение № КЗЗ-21 от 31.10.2013 г., т. 136, писмо рег.
№ АО-1187 от 12.06.2014 г. от МЗХ – дирекция
„Поземлени отношения и комасация“; писмо
№ 26-00-4136 от 11.01.2012 г. на МОСВ за провеждане на една от изискващите се оценки по
реда на глава шеста от Закона за опазване на
околната среда за съвместяване на процедурите
по екологична оценка и ОВОС, Решение по ОВОС
№ 7-5 от 2013 г. на МОСВ с допуснато предварително изпълнение при условието на чл. 60
АПК и писмо изх. № 04-00-3674 от 20.12.2013 г.
от МОСВ; съгласуване със заинтересуваните
централни и териториални администрации и
специализираните контролни органи и експлоатационните дружества със: писма № ИАГ-4529
от 3.02.2014 г. и № ИАГ-5923 от 13.02.2014 г. на
ИАГ, становище № РД-06-169 от 31.01.2014 г. на
ТП „Държавно горско стопанство Разград“ към
„Северноцентрално държавно предприятие“ ДП,
Министерството на културата със становище
№ ЗЗ-НН-128 от 25.02.2014 г., ГД „Пожарна
безопасност и защита на населението“ – София,
със становище № ПО-8006 от 31.10.2013 г., Министерството на икономиката и енергетиката с
писмо № 04-16-33 от 26.02.2014 г. и № 26-Г-72 от
27.06.2012 г. на МИЕТ, здравни заключения на
регионални здравни инспекции при Министерство на здравеопазването (РЗИ) – № ЗК-04-1053
от 19.08.2013 г. на РЗИ – Ловеч, № К Д-03-12
от 4.03.2013 г. и № КД-03-13 от 4.03.2013 г. на
РЗИ – Разград, Министерството на отбраната
със становища рег. № 04-32-107 от 21.12.2013 г.,
Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ – писмо
рег. № 0094-1866 от 18.06.2013 г., Държавно предприятие „Национална компания Железопътна
инфраструктура“ със становище № ЖИ-30509 от
19.12.2013 г., Държавна агенция за метрологичен
технически надзор с писмо изх. № 04-13-41-13 от
6.01.2014 г., „В и К“ – АД, Ловеч, с писмо № ТОП1212 от 13.03.2013 г., „ВиК – Ду нав“ – ЕА Д,
Разград, с писмо № ВК-02-70 от 15.03.2013 г.,
„Булгартрансгаз“ – ЕАД, с писма изх. № БТГ
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24-00-4111 от 31.10.2013 г. и БТГ 24-00-722 от
24.02.2014 г., „ЕСО“ – ЕАД, с писмо № ПМО3053 от 21.05.2013, „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, с писмо № 1201017314 от 11.03.2013 г.
за област Ловеч, „ЕНЕРГО – ПРО Мрежи“ – АД,
с писмо № K-EPRG-1270#15 от 19.03.2013 г. за
област Разград, „Мобилтел“ – ЕА Д, с писмо
№ 2548 от 22.04.2013 г., „БТК“ – АД (Виваком),
със становище рег. инд. № 95-Д-102 от 30.04.2013 г.,
„Напоителни системи“ – ЕА Д, с писмо изх.
№ АД-53-868 от 7.11.2013 г., „Булгартел“ – ЕАД,
с писмо № 24-00-366 от 22.05.2013 г., „Глобал
Комюникейшън нет“ – АД, с писмо изх. № 12 от
27.01.2014 г., „Космо България Мобайл“ – ЕАД
(„Глобул“), с № NID-ID-050 от 21.12.2013 г.,
протокол на НЕСУТРП № УПНЕИПГ-01-02-16
о т 3.0 6.2014 г. и За повед № РД- 02-15- 43 о т
17.03.2015 г. на минист ъра на региона лното
развитие и благоустройството за предоставяне
изпълнението на функции по ЗУТ одобрявам
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „Преносен газопровод „Южен поток“ на
територията на Република България“ – участък
от км 279+224 до км 280+069 в община Летница, област Ловеч, и участък от км 151+782 до
км 152+420 в община Лозница, област Разград,
съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща
неразделна част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Административния съд – Ловеч, и Административния
съд – Разград, в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
2612

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД
№ РД-08-189 от 8 април 2015 г. (МТИТС)
№ РД-02-14-457 от 6 април 2015 г. (МРРБ)
По заявление на „Алфред С. Тьопфер Интернешънъл България Лоджистикс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление – гр. София,
район „Триадица“, бул. България 49Б, вх. А,
ет. 12, и ЕИК 201765418, със съвместна заповед
на министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие № РД-08-346 от 3 юли 2014 г.
(на МТИТС) и № РД-02-14-683 от 25 юли 2014 г.
(на МРР) е дадено разрешение за изработване
на проект на генерален план за изграждане на
пристанище за обществен транспорт с регионално
значение „Пристанище Тьопфер Силистра“ – изработване на подробен устройствен план – план
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за регулация и застрояване на пристанищната
територия и парцеларен план на пристанищната
акватория. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране. Заповедта е публикувана
на официалната интернет страница на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ на
25 юли 2014 г.
На 21 юли 2014 г. в търговския регистър, воден
от Агенцията по вписванията, по партидата на
„Алфред С. Тьопфер Интернешънъл България
Лоджистикс“ – ЕООД, е вписана промяна на
търговското наименование на дружеството на
„АДМ България Лоджистикс“ – ЕООД.
Със заявление на „АДМ България Лоджист икс“ – ЕООД, вх. № 1146 от 12 декември
2014 г., е внесен по реда и при условията на
чл. 25 от Наредба № 10 от 2014 г. за обхвата и
съдържанието, изработването, одобряването и
изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт (обн., ДВ,
бр. 32 от 2014 г.; изм., бр. 2 от 2015 г.) проект
на генерален план на „Пристанище АДМ Силистра“ – подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на пристанищната
територия и парцеларен план на пристанищната
акватория. В заявлението и в проекта на генерален план наименованието на пристанището е
съобразено с настъпилата промяна във фирмата
на заявителя. Към заявлението, съдържащо финансова обосновка на заявената инвестиционна
инициатива, са приложени: прединвестиционно
проучване, в т. ч. Решение № РУ 1-1/2014 г. за
оценка на въздействието върху околната среда
на инвестиционното предложение „Изграждане
на пристанище Тьопфер – Силистра“, издадено
от директора на Регионалната инспекция по
околната среда и водите – Русе, на 25 февруари
2014 г.; документи, удостоверяващи правото на
собственост на заявителя върху територията,
върх у която е предвидено изг ра ж дането на
пристанищната инфраструктура на пристанището; писмо на министъра на околната среда и
водите, изх. № 26-00-2356 от 5 декември 2014 г.,
в което е изразено становище, че с оглед проведената процедура по издаване на Решение № РУ
1-1/2014 г. от 25 февруари 2014 г. за оценка на
въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение няма необходимост
от провеж дане на процеду ра по екологична
оценка по реда на глава шеста от Закона за
опазване на околната среда, както и на процедура по оценка на съвместимост по реда на
чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие;
писмо на заместник-министъра на културата,
изх. № 26-00-891 от 4 декември 2014 г., с което се потвърждава изложеното в писмата на
директора на Регионалния исторически музей
в Силистра, изх. № 63 от 4 септември 2013 г.,
и на директора на Националния институт за
недвижимо културно наследство, изх. № 4800323 от 15 август 2014 г., че в засегнатата от
проекта територия няма обекти със статут на
недвижими културни ценности, и се изразява
становище, че по изложените съображения не е
необходимо провеждане на процедурата по реда
на чл. 83 и 84 от Закона за културното наследство за съгласуване на изработения проект на
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генерален план; сертификат за инвестиция клас
„А“ № А-57-1, издаден на 25 август 2014 г. от министъра на икономиката и енергетиката, както
и предварителни договори с експлоатационните
дружества, към чиито мрежи и съоръжения е
налице или се предвижда присъединяване.
За изработения проект на генерален план
писмено са уведомени заинтересованите лица,
определени в съответствие с чл. 26, ал. 2 и
3 от Наредба № 10 от 2014 г. за обх вата и
съдържанието, изработването, одобряването
и изменен ие т о на г енера л н и т е п ла нове на
пристанищата за обществен транспорт. В установения четиринадесетдневен срок от датата
на получаване на уведомлението е постъпило
писмено становище от заинтересуваното лице
„Индустриална зона Силистра“ – ЕА Д, с изх.
№ И-15 от 15.01.2015 г., в което заявява, че дружеството няма възражения по внесения проект
на генерален план на пристанище за обществен
транспорт с регионално значение „Пристанище А ДМ Силистра“ – подробен устройствен
план – план за рег улаци я и заст рояване на
пристанищната територия и парцеларен план
на пристанищната акватория.
Налице са: мотивирано експертно становище
по проекта изх. № Р-1691 от 8 януари 2015 г.,
изготвено от директора на дирекция „Морска
администрация – Русе“, и мотивирано становище
изх. № ДОК-15 от 12 януари 2015 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция
„Морска администраци я“ за резултатите от
анализа на проекта на план, в т. ч. и за съответствието на предвижданията му с одобрената
от Министерския съвет Стратегия за развитие
на транспортната система на Република България и Общия генерален план за транспорта на
България.
Със съвместна заповед на минист ъра на
транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие
и благоустройството № РД-08-67 от 2.02.2015 г.
(МТИТС) и № РД-02-14-153 от 30.01.2015 г. (МРРБ)
е назначен междуведомствен експертен съвет за
разглеждане и приемане на проекта на генерален
план на „Пристанище АДМ Силистра“ – подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване на пристанищната територия и
парцеларен план на пристанищната акватория.
Съгласно решение № 2 по т. 4 от протокола от
заседанието на Междуведомствения експертен
съвет, проведено на 12 февруари 2015 г., проектът е
приет със следната бележка: Преди одобряването
му да бъде представен протокол от Службата по
геодезия, картография и кадастър – Силистра,
от извършена проверка и приемане на данните
от проекта на генерален план в цифров вид.
С п и с м о н а „ А Д М Б ъ л г а р и я Ло д ж и с тикс“ – ЕООД, вх. № 1146 от 16.02.2015 г., е
представен Протокол № 01-45003-13.02.2015 от
13 февруари 2015 г. на Службата по геодезия,
картография и кадастър – Силистра, удостоверяващ извършената проверка и приемането на
данните от проекта на генерален план в цифров
вид, като по този начин е отстранена забележ-
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ката, съдържаща се в решение № 2 по т. 4 от
протокола от заседанието на Междуведомствения
експертен съвет, проведено на 12 февруари 2015 г.
Предвид изложеното на основание § 52, ал. 2
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за устройство на територията (ДВ, бр. 98 от
2014 г.) във връзка с чл. 112а, ал. 5 от Закона
за морските пространства, вътрешните водни
пътища и пристанищата на Република България
(ЗМПВВППРБ) и чл. 36, ал. 1 от Наредба № 10
от 2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен
транспорт нареждаме:
1. Одобряваме приетия от Междуведомствения
експертен съвет по чл. 112а, ал. 3 и 4 ЗМПВВППРБ
проект на генерален план на „Пристанище АДМ
Силистра“ – подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на пристанищната
територия и парцеларен план на пристанищната
акватория (текстови и графични части).
2. Изпълнителна агенция „Морска администрация“ да изпрати заповедта за обнародване в
„Държавен вестник“ и да я съобщи на вносителя
„АДМ България Лоджистикс“ – ЕООД.
3. Заповедта подлежи на обжалване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването є.
Министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията:
Ив. Московски

2673

Министър на регионалното развитие
и благоустройството:
Л. Павлова

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1607
от 3 април 2015 г.
На основание чл. 4, ал. 2, чл. 22г, ал. 3, чл. 28,
ал. 1 и 2 ЗПСК и чл. 7, ал. 1, т. 5 от Устройствения правилник на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол и във връзка с
протоколно решение № 3482 от 3.04.2015 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
Забранява на „Монтажи“ – ЕАД, София, с
едноличен собственик на капитала „Държавна
консолидационна компания“ – ЕАД, извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни
активи на дружеството, сключването на договори
за придобиване на дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на
вземания, както и поемането на менителнични
задължения, освен с разрешение на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
2533
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С Т Р. 5 1
РЕШЕНИЕ № 3371-П
от 3 април 2015 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 4, ал. 1 и
чл. 32, ал. 1, т. 3 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 3,
ал. 3, чл. 5, 7 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 20, ал. 1, т. 3 и ал. 6
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 3481 от 3.04.2015 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Да се извърши продажба чрез публично
оповестен конкурс на един етап на 690 392 броя
акции, представляващи 100 % от капитала на
„НИТИ“ – ЕАД, Казанлък (наричано по-нататък „дружеството“), собственост на българската
държава.
2. Минимална конкурсна цена – 3 600 000 лв.
3. Конкурсната документация, която не съдържа информационен меморандум на дружеството,
може да бъде получена в сградата на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
в София, ул. Врабча 23, стая 515. Цената на конкурсната документация е 2000 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща,
както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – само
в левове, или чрез банков превод по следната
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол в Българска народна
банка – Централно управление: IBAN BG 39 BNBG
9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането
се извършва преди получаване на конкурсната
документация. Разходите по заплащането на конкурсната документация са за сметка на лицата.
Конкурсната документация се закупува в срок
до 15-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
4. Конкурсната документация се получава
след представяне на документ, от който да е вид
но лицето, оправомощено да закупи конкурсна
документация. В случай че документът по пред
ходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език.
5. В срок до 20-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица, закупили конкурсна документация, могат да отправят писмени искания
до Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за даване на разяснения по
процедурата за провеждане на конкурса. Разясненията по предходното изречение се изготвят в
писмена форма в срок от пет работни дни и се
предоставят на разположение на всички лица,
закупили конкурсна документация.
6. Информационният меморандум на дружеството ще бъде предоставен за закупуване
само на заинтересованите лица, отговарящи на
предварителните квалификационни изисквания,
посочени в т. 6.1, закупили конкурсна документация и подписали декларация за неразгласяване
на информация:
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6.1. заинтересованото лице следва да е надлежно учредено и валидно съществуващо юридическо лице съгласно законодателството на
държавата, чиято юрисдикция урежда неговия
правен статут, което кумулативно отговаря на
следните изисквания:
6.1.1. да осъществява дейности по производство и/или търговия с отбранителна продукция;
6.1.2. да има положителен финансов резултат
за всяка от последните две финансови години
съгласно одитираните годишни финансови отчети;
6.1.3. да е получило разрешение за достъп до
информация с ниво на класификация „Секретно“
и/или удостоверение за сигурност или потвърждение съгласно глави пета и шеста от Закона за
защита на класифицираната информация и глави
шеста и седма от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация.
Необходимите документи, които следва да
бъдат представени като доказателство за съответствие с посочените предварителни квалификационни изисквания, се съдържат в конкурсната
документация.
7. Не се допускат до участие в конкурса офшорни дружества, консорциуми (във формата на
търговски или граждански дружества съгласно
българското законодателство, специално създадени с цел участие в конкурса), лица, които са
в ликвидация, лица, обявени в несъстоятелност
или които са в производство за обявяване в
несъстоятелност, както и лица, осъдени за банкрут, и лица, които имат непогасени изискуеми
публични задължения към Република България.
8. Право да получат сертификат за регистрация
имат заинтересованите лица, които отговарят на
предварителните квалификационни изисквания по
т. 6.1 и са закупили информационен меморандум
на дружеството.
9. Цената на информационния меморандум
на дружеството е 5000 лв. (с включен ДДС) или
равностойността им в евро, която се заплаща при
условията и в сроковете, посочени в конкурсната
документация. Разходите по заплащане на информационния меморандум са за сметка на лицата.
10. Не се допуска участникът, спечелил конкурса, да учреди дружество, специално създадено
за сключване на договора за приватизация.
11. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 360 000 лв. или равностойността им в евро.
Банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в конкурсната документация, следва да бъде заверена
при условията и по реда, предвидени в конкурсната
документация, най-късно до 17 ч. българско време
на 100-ия ден, считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
12. Офертите на участниците в конкурса се
подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, София, ул.
Врабча 23, в срок до 17 ч. българско време на
100-ия ден считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
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13. Утвърждава конкурсната документация за
продажба чрез публично оповестен конкурс на
един етап на 690 392 броя акции, представляващи
100 % от капитала на „НИТИ“ – ЕАД, Казанлък,
собственост на българската държава.

