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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Наказателнопроцесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от
2005 г.; изм., бр. 46 и 109 от 2007 г., бр. 69 и
109 от 2008 г., бр. 12, 27, 32 и 33 от 2009 г.,
бр. 15, 32 и 101 от 2010 г., бр. 13, 33, 60, 61
и 93 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.;
изм., бр. 19, 20, 25 и 60 от 2012 г., бр. 17, 52,
70 и 71 от 2013 г., бр. 21 от 2014 г., бр. 14 и
24 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 28, ал. 4 думите „Върховният
касационен съд“ се заменят с „компетентният съд“.

§ 2. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „чл. 219“ се добавя
„220“, а думите „чл. 350, ал. 2“ се заменят
с „чл. 350, ал. 3“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) На Софийския градски съд като първа
инстанция са подсъдни делата за престъпления от общ характер, извършени от съдии,
прокурори и следователи, от други лица с
имунитет, както и от членове на Министерския съвет, освен ако не се прилагат особените правила на глави тридесет и първа и
тридесет и първа „а“.“
§ 3. В чл. 46 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 в изречение второ след думата
„писмени“ се добавя „и мотивирани“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Прокурорът, получил указанията по
ал. 3, може да направи възражение срещу
тях пред прокурор от по-горестоящата прокуратура.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 4. В чл. 60 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Органът, взел мярката по ал. 1, уведомява структурите на Министерството на
вътрешните работи.
(3) Спазването на задължението по ал. 1 се
контролира от структурите на Министерството на вътрешните работи. За констатирани
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нарушения на задължението се уведомяват
прокурорът и съдът.“
§ 5. В чл. 62 се създават ал. 3, 4, 5, 6 и 7:
„(3) Съдът определя адреса, на който ще
се изпълнява домашният арест. Последваща
промяна на адреса на изпълнение на мярката
се разрешава от прокурора в досъдебното
производство или от съда, пред който делото
е висящо.
(4) Съд ът, съо т вет но п рок у рорът у ведом я ва с т ру к т у ри т е, кои т о кон т рол и рат
изпълнението на мярката, за вземането є,
както и за последваща промяна на адреса
на изпълнението є.
(5) Спазването на забраната по ал. 1 се
контролира от структурите на Министерството на вътрешните работи. За констатирани нарушения на забраната се уведомяват
съответният съд и прокурор.
(6) Спазва не т о на забра ната по а л. 1
може да се контролира и чрез средства за
електронно наблюдение по ред, предвиден
в закон.
(7) За сроковете на мярката в досъдебното
производство се прилага съответно чл. 63,
ал. 4.“
§ 6. В чл. 68 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в изречение второ думите „граничните контролно-пропускателни пунктове“
се заменят с „компетентните структури на
Министерството на вътрешните работи“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато забраната по ал. 1 е потвърдена или наложена в съдебното производство
след постановяване на присъда, на подсъдими я могат да се отнемат док у ментите
за самоличност по чл. 13, ал. 1, т. 1 и 2 от
Закона за българските лични документи и
му се издават заместващи документи по ред,
предвиден в закон.“
3. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 1 и 5“ се заменят с „ал. 1 и 6“.
§ 7. В глава седма, раздел II се създава
чл. 73а:
„Мерки за обезпечаване на разноски по делото
Чл. 73а. (1) По искане на прокурора, на
пострадалия или на неговите наследници,
или на ощетеното юридическо лице в досъдебното производство съответният първоинстанционен съд еднолично в закрито
заседание взема мерки по реда на Гражданския процесуален кодекс за обезпечаване на
направени и присъдени разноски по делото.
(2) Съдът може да наложи обезпечителната мярка и върху парите и ценните книжа,
представени като гаранция, освен когато е
постановено тяхното отнемане в полза на
държавата на основание чл. 66, ал. 2.
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(3) В съдебното производство съдът взема
мерките по ал. 1 и 2 по искане на прокурора, на гражданския ищец или на неговите
наследници, или на частния обвинител.“
§ 8. В чл. 111, ал. 5 след думите „растенията, съдържащи наркотични вещества“
се добавя „как то и ак цизни те сток и“, а
думите „при условията и по реда на Закона
за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите“ се заменят с „при условия и
по ред, предвидени в закон“.
§ 9. В чл. 141а, ал. 2 и 3 думите „чл. 174,
ал. 6“ се заменят с „чл. 174, ал. 7“.
§ 10. В чл. 165 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) В неотложни случаи, когато това е
единствена възможност за събиране и запазване на доказателствата при разследване
на престъпления по чл. 108а и чл. 354а от
Наказателни я кодекс, органи те на досъдебното производство могат да извършат
задържане на недоставена кореспонденция
без разрешението по ал. 2. Наблюдаващият прокурор незабавно, но не по-късно от
24 часа, представя на съдия от съответния
съд п ро т окола за извършено т о дейс т вие
заедно с мотивирано писмено искане за
изземване на задържаната кореспонденция.
Изземването се извършва след писмено
мотивирано разрешение на съдията, който
се произнася незабавно, но не по-късно от
24 часа. При отказ съдията се произнася и
относно задържаната кореспонденция.“
2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
3. Досегашната а л. 5 става а л. 6 и се
изменя така:
„(6) Разпоредбите на ал. 1, 2, 4 и 5 се
прилагат и при задържането и изземването
на електронна поща.“
§ 11. В чл. 172, ал. 2 думите „чл. 167, ал. 3
и 4“ се заменят с „чл