2534

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 3372-П
от 3 април 2015 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1593 от 15.10.2014 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 88 от 24.10.2014 г.) относно откриване на
процедура за приватизация и протоколно решение
№ 3490 от 3.04.2015 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, представляващ: самостоятелен обект с идентификатор 83510.671.118.4.15,
със застроена площ 146,58 кв. м, намиращ се в
гр. Шумен 9700, бул. Мадара 23, ет. 1, състоящ
се от две търговски зали, баня, тоалетна и две
складови помещения, заедно с 8,857 % ид. ч. от
общите части на сградата и от правото на строеж
върху мястото, съставляващо имот с идентификатор 83510.671.118 (наричан по-нататък „имота“), да
се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 160 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 7000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 40 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол в София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 15-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди по-
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лучаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 20-ия ден,
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 20-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
2535
РЕШЕНИЕ № 3373-П
от 3 април 2015 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1593 от 15.10.2014 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 88 от 24.10.2014 г.) относно откриване на
процедура за приватизация и протоколно решение
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№ 3491 от 3.04.2015 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, представляващ: самостоятелен обект с идентификатор 83510.671.118.3.29,
със застроена площ 133,39 кв. м, намиращ се в
гр. Шумен 9700, бул. Мадара 23, ет. 1, състоящ
се от търговска зала, обслужващo помещениe
и тоалетна, заедно с 8,060 % ид. ч. от общите
части на сградата и от правото на строеж върху
мястото, съставляващо имот с идентификатор
83510.671.118 (наричан по-нататък „имота“), да се
извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 140 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 30 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол в София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 15-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 20-ия ден,
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността или лица, за
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които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 20-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
2536

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 69
от 12 февруари 2015 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-94-Ю-2 от 7.01.2013 г. от Юлия Йорданова
Войнова с искане за даване на разрешение за
изработване на проект за подробен устройствен
план (ПУП) – изменение на план за регулация
и застрояване (ИПРЗ) на УПИ VII-146, гр. Нови
Искър, кв. Кумарица, кв. 236.
Към заявлението са приложени: нотариален
акт № 6, том XVII, дело № 2622 от 2.08.1977 г.,
мотивирано предложение, скица № 24763 от
19.04.2012 г. на АГКК за поземлен имот с идентификатор 00357.5360.146 (номер по предходен
план 146, кв. 236, парцел VII), позволителен
билет за съществуващата жилищна сграда № 56
от 4.04.1984 г.
Със Заповед № РД-09-50-357 от 5.06.2013 г.
на главния архитект на СО е разрешено да се
изработи проект за изменение на подробен устройствен план в обхват: м. Кв. Кумарица, кв.
236, УПИ VII-146.
Със заявление № ГР-94-Ю-2/13 г. от 14.01.2014 г.
е внесен проект за ПУП – ИПРЗ за м. Кв. Кумарица, кв. 236, УПИ VII-146.
Представена е скица по чл. 16, ал. 3 ЗКИР за
идентичност между УПИ VII-146, ПИ с идентификатор 00357.5360.146 и ПИ с идентификатори
00357.5360.1213, 00357.5360.1214 и 00357.5360.1220.
С писмо № ГР-94-Ю-2 от 18.03.2014 г. на НАГ
проектът е изпратен в район „Нови Искър“ за
провеждане на процедури по реда на чл. 128,
ал. 3 ЗУТ.
Представена е декларация за съществуваща
растителност по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, заверена
от Дирекция „Зелена система“ – СО, вх. № ЗС94-Ю-1 от 24.01.2014 г. С писмо № 6602-70/1 от
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19.03.2014 г. на район „Нови Искър“ се удостоверява, че проектът е надлежно съобщен по реда
на чл. 128, ал. 3 ЗУТ и в законоустановения срок
няма постъпили възражения.
Проектът е разгледан и приет с решение на
ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-41 от 10.06.2014 г., т. 4.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Заявлението за разрешаване изработването на
проект за изменение на подробен устройствен план
е подадено от заинтересуваното лице по чл. 135,
ал. 1 във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ.
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,
допуснато е изработването на проект за ПУП
от компетентния за това орган, внесен е проект
и са изпълнени предписанията в допускането и
допълнително дадените такива, 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.
По действащия ОУП на СО имотът попада
в „Жм“ – „Жилищна зона с малкоетажно застрояване“, в която съгласно приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 4, е допустимо конкретното
предназначение да е за жилищно строителство.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Действащият подробен устройствен план е
одобрен със Заповед № РД-50-09-234 от 12.06.1984 г.
Кадастралната карта е одобрена със Заповед
№ РД-18-3 от 11.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № КД14-22-1640 от 21.10.2013 г. на началника на СГКК.
С изменението на плана за регулация се предвижда задънена улица от о.т. 127б до о.т. 127в;
изменение на УПИ VII-146, като се отреждат
нови УПИ VII-1213 и УПИ XXIX-1214 по имотни
граници на ПИ с идентификатор 00357.5360.1213,
00357.5360.1214.
Новообразуваните УПИ отговарят на изискването на чл. 19, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на нов УПИ VII-1213
се осигурява по действащата улична регулация.
Лицето (изход) към улица на нов УПИ XXIX1214 се осигурява чрез предвиждане на задънена
улица от о.т. 127б – о.т. 127в.
Конкретното предназначение на новите УПИ
VII-1213 и XXIX-1214 не се изменя с оглед предназначението на стар УПИ VII-146 – „за жилищно
строителство“, което е допустимо в устройствена
зона „Жм“, в която попада имотът, съгласно
становище на отдел „Общ устройствен план“.
С изменението на плана за застрояване в УПИ
VII-146 се потвърждава съществуващата сграда в
УПИ VII-1213 нов, а в УПИ XXIX-1214 се предвижда свободностояща малкоетажна сграда на
пълни отстояния от регулационните граници.
С плана за застрояване се предвижда 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.
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Предвид горното, с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
С предвиденото с проекта урегулиране на улица
се засягат имоти – частна собственост, същото
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за ПУП – ПРЗ е Столичният
общински съвет.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представените експертна
оценка и геодезическо заснемане на дървесната
растителност, заверени от Дирекция „Зелена
система“ – СО.
Отдел „БДПР“ е дал изрично становище по
проекта, че не се изисква съгласуване с експлоатационните предприятия.
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. 1, т. 1 във връзка с ал. 2, т. 2 и 6,
чл. 81, ал. 4 ЗУТ, т. 4 от приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО и решение по протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-41 от 10.06.2014 г., т. 4, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана за
регулация на м. Кв. Кумарица, гр. Нови Искър,
кв. 236, УПИ VII-146 за създаване на нови УПИ
VII-1213 и УПИ XXIX-1214; нова задънена улица
по о.т. 127б – о.т. 127в по зелените и кафявите
линии, цифри и зачерквания съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на плана за
застрояване за м. Кв. Кумарица, гр. Нови Искър,
кв. 236, УПИ VII-1213 и УПИ XXIX-1214 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 Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Нови Искър“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
2538
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1697
от 27 март 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 773 от 4.12.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 19.05.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на поземлен имот с идентификатор 68134.1387. 2288 в УПИ I – „За озеленяване
и спорт“, кв. 833, м. Триъгълника, София, ж.к.
Надежда, ул. Бедек, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 791 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 79 100 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 15.05.2015 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
2377
РЕШЕНИЕ № 1698
от 27 март 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 521 от 11.10.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 20.05.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на поземлен имот със сгради,
представляващ Ученическа почивна база (УПБ)
„Средни гьол“, Панагюрище, м. Айкьов шумак,
община Панагюрище, общински нежилищен имот,
предоставен за стопанисване и управление на
„Софийски имоти“ – ЕАД, като правоприемник
на „Галатея 2002“ – ЕАД.
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2. Начална тръжна цена – 405 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 40 500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 18.05.2015 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
2378
РЕШЕНИЕ № 1699
от 27 март 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 775 от 4.12.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. На 21.05.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на самостоятелен обект с идентификатор 51250.5715.54.1.1 в сграда с идентификатор 51250.5715.54.1 (помещение до трафопост),
с. Негован, в ПИ с идентификатор 51250.5715.54,
кв. 11, м. С. Негован, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Нови Искър“, със
съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 23 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2300 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 19.05.2015 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 240 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
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6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
2379

ОБЩИНА АЙТОС
РЕШЕНИЕ № 730
от 24 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският съвет – гр. Айтос, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за поземлен имот
№ 280009, м. Хаджи Бекир, землище на гр. Айтос, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Образуват
се следните УПИ: ІІІ-280009, ІV-280009, V-280009
и VІ-280009, с отреждане „за жилищни нужди“,
с ниско свободно застрояване с височина до
10 м и показатели за устройствена зона „Жм“:
п л ът ност до – 60 %; минима лно озелен яване – 40 %, и Кинт. – 1,2, както и УПИ VІІ-280009
с отреждане „за движение и транспорт“. Всички промени са нанесени с червени пунктирни
линии, зелени плътни линии и зелени щрихи
и сини, червени и зелени надписи и по определените ограничителни линии на застрояване
на приложения проект.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано от заинтересуваните
лица в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
Председател:
Р. Хасан
2482
РЕШЕНИЕ № 731
от 24 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Айтос, реши:
Одобрява ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии – трасе на обект:
„Довеждащ водопровод до ПСОВ, землище на
гр. Айтос“. Трасето на довеждащия водопровод с
дължина 78 м започва от съществуващ водопровод
в ПИ № 000918, землище на гр. Айтос, с НТП
„полски път“, общинска собственост, преминава
през следните поземлени имоти в землището на
гр. Айтос: № 001005 с НТП „пасище, мера“, публична общинска собственост; № 000204 с НТП
„друг вид канал“, публична общинска собственост;
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№ 000739 – път ІІІ клас, и достига до водомерна
шахта в ПИ № 265003 с НТП „пасище, мера“,
публична общинска собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано от заинтересуваните
лица в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
Председател:
Р. Хасан
2483
РЕШЕНИЕ № 732
от 24 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Айтос, реши:
Одобрява ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии – трасе на обект:
„Външно ел. захранване на ПСОВ, землище на
гр. Айтос“. Трасето на подземния електропровод с дължина 135 м преминава през следните
поземлени имоти в землището на гр. Айтос:
ПИ № 001005 с НТП „пасище, мера“, публична
общинска собственост; № 001024 с НТП „пасище,
мера“, публична общинска собственост; № 000204
с НТП „друг вид канал“, публична общинска
собственост; № 000739 – път ІІІ клас, и достига
до ПИ № 265003 с НТП „пасище, мера“, публична
общинска собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано от заинтересуваните
лица в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
Председател:
Р. Хасан
2484

ОБЩИНА БАЛЧИК
РЕШЕНИЕ № 801
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик, одобрява ПУП – план за регулация и застрояване в обхват УПИ ХІ-93,94 за обществено
обслужване в кв. 119, УПИ ІХ – 94 за обществено
обслужване, УПИ Х-95 за обществено обслужване в кв. 116, РУП за УПИ ІХ-94 за обществено
обслужване , УПИ Х-95 за обществено обслужване в кв. 116 и промяна на улична регулация
в кв. 119 от о.т. 1412, 1413 до о.т. 1414 и между
кв. 119 и кв. 116 от о.т. 1415, 1416, 1417, 1418,
1419 до о.т. 1420 и от о.т. 1417, 1421 до о.т. 1422
по плана на гр. Балчик, заедно с предвидения
начин на застрояване.
Председател:
В. Лучиянов
2519
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ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 1797
от 19 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе нов публичен търг с явно
наддаване за продажбата на следните общински
недвижими имоти:
1.1. УПИ – парцел Х, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206а по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.512 с площ
634 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7758 от 3.02.2009 г., вписан на 11.02.2009 г.
под № 218, под № 167, том I, парт. книга том
452, в Службата по вписванията – Самоков, при
начална тръжна 57,60 лв./кв. м без ДДС.
1.2. УПИ – парцел ХІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206а по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.513 с площ
634 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7759 от 3.02.2009 г., вписан на 11.02.2009 г.
под № 220, под № 169, том I, парт. книга том
454, в Службата по вписванията – Самоков, при
начална тръжна цена 57,60 лв./кв. м без ДДС.
1.3. УПИ – парцел ХІІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206а по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.514 с площ
634 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7760 от 3.02.2009 г., вписан на 11.02.2009 г.
под № 223, под № 172, том I, парт. книга том
457, в Службата по вписванията – Самоков, при
начална тръжна цена 57,60 лв./кв. м без ДДС.
1.4. УПИ – парцел VІІІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206б по
регулационния план на гр. Самоков, идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 65231.913.525
с площ 735 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди съгласно одобрената
кадастрална карта, актуван с акт за частна
общинска собственост № 7769 от 3.02.2009 г.,
вписан на 11.02.2009 г. под № 185, под № 134,
том I, парт. книга том 420, в Службата по вписванията – Самоков, при начална тръжна цена
57,60 лв./кв. м без ДДС.
1.5. УПИ – парцел ХІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206б по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.528 с площ
647 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана,
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начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7772 от 3.02.2009 г., вписан на 11.02.2009 г.
под № 188, под № 137, том I, парт. книга том
423, в Службата по вписванията – Самоков, при
начална тръжна цена 57,60 лв./кв. м без ДДС.
1.6. УПИ – парцел ІІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206в по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.540 с площ
545 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7779 от 3.02.2009 г., вписан на 11.02.2009 г.
под № 193, под № 142, том І, парт. книга том
429, в Службата по вписванията – Самоков, при
начална тръжна цена 57,60 лв./кв.м. без ДДС.
1.7. УПИ – парцел ІІІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206в по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.541 с площ
569 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7780 от 3.02.2009 г., вписан на 11.02.2009 г.
под № 194, под № 143, том І, парт. книга том
431, в Службата по вписванията – Самоков, при
начална тръжна цена 57,60 лв./кв. м без ДДС.
1.8. УПИ – парцел ІV, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206в по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.542 с площ
541 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7781 от 3.02.2009 г., вписан на 11.02.2009 г.
под № 195, под № 144, том І, парт. книга том
432, в Службата по вписванията – Самоков, при
начална тръжна цена 57,60 лв./кв. м без ДДС.
1.9. УПИ – парцел V, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206в по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.543 с площ
631 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7782 от 3.02.2009 г., вписан на 11.02.2009 г.
под № 196, под № 145, том І, парт. книга том
433, в Службата по вписванията – Самоков, при
начална тръжна цена 57,60 лв./кв. м без ДДС.
1.10. УПИ – парцел VІІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206в по
регулационния план на гр. Самоков, идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 65231.913.545
с площ 784 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди съгласно одобрената
кадастрална карта, актуван с акт за частна
общинска собственост № 7784 от 3.02.2009 г.,
вписан на 11.02.2009 г. под № 199, под № 148,
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том І, парт. книга том 435, в Службата по вписванията – Самоков, при начална тръжна цена
57,60 лв./кв. м без ДДС.
1.11. УПИ – парцел ІХ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206в по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.547 с площ
640 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7786 от 3.02.2009 г., вписан на 11.02.2009 г.
под № 201, под № 150, том І, парт. книга том
437, в Службата по вписванията – Самоков, при
начална тръжна цена 57,60 лв./кв. м без ДДС.
1.12. УПИ – парцел Х, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206в по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.548 с площ
589 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7787 от 3.02.2009 г., вписан на 11.02.2009 г.
под № 202, под № 151, том І, парт. книга том
438, в Службата по вписванията – Самоков, при
начална тръжна цена 57,60 лв./кв. м без ДДС.
1.13. УПИ – парцел ХІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206в по
регулационния план на гр. Самоков, идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 65231.913.549
с площ 588 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди съгласно одобрената
кадастрална карта, актуван с акт за частна
общинска собственост № 7788 от 3.02.2009 г.,
вписан на 11.02.2009 г. под № 203, под № 152,
том І, парт. книга том 439, в Службата по вписванията – Самоков, при начална тръжна цена
57,60 лв./кв. м без ДДС.
1.14. УПИ – парцел ХІІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206в по
регулационния план на гр. Самоков, идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 65231.913.550
с площ 588 кв.м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди съгласно одобрената
кадастрална карта, актуван с акт за частна
общинска собственост № 7789 от 3.02.2009 г.,
вписан на 11.02.2009 г. под № 204, под № 153,
том І, парт. книга том 440, в Службата по вписванията – Самоков, при начална тръжна цена
57,60 лв./кв. м без ДДС.
1.15. УПИ – парцел ХХІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206г по
регулационния план на гр. Самоков, идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 65231.913.571
с площ 501 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди съгласно одобрената
кадастрална карта, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10940 от 5.03.2012 г.,
вписан в Службата по вписванията – Самоков,
при начална тръжна цена 57,60 лв./кв. м без ДДС.
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2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF, при „ЦКБ“ – АД, клон
гр. Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
11. В случай на неявяване на купувачи и на
обявения повторен търг да се провеждат последващи поредни търгове на 56-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 52-рият ден след обявената дата за
съответния повторен търг.
Председател:
С. Стойчева
2446
РЕШЕНИЕ № 1830
от 19 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 70, ал. 2, чл. 110,
ал. 1, т. 5 и чл. 126, ал. 6 ЗУ Т, протокол № 38
от заседание на ПК по „Устройство на територията и екология“ Общинският съвет – гр.
Самоков, одобрява парцеларен план за елементите на техническата инфраструкту ра извън
границите на у рбанизираните територии за
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изграждане на: 1. водопровод за водоснабдяване
на ПИ № 040138, ПИ № 040139, ПИ № 040170
и ПИ № 040171, м-ст Под селото, в землището
на с. Продановци; 2. водопровод от извора в
ПИ № 040145 до цех за бу тилиране на вода в
ПИ № 040171, м-ст Под селото, землището на
с. Продановци; 3. електропровод – кабел 20 kV
през ПИ № 040169 и ПИ № 040145, м-ст Под
селото, землището на с. Продановци, съгласно
приложения проект.
За председател:
Ст. Гълъбов
2507

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ № 1070
от 27 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 59 и 60 ЗУТ, Решение № 1089 от
20.09.2011 г. на ОбС – Свиленград, Заповед № 3-43
от 25.11.2011 г. на кмета на община Свиленград
за изработване на подробен устройствен план,
Решение № КЗЗ-22 от 12.12.2014 г. за утвърждаване на площадка и във връзка с решение на
ОЕСУТ, прието с протокол № 2 от 11.02.2015 г.,
Общинският съвет – Свиленград, реши:
Одобрява план за застрояване с ВиК и ел. схеми
към него на ПИ № 000252 в землището на с. Маточина, община Свиленград. Имотът се отрежда
за „склад за готова продукция, зърноплощадка
и стопански двор за селскостопанска техника“
и в него се определя свободно нискоетажно застрояване с ограничителни линии на застрояване в червен цвят при устройствени показатели:
Пзастр. – 80 %, Кинт. – 2, и Позел. – 20 %.
Неразделна част от решението са приложените
план за застрояване, ВиК схема и електросхема.
Председател:
Г. Еленков
2389
РЕШЕНИЕ № 1111
от 25 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение, прието с протокол № 3 от 11.03.2015 г. на ОЕСУТ,
Общ и нск и я т с ъве т – С ви лен г ра д, одобря ва
ПУП – парцеларен план за изграждане на външен електропровод, захранващ ПИ № 293004,
намиращ се в землището на Свиленград, през
ПИ № 000536, ПИ № 009886, ПИ № 009889 и ПИ
№ 001014 в землището на Свиленград.
Председател:
Г. Еленков
2486

ОБЩИНА СМЯДОВО
РЕШЕНИЕ № 485
от 26 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 1,
чл. 208 ЗУТ, § 70 от ПЗРЗИДЗУТ Общинският
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съвет – гр. Смядово, одобрява проект за изменение на подробен устройствен план – план за
регулация, одобрен със Заповед № РД-25-302 от
1.04.1986 г., в обхват: урегулирани поземлени
имоти V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ и ХІІ, квартал 47,
гр. Смядово, община Смядово, област Шумен,
като: уличната регулационна линия се коригира
да минава по съществуващите имотни линии.
Площ на УПИ V, кв. 47 с идентификатор
67708.307.409 по КК и КР на гр. Смядово след
изменението 3026 кв. м.
Площ на УПИ VІ, кв. 47 с идентификатор
67708.307.400 по КК и КР на гр. Смядово след
изменението 2964 кв. м.
Площ на УПИ VІІ, кв. 47 с идентификатор
67708.307.397 по КК и КР на гр. Смядово след
изменението 3364 кв. м.
Площ на УПИ VІІІ, кв. 47 с идентификатор
67708.307.396 по КК и КР на гр. Смядово след
изменението 2385 кв. м.
Площ на УПИ ІХ, кв. 47 с идентификатор
67708.307.395 по КК и КР на гр. Смядово след
изменението 2775 кв. м.
Изменението се одобрява по зелените линии,
щрихи и надписи на приложения проект за изменение на подробен устройствен план – план
за регулация.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано по законосъобразност в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Община Смядово пред Административния съд – Шумен.
Председател:
М. Киранова
2508

ОБЩИНА ТРОЯН
РЕШЕНИЕ № 892
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2
ЗУ Т и Решен ие № 2 о т п ро т окол № 05 о т
11.03.2015 г. на Общинския експертен съвет по
устройство на територията (ОЕСУТ) Общинският
съвет – гр. Троян, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПРЗ за ЧИЗРП), заедно с приложени
схеми за ВиК, електрозахранване, вертикална
планирова и противопожара осигуреност на поземлен имот с идентификатор 53707.504.363 по
кадастралната карта на с. Орешак, община Троян,
парцел ХІ – „За завод „Метал“, кв. 26, и улица с
ОТ 87-50 по регулационния план на с. Орешак,
община Троян, като:
– за поземлен имот с и ден т ификатор
53707.504.363 се обособяват урегулирани поземлени
имоти: УПИ ІV-363, отреден „За производство и
складове“, УПИ ХІІІ-363, отреден „За дървообработващо предприятие“, УПИ ХІV-363, отреден
„За производство и складове“, УПИ ХV-363, отреден „За трафопост“, УПИ ХІ-363, отреден „За
обществено обслужване“, УПИ ХХІІ-363, отреден
„За производство и складове“, УПИ ХХХV-363, от-
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реден „За дървообработващо предприятие“, УПИ
ХХХVІ-363, отреден „За производство и складове“,
УПИ ХХХVІІ-363, отреден „За дървообработващо
предприятие“, УПИ ХХХVІІІ-363, отреден „За
складове“, УПИ ХХХІХ-363, отреден „За гаражи
и складове“, УПИ ХL-363, отреден „За мебелен
цех“; съществуващата вътрешнозаводска алейна
мрежа се обособява като вътрешни обслужващи
комуникационни алеи;
устройствена зона – „Предимно производствена – Пп“, с показатели: плътност на застрояване – до 80 %; коефициент на интензивност – до
2,5; минимална озеленена площ – 20 %; застрояване – свободно и свързано;
– за поземлен имот с и ден т ификатор
53707.504.346 се обособява УПИ ХІІ-346 по имот
ни граници, отреден „За жилищно застрояване“
с височина до 10 м;
– за поземлен имот с и ден т ификатор
53707.504.339 се обособява УПИ ІІІ-339 по имот
ни граници, отреден „За жилищно застрояване“
с височина до 10 м;
– за поземлен имот с и ден т ификатор
53707.504.340 се обособява УПИ V-340 по имот
ни граници, отреден „За жилищно застрояване“
с височина до 10 м;
– за поземлен имот с и ден т ификатор
53707.504.341 се обособява УПИ VІ-341 по имот
ни граници, отреден „За жилищно застрояване“
с височина до 10 м;
– за поземлен имот с и ден т ификатор
53707.504.342 се обособява УПИ VІІ-342 по имот
ни граници, отреден „За жилищно застрояване“
с височина до 10 м;
– за поземлен имот с и ден т ификатор
53707.504.343 се обособява УПИ VІІІ-343 по имот
ни граници, отреден „За жилищно застрояване“
с височина до 10 м;
– за поземлен имот с и ден т ификатор
53707.504.344 се обособява УПИ ІХ-344 по имот
ни граници, отреден „За жилищно застрояване“
с височина до 10 м;
– за поземлен имот с и ден т ификатор
53707.504.345 се обособява УПИ Х-345 по имот
ни граници, отреден „За жилищно застрояване“
с височина до 10 м;
– за поземлен имот с и ден т ификатор
53707.504.347 се обособява УПИ ХVІІ-347 по
имотн и граници, отреден „За жилищно застрояване“ с височина до 10 м;
– за поземлен имот с и ден т ификатор
53707.504.348 се обособява УПИ ХVІІІ-348 по
имотн и граници, отреден „За жилищно застрояване“ с височина до 10 м;
– за поземлен имот с и ден т ификатор
53707.504.349 се обособява УПИ ХІХ-349 по имот
ни граници, отреден „За жилищно застрояване“
с височина до 10 м;
– за поземлен имот с и ден т ификатор
53707.504.350 се обособява УПИ ХХ-350 по имот
ни граници, отреден „За жилищно застрояване“
с височина до 10 м;
– за поземлен имот с и ден т ификатор
53707.504.351 се обособяват УПИ ХХІ-351 и УПИ
ХХІІ-351 по имотн и граници, отредени „За жилищно застрояване“ с височина до 10 м;
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– за поземлен имот с и ден т ификатор
53707.504.352 се обособяват УПИ ХХІІІ-352 и
ХХІV-352 по имотн и граници, отредени „За жилищно застрояване“ с височина до 10 м;
– за поземлен имот с и ден т ификатор
53707.504.354 се обособяват УПИ ХХV-354, УПИ
ХХVІ-354 и УПИ ХХVІІ-354 по имотн и граници,
отредени „За жилищно застрояване“ с височина
до 10 м;
устройствена зона – „Ж и лищ на – Ж м“, с
показатели: плътност на застрояване – до 60 %;
коефициент на интензивност – до 1,2; минимална
озеленена площ – 40 %; застрояване – свободно
и свързано.
Графичната част на проекта е неделима част
от това решение.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Ловеч.
Председател:
А. Балев
2520
РЕШЕНИЕ № 895
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 62а, ал. 3, т. 2 и чл. 134, ал. 1,
т. 1 и ал. 2, т. 1 и 2 ЗУТ, Решение № 4 от прото
кол № 05 от 11.03.2015 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията (ОЕСУТ)
Общинският съвет – гр. Троян, реши:
Одобрява подробeн устройствен план – план за
регулация и застрояване за частично изменение
на застроително-регулационен план (ПУП – ПРЗ
за ЧИЗРП) на поземлени имоти с идентификатори 73198.506.379 и 73198.506.618 в квартал
190 и 73198.506.403, 73198.506.629, 73198.506.630,
7319 8 . 5 0 6 .4 8 7, 7 319 8 . 5 0 6 . 3 81, 7 319 8 . 5 0 6 .691,
73198.517.692 и 73198.506.693 в новообразуван
квартал 191, гр. Троян, при следното условие:
ограничителната линия на застрояване на УПИ
I-403, II-629, III-630, IV-487, V-381, VI-691, VII692 И VIII-693 в новообразувания строителен
квартал 191 да се проведе на 12 м от дъното на
всички описани УПИ, а не на 5 м, както предлага проектът.
Мотиви: Запазване на трасе за бъдещ обходен
път, източно от гр. Троян.
Обособява се нова обсл у ж ваща улица с
о.т. 1228 – 1229 – 1230 – 1231 – 1232 – 1233 –
1234 –имотн и1235 – 1236 – 1237 с ширина 6 м.
Обособява се „Жилищна зона с малка височина
и плътност – Жм“ за изграждане на жилищна
сграда с показатели: плътност на застрояване – до
60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %; височина на
сградите – до 10 м, в новообразувания строителен
квартал 191.
Същите показатели се отнасят за УПИ II-618
и III-379 в квартал 190.
Запазва се отреждането „За парк „Тончо Стаевски“ на УПИ I, квартал 190.
Графичната част на проекта е неделима част
от това решение.
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Ловеч.
Председател:
А. Балев
2521

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
РЕШЕНИЕ № 677
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Харманли, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за изграждане на кабелна линия 1 kV за външно ел. захранване
и водопровод за външно захранване на жилищна
сграда в ПИ 046001, местност Каналъка, землище
на с. Преславец; трасировъчен план за частта от
трасето на кабелната линия, преминаваща през
регулацията на с. Преславец, община Харманли,
и специализирана план-схема за външно електрозахранване. Трасето на кабелната линия и трасето
на водопровода преминават през поземлен имот
000175 – полски път, собственост на Община
Харманли. Сервитутът на кабелната линия 1 kV
е ивица по оста на трасето с ширина по 2 м от
двете страни на кабела (за населено място) и
по 1,25 м от двете страни (за земеделски земи)
съгласно чл. 7, ал. 2 от Наредба № 16 от 2004 г.
за сервитутите на енергийните обекти. Сервитутът, който създава предвидения за изграждане
водопровод, съгласно Закона за водите, чл. 112,
е по 0,35 м симетрично от двете страни на оста
на водопровода. Частта от трасето на кабелната
линия и на водопровода, преминаващи през
регулацията на с. Преславец, са съгласно трасировъчен план към проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Административния съд – Хасково.
Председател:
П. Делчев
2485

ОБЩИНА ЧИРПАН
РЕШЕНИЕ № 633
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чирпан, реши:
Одобрява проектите за ПУП – план за регулация (ПР) за УПИ XII-334 и XIII-335; план за
улична регулация (ПУР) на тупик с о.т. 116-117
и план за застрояване (ПЗ) за новообразуваните УПИ XII-334 и XIII-335 в кв. 49 по плана на
с. Могилово, община Чирпан.
С проекта за изменение на плана за регулация
(ПР) за УПИ XII-334 и XIII-335 се поставя новата регулационна граница между двата УПИ по
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съществуващата на място кадастрална граница
между имоти с пл. номера 334 и 335 в кв. 49 по
плана на с. Могилово, така както е показано със
зелен цвят на проекта за изменение на ПУП –
план за регулация (ПР) за УПИ XII-334 и XIII-335.
Изменението на плана за улична регулация
(ПУР) променя тупика с о.т. 116-117, като се
увеличава дължината му и се създава нова осова
точка 117а с цел новообразуваният УПИ XII-334
да получи излаз на улица, показано с кафяв цвят
на проекта за изменение на ПУП – ПУР на тупик
с о.т. 116-117.
Планът за застрояване (ПЗ) предвижда бъдещо
свободно ниско застрояване за новообразуваните УПИ XII-334 и XIII-335 в кв. 49 по плана на
с. Могилово при спазване на изискванията на
зона „Жм“ (жилищна с малка височина).
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред А дминистративния съд – Стара Загора,
чрез Общинския съвет – гр. Чирпан, съгласно
разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.
Председател:
Хр. Стефанов
2493
90г. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
район на Окръжния съд – Хасково, към Апелативния съд – Пловдив, и Административния
съд – Хасково, за 2015 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Валентин Маринов Мишков, Хасково, физикохимични, дактилоскопни, трасологически,
балистически, почеркови експертизи и техническо
изследване на документи.
Христо Славчев Кирчев, Хасково, техническо
изследване на документи, почеркови, трасологични и балистични експертизи.
Крум Стефанов Арнаудов, Хасково, експертг рафолог, г рафологическ и, тех ническ и, дактилоскопни и други видове криминалистични
експертизи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Христо Димитров Еленски, Хасково, съдебна
медицина.
Веселин Георгиев Карагеоргиев, Харманли,
лекар – ординатор, специалност „хирургия“.
Мая Иванова Кичева, София, д-р по биохимия – специалност „Молекул ярна и фу нкционална биохимия“, квалификация – „Биохимия – ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци,
блотинг, имунохимични техники за детекция,
фосфорилиране“, молекулярна биология – ДНК
и РНК анализ чрез PCR.
Николай Гинчев Тюфекчиев, София, специалист молекулярна биология.
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Борис Петров Шахов, София, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския
произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, специалност „Молекулярна
биология“, специализация „Микробиология“.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
Йордан Павлов Михайлов, Хасково, психиатър.
Д-р Стефка Ангелова Дойкова, Димитровград,
доктор по психология на труда и инженерна
психология, експерт по психиатрично-психологични експертизи.
Мария Стоянова Кирева, Хасково, психологконсултант.
4. Клас „Съдебно-икономическа експертиза“
Елмон Жирай Дайлерян, Хасково, икономистсчетоводител, специалност „Счетоводна отчетност“, експерт-оценител на недвижими имоти.
Мария Лукова Цанева, Хасково, счетоводство
и контрол.
Кети Вълкова Райчева, Хасково, съдебносчетоводни и икономически експертизи.
Руска Милкова Кръстева, Хасково, счетоводител.
Снежанка Ненкова Ненкова, Хасково, счетоводител.
Костадинка Георгиева Ненова, Харманли,
експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Ка линка Господинова Иванова, Хасково,
икономист-счетоводител.
М и м и Дел чева И ва нова, Д и м и т ровг ра д,
експерт по съдебно-счетоводни експертизи, дипломиран патентен специалист.
Красимира Кирилова Иванова, Харманли,
експерт съдебно-счетоводни експертизи.
Мария Райчева Крайчева, Харманли, специа
лист „Счетоводство и контрол“ и „Финанси“.
Калин Александров Найденов, Хасково, счетоводни и общоикономически експертизи.
Димитър Методиев Топалов, Хасково, финансово-счетоводни експертизи.
Станка Христова Желева-Корцанова, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Иван Григоров Петрунов, Хасково, магистър
по счетоводство и контрол, професионална квалификация „Съдебно-счетоводен експерт“ – лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия и
вземания от КНОБ.
Ог н я н Н и колов Бюлбюлев, С ви лен г ра д,
икономист-счетоводител, специалист банки и
банково дело, експерт-оценител на машини и
съоръжени я, ак т иви – дви ж имо им у щест во,
експерт-оценител на земеделски земи и трайни
насаждения, експерт-оценител на недвижими
имоти и строителството, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-митнически
експертизи.
Стефания Добрева Иванова, Харманли, икономист, оценка на държавни предприятия.
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Златка Николова Митева, Хасково, икономист-счетоводител.
Петьо Косев Иванов, Димитровград, експертоценител на недвижими имоти и земеделски
земи, инженер-агроном, специалист – маркетинг
и мениджмънт.
Елена Атанасова Вълчева, Димитровград,
специалист ТРЗ.
Любомир Цветков Йотов, София, икономист,
специа лност „Меж д у народни икономи ческ и
отношения“, експерт по дела в област та на
митническата и външнотърговската дейност,
митнически режим и процедури, митнически и
валутни нарушения и престъпления, митнически информационни системи, вътреобщностни
доставки и Интрастат отчетност в ЕС, съдебносчетоводни експертизи.
Красимира Тенева Тонева, Харманли, специа лност организаци я на производството и
управление в промишлеността и международни
счетоводни стандарти.
Славяна Христозова Господинова, Харманли,
финансово-икономическа и стокова експертиза.
Маринка Василева Кавракирова, Хасково,
оценител на машини и съоръжения.
Мариана Димова Ангелова, Димитровград,
експерт по съдебно-счетоводни и финансовоикономически експертизи, оценител на движими
вещи и недвижими имоти и др. активи – машини
и съоръжения, оценител на земеделски земи,
оценка на бижута и скъпоценни камъни.
Петър Танев Ценов, Димитровград, оценител
машини и съоръжения.
Иванка Борисова Христова, Хасково, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Владимир Георгиев Матеев, Хасково, инженер
по горско стопанство.
Дарина Георгиева Кафтанска, Хасково, специалист по банково дело, финанси, застраховане,
счетоводна дейност и финансов контрол.
Димо Иванов Бояджиев, Димитровград, съдебно-счетоводни и стокови експертизи.
Пламен Димитров Гаджев, Хасково, аграр
икономист.
Петър Ангелов Венков, Хасково, машинен
инженер, цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения, земеделски земи
и трайни насаждения.
Шинко Георгиев Забунов, Хасково, икономистсчетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи, експерт по цени и
ценообразуване (оценки на движими и недвижими ДМА, включително земи, терени и сгради).
Миглена Велинова Велинова, Хасково, икономист, съдебно-счетоводни експертизи.
Нено Тодоров Ненов, Харманли, оценка на
стоково-материални ценности и финансово-икономически анализи.
Миглена Евгениева Атанасова, Димитровград,
съдебно-счетоводен експерт.
Виолета Ангелова Динкова – Хасково, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.
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Величка Иванова Тодорова, Хасково, икономика и организация на материално-техническото
снабдяване, нормиране и ефективно използване
на материалите.
Светослава Николова Стоянова, Хасково,
магистър по международни икономически отношения, аграрна икономика.
Инж. Димитринка Владимирова Никлина,
Хасково, оценител на недвижими имоти.
Иван Иванов Георгиев, Хасково, икономистсчетоводител.
Милена Георгиева Тодорова, Хасково, икономист по транспорта.
Иван Стойков Иванов, Хасково, инженер по
промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения (движими вещи), вид експертизи: „Съдебна
финансово-икономическа експертиза“.
Харалан Георгиев Василев, Хасково, икономист-счетоводител, видове експертизи: „Съдебносчетоводни екпертизи“ и „Съдебна финансовоикономическа експертиза“.
Звездомир Цветков Драгански, Пловдив, магистър по икономика, специалност „Финанси“,
вид експертизи: „Съдебно-стокова експертиза“.
Дечко Атанасов Атанасов, Хасково, икономист, специалност „Статистика“, вид експертизи:
„Съдебно-счетоводни екпертизи“.
Стефан Любенов Вангелов, Хасково, специалност „Икономика и организация на промишленото производство“ – съдебно-стокови експертизи,
агроном, оценител на земеделски земи, трайни
насаждения и земеделска продукция.
Станка Николова Василева, Хасково, социално
подпомагане и услуги.
Даниела Нинова Николова, Димитровград,
съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Милена Горанова Зетова, Димит ровград,
икономист-счетоводител.
Димка Георгиева Георгиева, Харманли, икономист-счетоводител.
Николай Огнянов Бюлбюлев, Свиленград,
счетоводител, оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, автотехническа
експертиза.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Петър Ангелов Венков, Хасково, машинен
инженер, цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения, земеделски земи
и трайни насаждения.
Михаил Ангелов Хаджиангелов, Хасково,
машинен инженер – електромеханик – минна
електромеханика, оценител на машини и съоръжения.
Христо Асенов Араклиев, Хасково, специалност – съобщителна и осигурителна техника и
системи, квалификация – измерване в кабелни
линии и съоръжения, селищни и магистрални
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кабелни линии, трафикът в съобщителните системи, обследване на енергийната ефективност
на сгради и сертифициране на сгради.
Антони Иванов Тодоров, Харманли, инженер
по механизация на горското стопанство, горската
промишленост и дърводобива.
Петко Стоянов Петров, Хасково, машинен
инженер и експерт по автотехническа експертиза.
Недялко Атанасов Апостолов, Хасково, специалист „Автомобилен транспорт, трактори и
коли“, инженерно-технически експертизи.
Христо Генов Русев, Хасково, специалист
двигатели с вътрешно горене, автотехнически
и оценителни експертизи.
Станимир Костов Петров, Харманли, двигатели с вътрешно горене – машинен инженер.
Никола Тодев Делчев, Хасково, инженер – гео
дезист, проектант, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата
на земеделски земи.
Лидия Пенчева Господинова, Хасково, строителен инженер и оценител на недвижими имоти.
Веселинка Лозева Русева-Ангелова, Хасково,
строителен инженер и оценител на недвижими
имоти.
Татяна Милкова Мирчева, Хасково, строителен инженер по транспортно строителство,
оценител недвижими имоти, земеделски земи
и трайни насаждения.
Донка Иванова Янчева, Хасково, инженер
по геодези я, картографи я и фотограметри я,
оценител на недвижими имоти, правоспособно
лице по кадастъра.
Христо Петров Стоев, Хасково, стр. техник и
геодезист, оценител на недвижими имоти.
Екатерина Александрова Стоева, Хасково,
инженер – промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти.
Димчо Стефанов Трендафилов, Харманли,
строително-технически и оценъчни експертизи.
Димитрия Минкова Желева, с. Динево, община Хасково, строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство.
Стоян Николов Къналиев, Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Марияна Христова Иванова, Димитровград,
оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Петър Танев Ценов, Димитровград, оценител
машини и съоръжения, съдебна автотехническа
експертиза.
Грозю Иванов Митев, Хасково, автоекспертизи и оценки.
Емилия Димитрова Пенева, Димитровград,
архитект, проектант.
Любомир Щерев Милушев, Хасково, експлоатация на автотранспортна техника.
Инж. Албена Рускова Желязкова, Димит
ровг ра д, ин женерно-тех ническ и експертизи,
други съдебни експертизи, оценител на машини
и съоръжения, оценител на недвижими имоти,
оценител на земеделски земи.
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Инж. Светла Димитрова Стоилова, Хасково,
строителен инженер, оценител на недвижими
имоти, извършва оценяване на съответствието
на инвестиционните проекти и/или упражнява
строителен надзор.
Мариана Тодорова Тодорова, Хасково, икономист – организатор в строителството, строителен
инженер на транспортно строителство, оценка
на недвижими имоти.
Златка Василева Игнатова, Хасково, инженер
по електроника и автоматика, оценка на машини
и съоръжения, експерт-оценител на машини,
сгради, съоръжения и оборотни средства.
Инж. Антон Димитров Тонев, Пловдив, строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
Недялко Христозов Иванов, Харманли, преподавател-инструктор.
Инж. Димитринка Владимирова Никлина,
Хасково, строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство.
Иван Григоров Петрунов, Хасково, магистър
по счетоводство и контрол, професионална квалификация „Съдебно-счетоводен експерт“ – лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия и
вземания от КНОБ.
Звездомир Цветков Драганск и, Пловдив,
инженер по електроника, автоматизирани системи за управление, вид експертизи: „Съдебна
инженерно-техническа експертиза“ и „Съдебна
инженерно-технологична експертиза“.
Христо Димитров Щерев, Свиленград, специалност „Технология на машиностроенето и
металите“, квалификация „Дипломиран стопански ръководител“ (мениджър), вид експертизи:
„Съдебна инженерно-техническа експертиза“ и
„Съдебна инженерно-технологична експертиза“.
Нели Христова Енчева, Димитровград, специалност „Машини и апарати за ХВП“, квалификация „Оценител на недвижими имоти“.
Инж. Драгомир Енев Колев, Хасково, магистър-инженер по геодезия, фотограметрия и
картография, оценител на недвижими имоти,
вписан в регистъра на правоспособните лица
по кадастър.
Николай Огнянов Бюлбюлев, Свиленград,
счетоводител, оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, автотехническа
експертиза.
Тихомир Недев Георгиев, Хасково, инженергеодезист.
Василка Ангелова Димова, Хасково, специалност архитект, оценител на недвижими имоти,
експерт-оценител на инвестиционен проект.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Мая Иванова Кичева, София, д-р по биохимия – специалност „Молекулярна и функционална биохимия“, квалификация „Биохимия – ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични
тех ник и за раздел яне на белт ъци, блотинг,
имунохимични техники за детекция, фосфорилиране“, молекулярна биология – ДНК и РНК
анализ чрез PCR.
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7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Делчо Петров Дойков, Харманли, ветеринарен техник.
Стефан Любенов Вангелов, Хасково, специалност „Икономика и организация на промишленото производство“ – съдебно-стокови експертизи,
агроном, оценител на земеделски земи, трайни
насаждения и земеделска продукция.
Васил Петров Петров, Харманли, агрономполевъд.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Валентина Димитрова Димитрова, Харманли,
златар, външнотърговски сделки с благородни
метали и скъпоценни камъни, изкупуване на
изделия от благородни метали и скъпоценни
камъни, изработка, преработка и ремонт на благородни метали и скъпоценни камъни, продажба
на изделия от благородни метали и скъпоценни
камъни от местно производство и внос.
Мая Иванова Кичева, София, д-р по биохимия – специалност „Молекул ярна и фу нкционална биохимия“, квалификация – „Биохимия – ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци,
блотинг, имунохимични техники за детекция,
фосфорилиране“, молекулярна биология – ДНК
и РНК анализ чрез PCR.
Петко Генчев Колев, Хасково, минен техник,
проектант на взривни работи втора степен.
Татяна Христова Форева, София, специалност
„Керамика“, допълнителна квалификация художник в областта на скулптура, графика, живопис,
приложно изкуство, иконография, стари предмети
с художествена стойност.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за
съдебния район на Окръжния съд – Хасково,
към Апелативния съд – Пловдив, и Административния съд – Хасково, за 2015 г.
І. Съдебни преводачи от английски език на български език и от български език на английски език
Маргарита Георгиева Миткова, Хасково.
Галина Атанасова Станкова, Хасково.
Нели Стоянова Георгиева, Свиленград.
ІІ. Съдебни преводачи от немски език на български език и от български език на немски език
Албена Василева Димитрова, Хасково.
ІІІ. Съдебни преводачи от френски език на български език и от български език на френски език
Нели Стоянова Георгиева, Свиленград.
ІV. Съдебни преводачи от испански език на български език и от български език на испански език
Галина Атанасова Станкова, Хасково.
V. Съдебни преводачи от гръцки език на български
език и от български език на гръцки език
Албена Василева Димитрова, Хасково.
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VІ. Съдебни преводачи от турски език на български език и от български език на турски език
Шахин Нешат Юсеин, Джебел.
Исман Ахмедова Местанова, Хасково.
Мюмюн Кадир Местан, Хасково.
VІІ. Съдебни преводачи от арабски език на български език и от български език на арабски език
Таха Абдул-Кадер Хусеин-Абдулла – Хасково.
Абир Закка Мохамад Каяли, Свиленград.
VІІІ. Съдебни преводачи от персийско-дарийски
език на български език и от български език на персийско-дарийски език
Мохамад Наджиб Хамнауа, Пловдив.
2472
90д. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район
на Административния съд – Шумен, за 2015 г.

I. Икономически
Емилия Йорданова Апостолова-Константинова, висше образование – магистър, специалност
„Организация на производството и управлението
в промишлеността“.
Румяна Върбева Александрова, висше образование – магистър, специалност „Икономист
по строителството“.
Дафинка Найденова Илиева, висше образование – магистър, специалност „Икономика на
промишлеността“.
Виолин Веселинов Енчев, висше образование – магистър, специалност „Счетоводство и
контрол“.
Симеон Стефанов Бънков, висше образование – магистър, специалност „Кооперативно
дело“.
Пенка Жечкова Йорданова, висше образование – магистър, специалност „Икономика на
търговията и вътрешен финансов контрол“.
Диана Кирилова Рангелова, висше образование – магистър, специалност „Икономика“.
Нели Йорданова Филева, висше образование – магист ър, специа лност „Икономика и
управление на промишлеността“.
Валентина Николова Петрова, висше образование, специалност „Контрол и анализ на
фирмената дейност“.
Георги Дончев Петров, висше образование
„Счетоводство и контрол“.
Дарина Михайлова Генчева, висше образование – бакалавър, специалност „Икономика“.
Николай Руменов Константинов, висше образование по специалност „Счетоводство и контрол“
и по специалност „Информатика“.
Миглена Георгиева Маринова, висше образование – счетоводство.
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II. Технически
Пламен Енев Пеев, висше образование – магистър, специалност „Двигатели с вътрешно
горене“.
Симеон С т ефанов Ку царов, висше образование по специалност „Органична химия“,
квалификация инженер-технолог, и висше образование – магистър по икономика, специалност
„Счетоводство и контрол“.
Петко Грудов Шаренков, висше образование – магистър, инженер по радиоелектронна
техника.
Евгений Христов Ганчев, висше образование – магистър, специалност „Автоматизация
на производството“.
Ин ж. Николай Йосифов Стоянов, висше
образование – магист ър, ин женер по горско
стопанство.
Галя Стойчева Симеонова, висше – магистър,
специалност „Съобщителна и осигурителна техника и системи“.
Инж. Венелин Николаев Борисов, висше образование – магистър по изчислителна техника,
магистър по финанси, магистър по застраховане
и социално дело.
Инж. Красен Георгиев Трифонов, висше образование – магистър, специалност „Технология на
металорежещи и металообработващи машини“.
Стоян Крайчев Крайчев, висше – магистър
по специалности „Счетоводство и контрол“ и
„Радиоелектроника“.
ІІІ. Строителство, архитектура и геодезия
Инж. Станислав Георгиев Момов, висше – магистър, специалност „Транспортно строителство“.
Арх. Димо Иванов Марков, висше – магистър,
специалност „Архитектура“.
Жулиян Димов Желев, висше – магистър,
специалност „Промишлено и гражданско строителство“.
Арх. Янка Иванова Янева, висше – магистър,
специалност „Архитектура“.
Атанас Рачев Орманов, специалност строителен техник – геодезист.
Кремена Маринова Вичева-Желева, висше образование, специалност „Геодезия и картография“.
Анна Цветанова Миланова, висше – магистър, специалност „Промишлено и гражданско
строителство – технология“.
IV. Медицински
Д-р Стефан Юриев Стефанов, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Емилия Емилова Димитрова, висше образование – магистър, специалност „Психология“.
Д-р Мария Благоева Хринчева, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Нели Николова Тодорова, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Свилен Радославов Станчев, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Юджел Хаккъ Баки, висше образование
по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Росица Рашкова Телбизова, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“.

ВЕСТНИК

БРОЙ 28

Д-р Румен Георгиев Францов, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Соня Величкова Николова, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Румяна Георгиева Попова, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Милчо Иванов Ванчиков, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Светлана Евтимова Симеонова, висше
образование по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Жулиета Иванова Витанова-Узу нова,
висше образование по медицина, специалност
„Медицинска радиология“.
V. Разни
Петя Русева Янева, висше образование, специалност „Агроинженерство и полевъдство“.
Борислав Димитров Янев, висше образование,
специалност „Агроинженерство и полевъдство“.
Христина Кръстева Стоянова, висше образование, специалност „История“.
Светлана Венелинова Кавръкова, висше образование, специалност „Балканистика“.
Д-р Стефан Иванов Стефанов, висше образование, специалност „Ветеринарен лекар“.
Допълнение към утвърдения списък на вещите
лица за съдебния район на Административния
съд – Шумен
Технически
Мурадик Мушех Мурадян, висше образование – магистър, специалност „Технология на
машини и метали“ и магистър по специалност
„НОПТУП“.
Румен Цветанов Пейчев, висше образование – магистър, специалност „Корабостроене“.
Ин ж. Маргари та Янкова Йорданова, висше – магистър, специалност „Промишлено и
гражданско строителство – конструкции“.
Инж. Стефан Станчев Стефанов, висше образование – магистър, специалност „Изчислителна
техника“.
Н.с. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, машинен
инженер-конструктор, комплексни фрактодиагностични – пожаротехнически, автотехнически
експертизи, металографическ и-трасологични
ескпертизи.
Строителство, архитектура и геодезия
Петър Павлов Пекарек, висше – магистър,
специалност „Геодезия, картография и фотограметрия“.
Росен Иванов Христов, висше магистър – специалност „Геодезия, фотограметрия и карто
графия“.
Лил яна Димит рова Янкова-Гайдарж иева,
висше образование – магист ър, специалност
„Промишлено и гражданско строителство – конструкции“.
Валентина Михайлова Терзиева, висше образование – магистър, специалност „Транспортно
и пътно строителство“.
Инж. Сотир Иванов Сотиров, висше образование – специалност „Промишлено и гражданско
строителство“.
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Веселин Колев Григоров, висше – магистър,
специалност „Промишлено и гражданско строителство“.
Медицински
Д-р Веселин Койнов Койнов, висше – ортопедия и травмотология.
Допълнение към утвърдения списък на вещите
лица за съдебния район на Административния
съд – Шумен
Технически
Сузана Савева Недева, висше – магистър,
спец иа л нос т „И коном и к а и у п ра в лен ие на
промишлеността“, оценител на търговски предприятия и вземания, права на интелектуална и
индустриална собственост и други фактически
отношения, недвижими имоти, земеделски земи
и трайни насаждения, разрешение за достъп до
класифицирана информация.
Венцислав Здравков Илиев, висше – магистър, специалност „Икономика и управление на
промишлеността“.
Медицински
Д-р Парашкева Райкова Вичева, висше – детски болести.
Допълнение към утвърдения списък на вещите
лица за съдебния район на Административния
съд – Шумен
Строителство, архитектура и геодезия
Арх. Румен Борисов Чифликчиев, средно техническо – „Строителство и архитектура“.
Допълнение към утвърдения списък на вещите
лица за съдебния район на Административния
съд – Шумен
Икономически
Сашко Иванов Александров, висше образование, специалност „Икономика и управление
на строителството“, диплом от ИДЕС – София.
Димитър Запрянов Паунов, висше образование, специалност „ОПУП“ .
Петър Стоянов Даулов, висше образование,
специалност „Електроинженер“, удостоверение за
курс по мениджмънт от Бургаския технологичен
университет, специалист по електроснабдяване
и електроенергия.
Допълнение към утвърдения списък на вещите
лица за съдебния район на Административния
съд – Шумен
Технически
Ангел Стоянов Ангелов, висше образование,
специалност магистър инженер „Компютърни
системи и технологии“.
Допълнение към утвърдения списък на вещите
лица за съдебния район на Административния
съд – Шумен
Технически
Снежина Михайлова Несторова, висше образование – „Промишлено и гражданско строителство – технология“.
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Стефан Пеев Стефанов, висше образование – „Топлоенергетика“.
Мариела Марчева Димова, висше образование – „Технология на растителни, хранителни и
вкусови продукти“.
Икономически
Дияна Симеонова Стефанова, висше образование – „Икономика на индустрията“, „Публична
администрация“, „Право“.
2467
12. – Висшият съдебен съвет:
1. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 и чл. 178,
ал. 3 във връзка с чл. 188, ал. 1 и чл. 190 ЗСВ
37 свободни длъжности за „прокурор“ в окръжните прокуратури, които да се заемат след конкурс
за повишаване в длъжност и преместване чрез
събеседване и след конкурс за първоначално
назначаване, както следва:
Свобод н и
длъжности
„прокуОрган на сърор“ в окдебната власт
ръжните
прокуратури

Конкурс
Конза пови- курс за
шаване първов длъж- начално
ност и назначапремест- ване –
ване
20 %

Специа лизирана прокуратура

5

4

О к р ъ ж н а
п рок у рат у ра
г р. Б л а г о е в град

1

1

О к р ъ ж н а
прок у рат у ра
гр. София

1

1

Софийска
г ра дс к а п р о куратура

18

15

3

О к р ъ ж н а
п рок у рат у ра
гр. Пловдив

1

-

1

О к р ъ ж н а
п рок у рат у ра
гр. Хасково

3

2

1

О к р ъ ж н а
п рок у рат у ра
гр. Смолян

1

1

О к р ъ ж н а
прок у рат у ра
гр. Велико
Търново

1

1

О к р ъ ж н а
прок у рат у ра
гр. Плевен

1

-

О к р ъ ж н а
п рок у рат у ра
гр. Русе

1

1

О к р ъ ж н а
прок у рат у ра
гр. Добрич

1

1

1

1
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Свобод н и
длъжности
„прокуОрган на сърор“ в окдебната власт
ръжните
прокуратури

Конкурс
Конза пови- курс за
шаване първов длъж- начално
ност и назначапремест- ване –
ване
20 %

О к р ъ ж н а
прок у рат у ра
гр. Шумен

1

1

О к р ъ ж н а
прок у рат у ра
гр. Разград

1

1

О к р ъ ж н а
прок у рат у ра
1
1
гр. Сливен
2. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 във
връзка с чл. 180 ЗСВ конкурс за повишаване в
длъжност и преместване чрез събеседване за
заемане на 30 свободни длъжности за „прокурор“
в окръжните прокуратури, както следва:
Специализирана прокуратура – 4 свободни
длъжности;
Окръжна прокуратура гр. Благоевград – 1
свободна длъжност;
Окръжна прокуратура гр. София – 1 свободна
длъжност;
Софийска градска прокуратура – 15 свободни
длъжности;
Окръжна прокуратура гр. Хасково – 2 свободни длъжности;
Окръжна прокуратура гр. Смолян – 1 свободна длъжност;
Окръжна прокуратура гр. Велико Търново – 1
свободна длъжност;
Окръжна прокуратура гр. Русе – 1 свободна
длъжност;
Окръжна прокуратура гр. Добрич – 1 свободна
длъжност;
Окръжна прокуратура гр. Шумен – 1 свободна
длъжност;
Окръжна прокуратура гр. Разград – 1 свободна
длъжност;
Окръжна прокуратура гр. Сливен – 1 свободна
длъжност.
3. На основание чл. 191 ЗСВ и чл. 32, ал. 1 и
3 от Правилата относно реда за провеждане на
конкурси за младши съдии и младши прокурори,
за първоначално назначаване и за повишаване
в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи в 14-дневен срок от датата на
обнародване на обявата в „Държавен вестник“
кандидатите подават в администрацията на ВСС,
София, ул. Екзарх Йосиф 12, заявление за участие
в конкурса (по образец), към което се прилагат:
служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164
ЗСВ; кадрова справка от административния
ръководител на съответния орган на съдебната
власт (по образец), съпроводена с 3 акта, постановени от кандидата през последните 3 години
от дейността му, избрани на случаен принцип;
копие от 3 акта, изготвени от кандидата през
последните 3 години от дейността му, избрани
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от него; други документи по негово желание,
свързани с притежаваните професионални и
нравствени качества.
4. Конкурсът да се проведе чрез събеседване
по практически въпроси, свързани с прилагането на законите, касаещи дейността на органа в
съдебната власт, за който кандидатства.
5. Датата, часът и мястото за провеждане на
събеседването да се определят от конкурсната комисия след конституирането й и да се публикуват
на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
2566
53. – Военномедицинската академия – София,
обявява конкурси за заемане на академични длъжности в област на висше образование 7. „Здраве
опазване и спорт“, професионално направление 7.1.
„Медицина“, както следва: професор по научната
специалност „Гастроентерология“ – един; доценти
по: научната специалност „Медико-санитарна
защита“ – един; научната специалност „Гръдна
хирургия“ – един; главни асистенти по: научната специалност „Белодробни болести“ – един;
научната специалност „Дерматология и венерология“ – един; научната специалност „Хематология и преливане на кръв“ – един; научната
специалност „Радиобиология“ – един; научната
специалност „Имунология“ – един, всички със
срок за подаване на документите 2 месеца от
датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Изискванията към участниците в конкурсите и
необходимите документи ще бъдат публикувани
на уебсайта на ВМА: www.vma.bg. За повече информация: Учебно-научен отдел: 9225130.
2585
61. – Медицинският университет – Факултет
по дентална медицина, София, обявява конкурс
за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.2. Стоматология по „Терапевтична стоматология“ за нуждите на катедра „Пародонтология“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в деканата на
Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги
Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до
14 ч., тел. 02/952-22-10.
2668
52. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурс за доцент по
професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност
01.01.12 Информатика (Програмни езици) със
срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в ректората, Бургас, к/с
Славейков, бул. Проф. Яким Якимов 1, стая 214,
тел. 056/715-725.
2511
466. – Икономическият университет – Варна,
на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието
на академичния състав в Република България
обявява конкурси за заемане на академични
длъжности в област на висшето образование 3.
Социални, стопански и правни науки за: професор
в професионално направление 3.9. Туризъм, научна
специалност „Икономика и управление (туризъм)“ – един за нуждите на катедра „Икономика
и организация на туризма“, със срок 2 месеца;
главен асистент в професионално направление
3.8. Икономика, научна специалност „Счетоводна
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отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“ – трима за нуждите на катедра „Счетоводна
отчетност“, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в отдел
„НИДД“, стая 503, тел. 052/830-813.
2474
25. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурс за заемане на вакантна академична
длъжност доцент в област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, учебна
дисциплина „Автоматично регулиране и управление на КЕУ“ за цивилен служител в катедра
„Корабни силови уредби“ на факултет „Инженерен“ със срок за подаване на документите от
кандидатите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За допълнителна информация – в
училището, тел. 052/552-243; 552-230; 552 222 (16 704
и 16 731) и на сайта www.naval-acad.bg.
2510
57. – Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурс за главен асистент
в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни
технологии (Добавки за хранителни и вкусови
продукти) със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в университета,
Пловдив, бул. Марица 26, тел. 032/603 603.
2509
220. – Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, обявява конкурс за
професор в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.7. Администрация и управление,
научна специалност „Организация и управление
извън сферата на материалното производство
(Здравен мениджмънт)“ – един, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ректората на ВУАРР – Пловдив, бул.
Дунав 78, стая № 1, тел. 032/960 360.
2475
14. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Бургас, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри за землищата
на с. Изгрев и с. Велика, община Царево, и за
землищата на с. Равадиново, с. Росен, с. Присад,
община Созопол. Кадастралната карта и кадаст
ралните регистри са в службата по геодезия,
картография и кадастър. В 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – Бургас.
2501
13. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Видин, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри за землището
на с. Извор махала, община Кула, които са в
службата по геодезия, картография и кадастър.
В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата
по геодезия, картография и кадастър – Видин.
2500
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4. – Община Велинград съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ са изработени проекти
на подробни устройствени планове – планове
за регулация на с. Враненци, с. Горна Дъбева и
с. Биркова, всичките в община Велинград. Проектите се намират в стая № 2 (отдел „КРЗП“)
на Община Велинград. Заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения по тях в
едномесечен срок от обнародването на обявата
в „Държавен вестник“ пред кмета на община
Велинград.
2522
59. – Община Кюстендил на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са изработени помощен план и
план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1
ПЗРЗСПЗЗ за имоти, намиращи се в местността
Слатнишки дол, землище на с. Драговищица,
община Кюстендил, област Кюстендил, приети
с протокол от 10.03.2015 г. на комисия, назначена
със Заповед № РД-22-73 от 6.03.2015 г. на областния
управител на област Кюстендил. Възложители
на плановете са Людмила Тодорова Чудилова и
Мила Тодорова Чепишева от София. Плановете
се намират в Община Кюстендил, ет. 1, стая
№ 19. В едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по плановете и придружаващата
ги документация до кмета на община Кюстендил
на основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ.
2494
87. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по
смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – план
за регулация и план за застрояване (ПУП – ПР и
ПЗ) на част от квартали № 10, 11 и 180 по плана
на гр. Перник, кв. Църква, одобрен със Заповед
№ 1150 от 1.08.1986 г. на кмета на община Перник,
като: 1. С плана за регулация се закрива част от
улица с осови точки № 2001-2002. Измества се
трасето на улица с осови точки № 61-2001-63 и се
образуват нови осови точки № 61001-61002-200161003-61004, при което се променя регулацията
на УПИ І – „За жилищно строителство, магазин
за хранителни стоки, клуб и детски спортни
площадки“, в кв. 10, регулацията и отреждането
на УПИ І-5079, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ
V, УПИ VІ, УПИ VІІ, УПИ VІІІ, УПИ ІХ, УПИ
Х, УПИ ХІ и УПИ ХХ, заличават се УПИ VІІ,
УПИ VІІІ, УПИ ІХ, УПИ Х, УПИ ХІ и УПИ
ХХ в кв. 11 и се променя регулацията на УПИ
І – „За жилищно строителство, обслужващи дейности, детски и спортни площадки“, в кв. 180.
2. С плана за застрояване се определят: зона на
застрояване, начин на застрояване – свободно,
и характер на застрояване – Жм (ниско етажно
жилищно застрояване), в УПИ І-5079, УПИ ІІ511.9079, УПИ ІІІ-511.9079, УПИ ІV-511.8776, УПИ
V-511.593 и УПИ VІ-511.1009 в кв. 11. Потвърждава
се съществуващото застрояване в УПИ І – „За
жилищно строителство, магазин за хранителни
стоки, клуб и детски спортни площадки“, в кв.
10, в УПИ VІ-511.1009 в кв. 11 и в УПИ І – „За
жилищно строителство, обслужващи дейности,
детски и спортни площадки“, в кв. 180. На ос-
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нование чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта за ПУП – ПР и ПЗ до общинската
администрация. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация, ет. 12, стая 6, сл.
тел. 076/684-260.
2527
90. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по
смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – план
за регулация (ПУП – ПР) на част от кв. 13 и част
от кв. 14 по плана на гр. Перник, кв. Рудничар,
одобрен със Заповед № 1904 от 24.12.1986 г. на кмета на община Перник, като с плана за регулация
се променя уличната регулация на улица с осови
точки № 98-99-100-101 и се образуват нови осови
точки № 1099-2099-3099, при което се променя
регулацията на УПИ VІ-1851 и УПИ VІІІ-1860
в кв. 13 и УПИ ХХV, УПИ ХХVІ – „За детска
градина“ в кв. 14. Обособяват се нови урегулирани
поземлени имоти – УПИ ХХХІ-504.1094 и УПИ
ХХХІІ – „За обслужващи дейности“ в кв. 14.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за ПУП – ПР до общинската
администрация. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация, ет. 12, стая 6, сл.
тел. 076/684-260.
2528
91. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по
смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – план
за регулация на кв. 139 и план за регулация и
план за застрояване (ПУП – ПР и ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори № 55871.511.1551,
55871.511.1552 , 55871.511.1553, 55871.511.1554,
55871.511.863, 55871.511.862 и 55871.511.396 по
кадастралната карта на гр. Перник, попадащи в
квартал 147 по плана на гр. Перник, кв. Църква, одобрен със Заповед № 1150 от 1.08.1986 г.
на кмета на община Перник, като: 1. С плана
за регулация се измества трасето на улица с
осови точки № 385-386-402, улица с осови точки
№ 402-403 и на улица с осови точки № 403-386
и се образуват нови осови точки № 1402-14031386, при което се променя регулацията на
урегулирани поземлени имоти (УПИ) № І, ІІ,
ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ и ХІІІ
в кв. 139. Поземлени имоти с идентификатори
№ 55871.511.1551, 55871.511.1552, 55871.511.1553,
55871.511.1554, 55871.511.863 се урегулират в УПИ
ХХVІІ-511.1551 – „За производствени и складови
дейности“, УПИ ХХІІІ-1552 – „За производствени
и складови дейности“, УПИ ХХІV-511.1553 – „За
производствени и ск ладови дейности“, УПИ
ХХVІ-511.1554 – „За производствени и складови
дейности“, и УПИ ХХV – „За производствени и
складови дейности“, в кв. 147, проектират се две
нови улици с осови точки № 1388-1389-1390-1391
и с осови точки № 1390-1392-1393, при което
се променя регулацията на У ПИ ХІХ – „За
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озеленяване“. 2. С плана за застрояване се определят: зона на застрояване с показатели за
Пп (предимно производствена) и начин на застрояване – свободно, в новообразуваните УПИ
ХХІІІ-1552 – „За производствени и складови дейности“, УПИ ХХІV-511.1553 – „За производствени
и складови дейности“, УПИ ХХVІ-511.1554 – „За
производствени и складови дейности“ в кв. 147.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за ПУП – ПР и ПЗ до общинската администрация. Проектът се намира в
сградата на общинската администрация, ет. 12,
стая 6, сл. тел. 076/684-260.
2529
1. – Община Първомай на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за обект: „Път ІІІ-667 „Плодовитово – Асеновград“ от км 6+470 до км 7+100 – изграждане на нов мост над р. Марица и пътна
варианта“. Парцеларният план засяга поземлени
имоти, намиращи се в землището на гр. Първомай
и с. Градина, община Първомай, област Пловдив.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят с
приложения ПУП – ПП в сградата на общинската администрация – Първомай, и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
2495
15. – Община гр. Сапарева баня, област
Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава на заинтересованите страни, че е изработен проeкт за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) със следния
териториален обхват – поземлени имоти с идентификатори № 000054 и № 026226 по картата на
възстановената собственост на землището на
с. Ресилово, третиращ изграждане на елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия – водопроводно отклонение за захранване с вода за питейно-битови
нужди на обект „Четири малкоетажни къщи за
настаняване на туристи – къща 1, къща 2, къща
3, къща 4 и административно-битова сграда“,
намиращи се в поземлен имот с идентификатор
№ 027007, местност Над селото, по картата на
възстановената собственост на землището на
с. Ресилово, община Сапарева баня, с възложител Мариана Йорданова Паризова. Проeктът за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) е изложен в приемната на дирекция
„Архитектура, градоустройство и контрол по
строителството“ при Община Сапарева баня –
гр. Сапарева баня, ул. Германея 1, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заин
тересуваните лица могат да прегледат проекта
и ако имат основания, да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на община Сапарева баня.
2487
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16. – Община гр. Сапарева баня, област Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава
на заинтересованите страни, че е изработен проeкт
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – водопроводно отклонение за
захранване с вода за питейно-битови и противопожарни нужди, канализационно отклонение за
отвеждане на отпадъчните и дъждовните води
и външно електрозахранване – ниско напрежение – на една сграда за обществено обслужване
с предназначение „Хотел“, предвиден с проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) по
чл. 9, ал. 2 ЗУТ за промяна предназначението на
земеделска земя за собствени неземеделски нужди в обхвата на поземлен имот с идентификатор
№ 65365.32.182, местност Света Богородица, по КК
на гр. Сапарева баня в обхвата на поземлени имоти с идентификатори № 65365.32.182, 65365.32.215,
65365.32.314 и 65365.32.187 по КК на гр. Сапарева
баня с възложители „А – 5“ – ЕООД, и „Бахар
Пропъртис“ – ЕООД. Проeктът за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) е
изложен в приемната на дирекция „Архитектура,
градоустройство и контрол по строителството“
при Община Сапарева баня – гр. Сапарева баня,
ул. Германея 1, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинт ересуваните лица могат да прегледат проекта и ако имат основания,
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до кмета на община Сапарева баня.
2488
610. – Община гр. Севлиево, област Габрово,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план, за трасе на електропровод
20 kV за ПИ 65927.95.67 (част от стар ПИ 65927.95.8)
по кадастралната карта на гр. Севлиево, местност
Цачевското. Кабелът започва от съществуващ
бетонов стълб в ПИ 000330 – полски път, в землището на с. Търхово, община Севлиево, минава
по полски път, представляващ ПИ 006457 в землището на с. Търхово, община Севлиево, пресича
ПИ 006006 в землището на с. Търхово, община
Севлиево – собственост на ЕТ „Пехри – Петко
Христов“, и достига до ПИ 65927.95.67 (част от
стар ПИ 65927.95.8) по кадастралната карта на
гр. Севлиево, местност Цачевското. Сервитутът
на електропровода е по 2 м от двете страни на
оста на трасето. Линиите на трасето са съгласно
графичната част на проекта. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения до общинската
администрация.
2523
29. – Община Хаджидимово на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план – парцеларен план,
на трасе на електропровод до имот № 089015,
намиращ се в местността Еловицата в землището
на с. Копривлен, община Хаджидимово, област
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Благоевград. Проектът се намира в сградата на
общинската администрация – гр. Хаджидимово,
стая № 301. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица по
чл. 131 ЗУТ могат да се запознаят с проекта и
да направят писмени възражения, предложения
и искания по него до общинската администрация – гр. Хаджидимово.
2524
30. – Община Хаджидимово на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен
план, за обект „Сградно отклонение за външно
ел. захранване на стопанска постройка“ в ПИ пл.
№ 585, кв. 3 по плана на с. Копривлен, община
Хаджидимово, област Благоевград. Проектът се
намира в сградата на общинската администрация – гр. Хаджидимово, стая № 301. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
датата на обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица по чл. 131 ЗУТ могат да
се запознаят с проекта и да направят писмени
възражения, предложения и искания по него до
общинската администрация – гр. Хаджидимово.
2525
31. – Община Хаджидимово на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен
план, на трасе на ел. захранване с ел. кабел 20
kV и проект за подробен устройствен план – парцеларен план, на трасе на захранващ водопровод
до имот с № 008024, намиращ се в местността
Дъбето в землището на с. Нова Ловча, община
Хаджидимово, област Благоевград. Проектът се
намира в сградата на общинската администрация – гр. Хаджидимово, стая № 301. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
датата на обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица по чл. 131 ЗУТ могат да
се запознаят с проекта и да направят писмени
възражения, предложения и искания по него до
общинската администрация – гр. Хаджидимово.
2526

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпила жалба от сдружение
„Българска асоциация на корабните брокери и
агенти“ със седалище и адрес на управление Вар
на, пл. Славейков 1, представлявано от Никола
Георгиев Христов – председател на управителния
съвет, с която се оспорва Тарифата за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие
„Пристанищна инфраструктура“, приета с Постановление № 97 от 2007 г. на Министерския съвет
(обн., ДВ, бр. 38 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 56 от
2007 г., бр. 2 от 2008 г. и бр. 38 от 2010 г.), в редакцията на тази тарифа след 2.09.2014 г., когато
са влезли в сила измененията и допълненията,
направени по силата на ПМС № 254 от 2014 г.
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(ДВ, бр. 72 от 2014 г.), по което е образувано
адм. д. № 13212/2014 г. по описа на Върховния
административен съд.
2591
Административният съд – София-град, съобщава, че е постъпило оспорване от „Медиаконтакт
България“ – ООД, срещу Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните
и монументално-декоративните елементи и за
рекламната дейност на територията на Столична
община, приета с Решение № 717 по протокол
№ 71 от 6.11.2014 г. на Столичния общински
съвет. Оспорват се с искане за отмяна на разпоредбите на чл. 27, чл. 30, ал. 4 и 7, чл. 32, ал. 1,
чл. 35, ал. 1 и 2, чл. 79, 80, чл. 87, ал. 1, т. 1, 2, 3,
чл. 87, ал. 2, т. 1, 2, 3 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните
и монументално-декоративните елементи и за
рекламната дейност на територията на Столична
община. Във връзка с оспорването е образувано
адм.д. № 371/2015 г. по описа на Административния съд – София-град, VII тричленен състав,
насрочено за 15.05.2015 г. от 13 ч.
2557
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
адм. дело № 11663/2014 г. по описа на ІІ отделение,
30 състав, по жалба на Юрий Милчев Атанасов
от София срещу Решение № 490 от 24.07.2014 г. на
Столичния общински съвет в частта му относно:
УПИ І – „обществено обслужване“ от кв. 7м и
предвидената с ПУП улица от о.т. 25 до о.т. 26
(бивши имоти УПИ ХVІІ и УПИ ХVІІІ от кв. 7в),
както и имоти ХV – за обществено обслужване и
І-39,40 в кв. 7в, граничещи с новопроектираната
улица, съгласно чл. 218, ал. 3 ЗУТ. В едномесечен срок от деня на обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите страни могат да се
конституират като ответници по делото чрез подаване на заявление до съда със съдържанието,
определено в чл. 218, ал. 4 ЗУТ, и приложенията,
посочени в чл. 218, ал. 5 ЗУТ. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадени жалби.
2559
Врачанският окръжен съд уведомява Ваня
Павлова Павлова с постоянен адрес София, кв.
Драгалевци, ул. Акад. Петър Динеков 23, че
е постъпила молба от „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, за сумата 96 277,20 лв., въз основа
на която е образувано т.д. № 65/2014 г. В едноседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ ответницата следва да се яви в канцеларията на Окръжния съд – Враца, за получаване на исковата молба с приложенията. Дава
на ответницата следните указания: ако въпреки
публикацията не се яви, за да получи препис
от исковата молба с приложенията, съдът ще є
назначи особен представител.
2473
Ловешкият окръжен съд съобщава на ответника Джозеф Райе, американски гражданин, роден
на 8.04.1967 г., без адрес в Република България,
че срещу него е образувано гр.д. № 170/2015 г.
по описа на ЛОС с ищец Валя Иванова Райе
от Ловеч, бл. Бяло море, вх. А, ет. 6, с адрес за
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призоваване Ловеч, ул. Търговска 21, чрез адв.
Р. Братанова, с правно основание чл. 62, ал. 2
и чл. 69 СК във връзка с чл. 9 и 83 КМЧП.
Като ответници са ангажирани Джозеф Райе,
американски гражданин, роден на 8.04.1967 г.,
без адрес в Република България, Дарин Джозеф
Райе, роден на 2.10.2014 г., чрез неговата майка
и законна представителка Валя Иванова Райе и
Деян Стефанов Меразов от София, ул. Пъстър
свят 7, вх. Б, ет. 2, ап. 31. На ответника Джозеф
Райе следва да се съобщи, че в деловодството
на Ловешкия окръжен съд се намират исковата
молба и приложенията є, препис от които може
да получи в едноседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“, като го предупреждава,
че ако не се яви в указания срок, съдът ще му
назначи особен представител.
2556
Софийският градски съд, търговско отделение, VI-21 състав, призовава Георгиос Харалампос Полиудакис, гражданин на Република
Гърция, с неизвестен адрес, като ответник по
т.д. № 8359/2014 г., заведено от „Балкам“ – АД,
с ЕИК 121683867, със седалище и адрес на управление гр. Божурище, ул. Шести септември 5,
да се яви в канцеларията на деловодството на
търговско отделение, стая 65, в двуседмичен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“, за да получи копие от исковата молба
и приложенията към нея. При неявяване книжата
ще се смятат за редовно връчени.
2499
Пловдивският районен съд, V бр. състав, призовава Джовани Руссо, с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 27.05.2015 г. в 11,30 ч. като ответник по гр.д. № 2341/2015 г., заведено от Силвия
Александрова Руссо от Пловдив, за развод. Ако
въпреки обнародването в „Държавен вестник“
ответникът не се яви в съда при разглеждане на
делото, съдът му назначава особен представител.
2480
Пловдивският районен съд, ХVІІ гр. състав,
съобщава на Джейн Рафаел Стоун от с. Храбрино, област Пловдив, че в едномесечен срок
считано от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в съда и да получи
съдебните книжа – преписи от исковата молба и
съобщение по чл. 131 ГПК като ответник по гр.д.
№ 12935/2014 г., на ПРС, ХVІІ гр. състав, заведено от Мария Георгиева Калайджиева и Златина
Георгиева Калайджиева, с основание чл. 124,
ал. 1 ГПК с оглед депозиране на писмен отговор по чл. 131 ГПК. Ако въпреки публикацията
ответникът не се яви в съда при разглеждане на
делото, съдът му назначава особен представител.
2587
Първомайският районен съд, втори съдебен
състав, призовава Кръстю Михайлов Димитров, с
постоянен и настоящ адрес: гр. Първомай, област
Пловдив, ул. Рожен 2, вх. В, ет. 2, ап. 22, на който
в продължение на повече от месец не е могъл да
бъде призован, да се яви в съда на 3.06.2015 г. в
10 ч. като ответник по гр.д. № 282/1993 г., заведено от Иванка Колева Василева от Първомай,
ул. Раковски 4, Надя Георгиева Димитрова от Първомай, ул. Орфей 20, ет. 1, Константин Георгиев
Василев от Първомай, ул. Раковски 4, Костадин
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Димитров Вълков от Първомай, ул. Раковски
4, и Пенка Димитрова Чавдарова от Първомай,
ул. Раковски 4, с предмет чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2558
Силистренският районен съд съобщава на
Петър Георгиев Илиев, роден на 29.01.1935 г.,
че в Районния съд – Силистра, е заведено гр.д.
№ 1861/2014 г. по описа на съда с предмет – съдебна делба. Ищци по делото са Стефан Маринов
Иванов, Янка Маринова Райкова, Иванка Йорданова Ялъмова, Живка Йорданова Николова и
Живка Георгиева Георгиева. Съдът предоставя
на Петър Георгиев Илиев двуседмичен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“, за да се яви в Гражданско деловодство
на съда и да му бъде връчен препис от исковата
молба с доказателствата. При неявяване ще му
бъде назначен процесуален представител.
2481
Сливнишкият районен съд, гражданско отделение, V състав, уведомява Олександр Малишев,
роден на 9.10.1970 г., гражданин на Украйна, с
неизвестен адрес и без регистриран постоянен
и настоящ адрес в Република България, че има
качеството на ответник по гр.д. № 11/2015 г.
на РС – Сливница, образувано по предявен от
Светла Драгомирова Николова от с. Гурмазово,
община Божурище, област София, иск за развод,
и му указва, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви
в деловодството на СлРС за връчване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и
приложенията към нея. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2588
Софийският районен съд, 37 състав, призовава
Надежда Костадинова Заркова-Христова с известни по делото адреси: София, район „Витоша“,
ул. Мур 21Б, ет. 2, ап. 7, и София, ж.к. Западен
парк, бл. 54, ет. 3, да се яви в съда на 26.06.2015 г.
в 9,30 ч. като ответница по гр.д. № 8475/2002 г.,
заведено от Георги Димитров Калоферов и Мария
Атанасова Калоферова. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2517
Софийският районен съд, ІІІ граж данско
отделение, 117 състав, уведомява Абдула Субхи
Саун, роден на 2.12.1955 г. в Бангладеш, че има
качеството на ответник по гр.д. № 66245/2014 г.
по описа на СРС, ІІІ ГО, 117 състав, образувано
по предявен от Христинка Василева Балевска иск
за развод, и му указва, че в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ следва да
се яви в канцеларията на СРС, ІІІ ГО, 117 състав,
за връчване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно
с исковата молба и приложенията към нея.
2516
Хасковският районен съд уведомява Йоханна Моунтайн Георгиева, родена на 27.02.1974 г.,
гражданин на Канада, без адресна регистрация на
територията на Република България – ответник
по гр.д. № 332 по описа на Районния съд – Ха-

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 3

сково, за 2015 г., заведено от Здравко Живков
Георгиев от Хасково с правно основание чл. 49,
ал. 1 СК, да се яви в съда в двуседмичен срок от
обнародването на съобщението в неофициалния
раздел на „Държавен вестник“ за получаване
на съобщението с приложените книжа. Ако не
се яви, за да получи съобщението с книжата в
указания срок, те ще се приложат към делото и
ще се считат за редовно връчени. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
2592
Бургаският окръжен съд на основание чл. 76,
ал. 1 ЗОПДНПИ обявява, че е образувал гр. д.
№ 1298 по описа за 2014 г. по пред явен на
8.07.2014 г. иск от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество на правно основание
чл. 74, ал. 1 и 2 ЗОПДНПИ с цена 1 924 111,86 лв.
по отношение на следното имущество:
– Недвижим имот – „Жилищна сграда – източен близнак“ с идентификатор 51500.503.302.2, с
разгърната застроена площ 506,37 кв. м и застроена
площ 89,58 кв. м, състояща се от сутеренен етаж,
три жилищни етажа и терасовиден етаж, изградена
в поземлен имот с идентификатор 51500.503.302
по кадастралната карта на гр. Несебър, ж.к.
Черно море (бивш УПИ ХVІІ – общ., в кв. 26 по
плана на ж.к. Черно море, гр. Несебър), ведно
с построената сграда върху ½ ид.ч. от имота,
придобити с нотариален акт № 154, том 8, дело
№ 1819 от 18.05.2004 г. на Службата по вписванията – Несебър, анекс от 24.11.2006 г., вписан под
акт № 172, том 3, вх. рег. № 9207 от 1.12.2006 г.
в Службата по вписванията – Несебър. Сградата
е изградена въз основа на одобрен архитектурен
проект от 8.11.2006 г., разрешение за строеж № 110
от 4.12.2005 г. на Община Несебър и е нанесена
в кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Несебър съгласно заповед № КД-14-02-1672
от 29.11.2007 г. на началника на СГКК.
– Недвижим имот – еднофамилна жилищна
сграда (западна част) с ид. 51500.510.24.2, със
застроена площ 101 кв. м и разгърната застроена площ 381,72 кв. м, състояща се от 4 етажа,
представляващи: 1) първи етаж на кота 0,00 и
втори етаж на кота +2,77, съдържащи и двата
жилищни етажа жилище, състоящо се от кухня,
дневна, мокро помещение, две тоалетни, две
спални с баня към тях, сауна и зала за фитнес,
стълбище и коридор; 2) котелно и бойлерно помещение, изградени на кота -0,76, като част от
него е разположена под стълбищната площадка
и под едното стълбищно рамо; 3) трети етаж,
съдържащ жилище на кота 5,54, състоящо се от
кухня, дневна, две спални и две бани, стълбищна
клетка и коридор, и 4) подпокривно пространство
на кота 8,31, съдържащо жилище, състоящо се
от кухня, дневна, спалня, баня, склад, стълбищна клетка и коридор, изградена в имот с ид.
51500.510.24 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. Кокалу (стар УПИ ІV – общински, в
кв. 6 по устройствения план на гр. Несебър, м.
Кокалу), придобити с нотариален акт № 152, том
17, дело № 3763 от 17.09.2004 г. на Службата по
вписванията – Несебър, и с нотариален акт № 5,
т. 42, дело № 9364 от 29.12.2006 г. на Службата по
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вписванията – Несебър, и нотариален акт № 69,
том 6, дело № 935 от 25.03.2014 г. на Службата
по вписванията – Несебър.
– Недвижим имот – една трета идеална част
от поземлен имот с идентификатор 61056.36.18
с площ 3,502 дка, намиращ се в с. Равда, м.
Хендек тарла, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, и начин на трайно
ползване – за друг вид застрояване, бивша нива
с площ 3,502 дка, намираща се в м. Хендек тарла
и представляваща имот № 036018 по плана за
земеразделяне на землището на с. Равда, община
Несебър, придобит с нотариален акт № 30 том
37, дело № 8045 от 10.09.2007 г. на Службата по
вписванията – Несебър.
– Недвижим имот – поземлен имот с идентификатор 37825.501.146 по кадастралната карта на
с. Козница, община Несебър, с площ 1642 кв. м, с
трайно предназначение – урбанизирана, и начин
на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м),
ведно с разположената в източната част на имота
едноетажна паянтова полусъборена жилищна
сграда с идентификатор 37825.501.146.1 с площ 38
кв. м, придобит с нотариален акт № 123, том 45,
дело № 10004 от 15.12.2008 г., вх. рег. № 11069 на
Службата по вписванията – Несебър.
– Недвижим имот – жилищна сграда – западен близнак, с идентификатор № 51500.503.301.1, с
административен адрес Несебър, ж.к. Черно море
3 № 44, с предназначение – жилищна сграда – еднофамилна, на четири етажа, със застроена площ
96 кв. м и обща бруто разгърната застроена площ
501,54 кв. м, състояща се от сутеренен етаж, три
жилищни етажа и подпокривно пространство,
изградена върху ½ ид. ч. – западна, от поземлен
имот с идентификатор № 51500.503.301 на площ
500 кв. м, бивш УПИ ХVІ – общ., в кв. 26 по
плана на ж.к. Черно море, гр. Несебър, придобита
с нотариален акт № 17, том 40, дело № 6942 от
15.12.2011 г. на Службата по вписванията – Несебър.
– Недвижим имот – самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 77195.715.62.2.10 по кадастралната карта на гр. Хасково, община Хасково,
с административен адрес Хасково, ул. Георги
Бенковски 24 – 32, вх. В, ет. 2, апартамент 22,
попадащ в сграда № 2, разположена в поземлен
имот с ид. 77195.715.62, с предназначение: жилище,
апартамент, на едно ниво, и с площ 63,69 кв. м,
ведно с прилежащото му избено помещение № 22
с площ 4,60 кв. м, представляващо неразделна
част от самостоятелния обект, и ведно с 1,003 %
ид. ч. от общите части на сградата и от правото
на строеж върху поземления имот, придобит с
нотариален акт № 165, том 11, дело № 1232 от
23.05.2012 г. на Службата по вписванията – Хасково.
– Мотопед марка „Хонда“, модел „Дио 3Х“, рег.
№ А1868М, с дата на първоначална регистрация
1.01.1997 г., придобит на 26.08.2011 г.
– Недвижим имот, намиращ се в с. Тънково, община Несебър, местността Курбана, и
представляващ поземлен имот с идентификатор
№ 73571.7.10, целият на площ 3001 кв. м, с трайно
предназначение: земеделска земя, начин на трайно
ползване: нива, който имот представлява бивша
овощна градина, съставляваща имот № 007010,
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придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 176, том 3, дело № 445 от
29.04.2010 г.
– Недвижим имот – земеделска земя с начин
на трайно ползване – нива, съставляваща имот
№ 004004 по плана за земеразделяне на землището
на с. Малка поляна, община Айтос, намиращ се
в местността Дермен Карши, четвърта категория
на земята при неполивни условия, с площ на
имота 7,502 дка.
– Недвижим имот – земеделска земя с начин
на трайно ползване – нива, съставляваща имот
№ 026085 по плана за земеразделяне на землището
на с. Малка поляна, община Айтос, намираща се
в местността Бургаски път, четвърта категория на
земята при неполивни условия, с площ на имота
14 дка, придобит с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 176, том 3, дело
№ 445 от 29.04.2010 г.
– Недвижим имот – земеделска земя с начин
на трайно ползване – нива, съставляваща имот
№ 026086 по плана за земеразделяне на землището
на с. Малка поляна, община Айтос, намираща се
в местността Бургаски път, четвърта категория
на земята при неполивни условия, с площ на
имота 21 дка.
– Недвижим имот – земеделска земя с начин
на трайно ползване – нива, съставляваща имот
№ 009002 по плана за земеразделяне на землището
на с. Малка поляна, община Айтос, намираща
се в местността Малка Тамаша, трета категория
на земята при неполивни условия, с площ на
имота 16,398 дка, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 176, том
3, дело № 445 от 29.04.2010 г.
– Недвижим имот – земеделска земя с начин
на трайно ползване – нива, съставляваща имот
№ 006022 по плана за земеразделяне на землището
на с. Малка поляна, община Айтос, намираща се в
местността Ясака, трета категория на земята при
неполивни условия, с площ на имота 3,200 дка,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 176, том 3, дело № 445 от
29.04.2010 г.
– Недвижим имот, намиращ се в с. Оризаре, община Несебър, местността Парцелите, и
представляващ поземлен имот с идентификатор
№ 53822.20.398, целият на площ 1835 кв. м, с трайно
предназначение: земеделска земя, и с начин на
трайно ползване: лозе, който имот представлява
бивше лозе, съставляващо имот № 018398, при
съседи ПИ № 53822.20.403, ПИ № 53822.18.360,
ПИ № 53822.20.397, ПИ № 53822.20.395 и ПИ
№ 53822.20.394.
– 5050 лв., представляващи левовата равностойност на 5 дяла, всеки с номинална стойност
1010 лв., в капитала на „Бисер“ – ЕООД, ЕИК
812185162, със седалище и адрес на управлениеНесебър, ул. Хан Крум 11.
– 3500 лв., представляващи левовата равностойност на 1 дял с номинална стойност 5000 лв. в
капитала на „Никол 008“ – ЕООД, ЕИК 200399811,
със седалище и адрес на управление Несебър,
кв. Аурелия 33.
– Лек автомоби л марка „Мерцедес“, мо дел „МЛ 350 БЛУ“, рег. № А 8080 МА, рама
№ WDC1660241A065967, двигател № 64282641272429.
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– Сумата 5283,60 лв., представляваща внесените на каса суми по сметка № 11774567 в „Банка
ДСК“ – ЕАД.
– Сумата 8000 лв., представляваща внесените на каса суми по сметка № 3691548 в „Банка
ДСК“ – ЕАД.
– Сумата 2958,26 лв., представляваща внесените на каса суми по сметка BG 29 CECB 9790 1042
4186 00 в „Централна кооперативна банка“ – АД.
– Сумата 7370 лв., представляваща внесените
на каса суми по сметка 800234017677718 в „Обединена българска банка“ – АД.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 28.09.2015 г. от 9,30 ч. В
двумесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на това обявление третите лица, които
претендират самостоятелни права върху описаното по-горе имущество или върху отделни
имуществени права от него, могат да встъпят в
образуваното под горния номер дело, като предявят съответните искове пред Бургаския окръжен
съд като първа инстанция.
2498
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 15 ЗСН с решение № 10 от 30.03.2015 г. по
ф.д. № 2/2015 г. вписва в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел „Сдружение за
напояване „Бистра“, със седалище с. Бистра,
община Търговище, и с предмет на дейност:
експлоатаци я, поддържане и реконст ру к ци я
на предадената им по реда на чл. 47 ЗСН хидромелиоративна инфраструктура; изграждане
на нови напоителни и отводнителни системи
и съоръжения; доставяне и разпределение на
водата за напояване; отвеждане на излишните
води от земеделските земи; изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия
за подобряване състоянието на земеделските
земи; рибовъдство и развъждане на водоплаващи
птици. Територията на сдружението за напояване обхваща 9348 дка поливна площ, годна за
напояване, в землището на с. Бистра, с. Голямо Соколово и с. Ралица, община Търговище,
разпределени в 694 имота с 388 собственици.
Площта на територията на сдружението е показана в приложение № 1 към устава, заверено
от „Напоителни системи“ – ЕАД, клон Долен
Дунав, гр. Русе, и надзорния орган. Към устава
е приложен списък на собствениците на земеделски земи на територията на сдружението,
изготвен въз основа на на личните данни в
Общинска служба „Земеделие“ – Търговище,
към 20.11.2013 г. и заверен от надзорния орган. Хидромелиоративната инфраструктура на
територията на сдружението е смесена: 1. ПС
„Съединение – 2“, ПС „Бистра – 1“, изравнител
ПС „Бистра – 1“, ПС „Бистра – 2“ са включени в
имуществото на „Напоителни системи“ – ЕАД,
клон Долен Дунав, гр. Русе; 2. Язовир, с. Ралица, собственост на Община Търговище – имот
№ 000104. Сдружението е юридическо лице, учредено и регистрирано по ЗСН. Сдружението се
представлява от председателя на управителния
съвет Стоян Манев Стоянов.
2440
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на българските
ползватели на дървесина“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на 22.05.2015 г. в 12 ч. в София, бул. България,
Бокар 18, при следния дневен ред: 1. приемане
на доклад за дейността на сдружението за 2014 г.;
2. приемане на доклад по чл. 38 ЗЮЛНЦ; 3.
приемане на ГФО на сдружението за 2014 г.; 4.
промени в устава; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2563
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб по туризъм Рила“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 24, ал. 2
от устава на сдружението свиква редовно общо
събрание на 23.05.2015 г. в 10 ч. на адрес 2040
гр. Долна баня, Софийска област, курорт Долна
баня, хижа „Гергиница“, при следния дневен ред:
1. прекратяване на членство и прием на нови
членове на сдружението; 2. приемане на финансов
отчет за 2014 г.; 3. приемане на промени в устава
на сдружението; 4. избор на нов управителен съвет; 5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 27 от устава на сдружението
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2489
14. – Управителният съвет на Сдружението
на европейските ровери в България – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 1 от
устава на СЕРБ свиква редовно общо събрание
на членовете на сдружението на 23.05.2015 г.
в 10 ч. в София, ул. Криволак 67, при следния
дневен ред: 1 приемане на отчет за дейността на
управителния съвет за отчетния период; 2. приемане на годишен финансов отчет за дейността за
отчетния период; 3. освобождаване на членовете
на управителния съвет; 4. избор на нови членове
на управителния съвет; 5. приемане на програма
за дейността и проектобюджет на сдружението
за 2015 г.; 6. разни. Поканват се всички членове
на сдружението да присъстват лично или чрез
упълномощен представител. При липса на кворум
на основание чл. 24 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на явилите се членове. Материалите във
връзка със свикването и провеждането на общото
събрание се намират на адреса на управление на
СЕРБ – София, ул. Криволак 67, и при поискване
се предоставят на всеки член.
2543
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска федерация по автомобилен спорт (БФАС), София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 25.05.2015 г. в 11 ч. в
София, бул. Джеймс Баучер 76, зала „София“
при Българския Червен кръст, редовно годишно
отчетно-изборно общо събрание на членовете на
сдружението при следния дневен ред: 1. доклад
на управителния съвет за дейността на БФАС
през 2014 г.; 2. приемане на бюджет на БФАС за
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2015 г.; 3. освобождаване на Теодор Димитров
Тодоров като член на УС на БФАС; 4. избор на
нови членове за незаетите места на управителния съвет; 5. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
2643
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Българска асоциация на футболните агенти“
(БАФА), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на 26.05.2015 г.
в 13 ч. в София, ул. Незабравка 25, Парк-хотел
„Москва“, зала „Конферанс 3“, при следния дневен
ред: 1. обсъждане и приемане на изменения в
устава на сдружението; проект за решение – ОС
преима изменение на устава на сдружението;
2. обсъждане и утвърждаване на решение на
управителния съвет за прием на членове на
сдружението и трансформирането им от „асоциирани“ в членове с право на глас; 3. други.
Канят се всички членове на сдружението да
присъстват на събранието, като се регистрират от
12,45 ч. до 13 ч. в деня на събранието. Членовете
на сдружението се легитимират с представяне
на документ за самоличност. Материалите по
дневния ред са на разположение на членовете
на сдружението в седалището и адреса на управление на сдружението всеки работен ден в
рамките на 9 – 17 ч. При липса на кворум на
основание чл. 18, ал. 5 от устава на сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
2562
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Родителско настоятелство
„Свети Мина“ при 93-та целодневна детска градина – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
26.05.2015 г. в 17,30 ч. на адрес: София, Столична община, район „Лозенец“, ул. Капитан Тодор
Ночев 30, при следния дневен ред: 1. обсъждане
и приемане доклад-отчет на УС за дейността на
сдружението през 2014 г.; проект за решение – ОС
приема доклада-отчет на УС за дейността на
сдружението през 2014 г.; 2. приемане бюджет и
годишна програма за дейността на сдружението
за 2015 г.; проект за решение – ОС приема предложението на УС за бюджет и годишна програма на
сдружението за 2015 г.; 3. обсъждане и приемане
на предложение за промени в състава на управителния съвет; проект за решение – ОС приема
предложението на УС за промени в състава на
управителния съвет; 4. разни. Материалите за
събранието ще бъдат на разположение на членовете на сдружението на адреса на управление
в София, Столична община, район „Лозенец“,
ул. Капитан Тодор Ночев 30, всеки работен ден
от 8 до 18 ч. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден и на същото място в 18,30 ч. независимо от
броя членове на сдружението, регистрирали се
за участие в общото събрание.
2542
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6. – Управи те лни ят с ъвет на Бъ лгарско
актюерско дружество, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо
събрание на 27.05.2015 г. в 17,30 ч. в София, бул.
Витоша 106, в конферентна зала 1 на „Сентрал
Парк Хотел София“, при следния дневен ред: 1.
приемане на нови членове и прекратяване на
членство; 2. отчитане и приемане на отчет за
дейността за 2014 г.; 3. отчитане на дейността
от началото на 2015 г. до момента; 4. бюджет
и програма за дейността за 2015 г. и 2016 г.; 5.
разни. Членовете вземат участие в събранието
лично – срещу представяне на лична карта, или
чрез писмено упълномощени представители.
Регистрацията на членовете или на техните
упълномощени представители започва в 17,30 ч.
на 27.05.2015 г. на обявеното място. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18,30 ч. на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на явилите се членове.
2491
48. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Съюз на българските автомобилисти“ (СБА), София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква на 28.05.2015 г. в 10,30 ч. в залата на Националния комитет на Българския
Червен кръст в София, бул. Джеймс Баучер 76,
общо събрание на сдружението при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
дейността на СБА през 2014 г. и приемане на
основни приоритети за развитие на съюза през
2015 – 2016 г.; 2. приемане на бюджет на СБА
за 2015 г.; 3. избор на председател на Съюза на
българските автомобилисти, промяна на броя
на членовете на управителния съвет и избор на
нов управителен съвет на СБА. Материалите за
общото събрание са на разположение на делегатите в клоновете на СБА 7 дни преди събранието. Регистрацията на делегатите ще започне
в 10 ч. на 28.05.2015 г. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание се
провежда един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите представители.
2569
14. – Управи те лни ят с ъвет на Френскобългарската търговска и индустриална камара
(ФБТИК) – София, на основание чл. 13, ал. 2 от
устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението
на 28.05.2015 г. в 18,30 ч. в залата на Френския
институт на адрес – пл. Славейков 3, в София,
при следния дневен ред: 1. приемане отчет за
дейността за периода 2014 г.; 2. приемане на финансовия отчет за периода 2014 г.; 3. програма за
дейността и бюджетни предвиждания за 2015 г.; 4.
избор на нов управителен съвет; 5. разни. Всички
членове на ФБТИК са поканени да присъстват на
общото събрание лично или чрез упълномощен
представител. Писмените материали по дневния
ред ще бъдат на разположение на членовете на
сдружението преди общото събрание на адрес:
София, бул. Цар Освободител 8А, ет. 2. Регистрацията на членовете на общото събрание ще
се извърши в 18,30 ч. в деня на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 14, ал. 1 от
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устава на сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 19,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред с присъстващите и представлявани членове.
2610
6. – Управителният съвет на Асоциацията
на производителите, вносителите, търговците и
вулканизаторите на гуми – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общото събрание на асоциацията на редовно заседание на 4.06.2015 г. в 13 ч.
в Българския институт по стандартизация, зала
2, София 1797, ж.к. Изгрев, ул. Лъчезар Станчев
13, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет; 2. отчет на контролния съвет; 3.
приемане на бюджет на асоциацията за 2015 г.;
4. избор на член на управителния съвет; 5. разни.
Поканват се всички членове на асоциацията. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2490
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Съюз на работодателите в
системата на народната просвета в България“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 5.06.2015 г. в 11 ч. в НВИМ,
ул. Черковна 92, при дневен ред: промяна на устава. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2469
2. – Управителният съвет на Ученически
спортен клуб „Виталис“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
6.06.2015 г. в 10 ч. в 97 СОУ „Братя Миладинови“
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
клуба; 2. изменение и допълнение на чл. 5, ал. 2
от устава на клуба; 3. избор на нов управителен
съвет и контролна комисия. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден на същото място и при същия
дневен ред в 11 ч.
2492
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Международно партньорство
за здраве“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 19 от устава свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 9.06.2015 г. в 19 ч.
СЕТ. Срещата ще се проведе посредством Skype
конферентна връзка при следния дневен ред: 1.
доклад на управителния съвет за дейността на
сдружението до юни 2015 г.; 2. приемане на нови
членове: индивидуални (по азбучен ред): г-жа
Алийн Робертсон, г-н Джефри Левет; 3. разни.
2584
1. – Управителният съвет на Българската
асоциация на университетските жени (БАУЖ),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, устава на
БАУЖ и решение от проведеното на 8.04.2015 г.
заседание на УС свик ва общо събрание на
членовете на 10.06.2015 г. в 18 ч. на адреса на
БАУЖ – бул. Цар Освободител 15, ауд. (160А),
при следния дневен ред: 1. отчет на управителни
органи на БАУЖ; отчет на управителния съвет и
на контролно-ревизионната комисия на БАУЖ за
2012 – 2015 г.; 2. избор на управителни органи на
БАУЖ; избор на управител, управителен съвет
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и контролно-ревизионна комисия; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще започне в 19 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
2631
5. – Съветът на настоятелите на сдружение
с нестопанска цел „Училищно настоятелство
„Сергей Румянцев“ към 58 ОУ, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
10.06.2015 г. в 18 ч. в София, кв. Орландовци,
ул. Железопътна 65, при следния дневен ред: 1.
приемане и освобождаване на членове на настоятелството; 2. изменение на чл. 13, ал. 3 от устава
на настоятелството; 3. освобождаване и избиране
на членове на съвета на настоятелите; 4. други.
Поканват се всички членове на училищното
настоятелство да вземат участие в събранието.
При липса на кворум на основание чл. 27, изр. 2
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен
ред колкото и членове да се явят.
2530
1. – Управителният съвет на Българската
секция на Международния съюз на журналистите
франкофони („SECTION BULGARE DE L’UNION
DE LA PRESSE FRANCOPHONE“), сдружение
с нестопанска цел, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
секцията на 11.06.2015 г. в 10 ч. в голямата зала
на Френския културен институт при следния
дневен ред: 1. доклад и финансов отчет на управителния съвет за дейността на сдружението за
периода юни 2014 – юни 2015 г.; 2. освобождаване
от отговорност на членовете на управителния
съвет за дейността им през отчетния период; 3.
приветствие на г-жа Катижа Ридуан, заместничка
на генералния секретар на UPF; 4. избор на нови
членове на управителния съвет, както и председател на сдружението; 5. утвърждаване на нови
членове на сдружението; 6. разни.
2632
Младен Владимиров Григоров – ликвидатор на сдружение „Българска кардиологична
асоциация“ – София (в ликвидация), на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 15.06.2015 г. в 10 ч. в седалището и адреса
на управление на сдружението – София, район
„Изгрев“, бул. Г. М. Димитров 1, при следния
дневен ред: 1. удължаване на срока на ликвидацията на сдружението до датата на провеждането
на общото събрание; 2. приемане на заключителния счетоводен баланс, доклада, който го
пояснява, и отчета за приходите и разходите на
сдружението; 3. приемане на годишния отчет
на ликвидатора и сметката за разпределение на
остатъка от имуществото на сдружението след
приключване на производството по ликвидация;
4. освобождаване от отговорност на ликвидатора
на сдружението за дейността му по ликвидацията;
5. упълномощаване на ликвидатора да извърши
всички необходими действия по заличаване на
сдружението от регистъра на СГС. 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.
2578
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1. – Управителният съвет на ББК „Феникс
Ресурс“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно годишно общо събрание на членовете на камарата на 19.06.2015 г. в 15,15 ч. в
седалището на камарата в София, ул. Софроний
Врачански 104, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на УС на камарата за 2014 г.; проект
за решение – ОС приема отчета на УС за 2014 г.;
2. отчет за дейността на КС на камарата за 2014 г.;
проект за решение – ОС приема отчета на КС за
дейността му през 2014 г.; 3. приемане на размера на членския внос и бюджета на камарата за
2015 г.; проект за решение – ОС приема размера
на членския внос и бюджета за 2015 г.; 5. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 16,15 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
2630
17. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на българските
училища в чужбина“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 31.07.2015 г. в 14,30 ч. на следния адрес: Софийски университет „К лимент
Охридски“, нова конферентна зала (северно
крило, втори етаж), бул. Цар Освободител 15,
София, при следния дневен ред: 1. отчет на УС
за извършената дейност; 2. финансов отчет; 3.
утвърждаване на нови членове на асоциацията; 4.
избор на членове на управителния съвет; 5. разни.
Поканват се всички членове на асоциацията да
присъстват лично или чрез упълномощени лица.
Регистрацията започва в 13,30 ч. Материалите
за провеждане на общото събрание ще бъдат
на разположение на членовете в офиса на асоциацията – София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3,
стая 309, от датата на обнародване на поканата
в „Държавен вестник“.
2579
727. – Управителният съвет на сдружение
„Американски университет в България“, Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 16.05.2015 г. в 9 ч. в Благоевград, в сградата на АУБ, Благоевград, при
следния дневен ред: 1. приемане на бюджета за
ФГ 2015 – 2016 г.; 2. приемане на планове за финансовата дейност и развитието; 3. приемане на
решения и политики за академичната дейност; 4.
приемане на вътрешни политики и правилници;
5. приемане на дарения и субсидии; 6. приемане
на решения за изършване на разпоредителни
сделки с имуществото на сдружението; 7. промяна
в състава на настоятелството, съвета на директорите и изпълнителната комисия; 8. промяна
в устава на сдружението; 9. освобождаване на
управителя на „Америкън Юнивърсити Сървис
Кампъни“ – ЕООД, и назначаване на президента
на АУБ – Кевин Джеймс Аспегрен, и председателя на настоятелството Иван Манев Манев за
управители на дружеството, които да управляват
и представляват търговското дружество заедно
и поотделно; 10. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с
един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред и се провежда, ако присъстват поне
девет настоятели.
2477
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23. – Управителният съвет на Сдружение на
Югозападните общини, Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1, т. 1 от устава
свиква общо събрание на 21.05.2015 г. в 11 ч. в
зала 5 на Община Благоевград, пл. Георги Измирлиев – Македончето 1, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на СЮЗО за 2014 г.; 2.
финансов отчет на СЮЗО за 2014 г.; 3. отчет на
контрольора за 2014 г.; 4. приемане на работна
програма за 2015 г.; 5. приемане на бюджет за
2015 г.; 6. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
един час по-късно на същото място независимо
от броя на присъстващите.
2478
7. – Управителният съвет на СНЦ „Гребен
к луб Бу ргас“ – Бу ргас, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
8.06.2015 г. в 10 ч. на адрес: Бургас, ЮПЗ – Победа,
Гребен клуб, при следния дневен ред: 1. промени
в управителния съвет – освобождаване на членове
и избор на нови членове на съвета; 2. промени в
контролния съвет – освобождаване на членове и
избор на нови членове на съвета; 3. разни.
2561
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Спортен клуб 22“, Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 3.06.2015 г. в
10 ч. в спортен център на СПОРТ ЗОН, Варна,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за 2014 г.; 2. насоки за дейността през 2015 г.;
3. избор на нов управителен съвет; 4. избор на
нов председател на сдружението; 5. приемане на
промени в устава; 6. разни. Поканват се всички
членове на клуба да присъстват на събранието.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2642
1. – Управителният съвет на Клуб по тенис
„Барс – Велико Търново“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 8.06.2015 г. в
18 ч. във Велико Търново, клуб „Хънтър“, ул. Ал.
Стамболийски 2, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на клуба през 2014 г.; 2. избор на
нов управителен съвет. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе на същата дата и на същото място от
19 ч., при същия дневен ред.
2633
5. – Управителният съвет на Видински съюз
на зърнопроизводителите, Видин, на основание
чл. 26, ал. 1 и 2 ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 2 и 3 от
устава на сдружението свиква редовно общо
отчетно събрание на 22.05.2015 г. в 15 ч. във Видин, ул. Рибарска 12, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на УС; 2. финансов отчет; 3.
приемане на нови членове и освобождаване на
стари; 4. изменения и допълнения в устава; 5.
приемане бюджета на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 26, ал. 1 от устава
и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с 1 час
и ще се проведе на същото място и при същия
дневен ред колкото и членове да се явят.
2544
1. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Ангел войвода“,
Димитровград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание (отчетно-изборно)
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на 15.06.2015 г. в 10 ч. в седалището на сдружението в Димитровград, ул. Хр. Г. Данов 5, вх.
В, ап. 13, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния финансов отчет на сдружението за
2014 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на сдружението за 2014 г.;
2. освобождаване от отговорност на членовете
на УС за дейността им през 2014 г.; проект за
решение – ОС освобож да ва о т о т г оворнос т
членовете на УС за дейността им през 2014 г.;
3. разни. Поканват се всички членове да вземат
участие в общото събрание. Материалите по
дневния ред са на разположение на членовете
всеки работен ден в Димитровград, ул. Хр. Г.
Данов 5, вх. В, ап. 13. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
2514
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб на привържениците на
ЦСКА – Червени войни“, Казанлък, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от устава
на сдружението свиква редовно общо събрание
на членовете на сдружението на 23.06.2015 г. в
18 ч. в седалището на сдружението в Казанлък,
ул. Яворов 3, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за промяна на определянето на
извършването на дейността на сдружението от
частна в обществена полза; 2. вземане на решение
за промяна на устава на сдружението; 3. отчет за
дейността на управителния съвет през 2014 г.; 4.
избор на нов управителен съвет; 5. приемане на
решение за промяна на адреса на управление на
сдружението. Проектът за промяна на устава на
сдружението е на разположение на желаещите
да се запознаят с него при председателя на УС
на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе следващия ден, на същото място и час
на провеждане и при същия дневен ред, като се
счита за законно независимо от присъстващите
членове на сдружението.
2641
27. – Управителният съвет на Търговскопромишлената палата – Монтана, на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 2 от устава
на сдружението свиква общо отчетно-изборно
събрание на 20.05.2015 г. в 17 ч. в Монтана, бул.
Трети март 41, ет. 5, офис на ТПП – Монтана,
при следния дневен ред: 1. консолидиран отчет
на управителния и контролния съвет на Търговско-промишлена палата – Монтана, за периода
10.02.2015 г. – 20.05.2015 г.; 2. промени в устава;
3. промяна в броя и състава на управителния
съвет; 4. разни.
2515
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Спортен клуб по волейбол – Нови пазар“ – гр. Нови пазар, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
1.06.2015 г. в 17 ч. в Нови пазар, ул. Петър Берон
33, при следния дневен ред: 1. прекратяване на
сдружение с нестопанска цел за осъществяване
на общественополезна дейност „Спортен клуб по
волейбол – Нови пазар“ и обявяване на ликвидация; 2. определяне на срок за ликвидационно
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производство; 3. избор на ликвидатор; 4. приемане
на начален ликвидационен баланс; 5. възлагане
на ликвидатора да уведоми ТД на НАП за прекратяване на сдружението и да обнародва покана
до кредиторите на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18 ч.
2496
12. – Управителният съвет на сдружение с
дейност в частна полза „Организационен комитет
гребане – Пловдив 2012“, Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква по своя инициатива общо
събрание на 5.06.2015 г. в 10 ч. в седалището
на сдружението на адрес: Пловдив, ул. Георги
Трингов 9, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за освобождаване на членове на управителния съвет на сдружението, както и членове
на самото сдружение и за избор на нови членове
на управителния съвет на сдружението, както и
членове на самото сдружение; проект за решение – ОС освобождава членове на управителния
съвет на сдружението, както и членове на самото
сдружение, и избира нови членове на управителния
съвет на сдружението, както и членове на самото
сдруежение; 2. разни. При липса на кворум в
определения час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 26 от устава на сдружението общото събрание
ще се проведе един час по-късно – 11 ч., същия
ден на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на членовете.
2497
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Приятели на Куба в България“,
Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 12.06.2015 г. в
11,30 ч. на адрес: Стара Загора, ул. Свети Княз
Борис 104, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за прекратяване на дружеството; проект
за решение – ОС взема решение за прекратяване
на сдружение с нестопанска цел „Приятели на
Куба в България“; 2. откриване на производство
по ликвидация; проект за решение – ОС открива
производство по ликвидация; 3. назначаване на
ликвидатор; проект за решение – ОС назначава за
ликвидатор председателя на дружеството Иванка
Анастасова Делибозова; 4. определяне срока,
в който да завърши ликвидацията; проект за
решение – ОС определя срок на ликвидация – 6
месеца от датата на отправяне на покана до
кредиторите. Писмените материали, свързани с
дневния ред на общото събрание, ще бъдат на
разположение на членовете на адреса на управ
ление на сдружението от датата на обнародване
на поканата. При поискване те ще се представят
на всеки член безплатно. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието ще
се проведе същия ден, на същото място и при
същия дневен ред от 12,30 ч.
2442
12. – Управителният съвет на СНЦ „Бизнес
център – Бизнес инкубатор – Търговище“ – Търговище, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква
годишно общо събрание на 12.06.2015 г. в 14 ч.
в сградата на „Бизнес център – Бизнес инкубатор – Търговище“ – Търговище, ул. Панагюрище
10, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет
на УС за дейността на сдружението за 2014 г.; 2.
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приемане на финансовия отчет на сдружението за
периода 2014 г.; 3. освобождаване на членовете на
УС от отговорност за дейността на сдружението;
4. избор на нов УС; 5. изменения и допълнения
в устава на сдружението; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час на същото място и при
същия дневен ред.
2597
11. – Управителният съвет на сдружение
„Бизнес център Хараманли“ – Харманли, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 3 от устава на сдружението свиква общо събрание на
сдружението на 5.06.2015 г. в 18 ч. в офиса на
сдружението в Харманли, ул. Петко Каравелов
4, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
през 2014 г.; 2. освобождаване на управителния
съвет от отговорност; 3. промени в устава на
сдружението; 4. приемане и освобождаване на
членове на сдружението; 5. приемане на бюджет
на сдружението за 2015 г.; 6. разни. Поканват се
всички членове на „Бизнес център Харманли“ да
участват в общото събрание.
2560
6. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Училищно настоятелство „Слънце“
към ОДЗ № 15 „Слънце“, Хасково, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 20.06.2015 г. в 14 ч. в Хасково,
кв. Орфей, ОДЗ № 15 „Слънце“, във физкултурния
салон, при следния дневен ред: 1. отчет на упра-
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вителния съвет за дейността на сдружението през
периода 2013 г. – 2014 г.; 2. вземане на решение
за приемане на нови членове на сдружението; 3.
вземане на решение за приемане на нов устав
на сдружението; 4. вземане на решение за избор
на нов управителен съвет; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе на 20.06.2015 г. в 15 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
2479
Магдалена Русалинова Христова – ликвид а
тор на СНЦ „Регионално сдружение за управление на отпадъците – чисти Дунавски общини“,
Никопол, в ликвидация по ф.д. № 73/2008 г., на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си
в 6-месечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
2564
Поправка. Университетът „Проф. д-р Асен
Златаров“ – Бургас, прави следната поправка
в обявения конкурс за професор (ДВ, бр. 23 от
2015 г., стр. 85): научната специалност във втория
конкурс за професор „05.04.02. Българска литература (Българска литература на Освобождението)“ да се чете „05.04.02. Българска литература
(Българска литература след Освобождението)“.
2512

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 450-05-147 от 22.07.2014 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 63
от 2014 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2015 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 2015 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен
вестник“ за 2015 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 2015 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 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 939-36-74, 981-17-11
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
Печат: „Алианс принт“ – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков 3
ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

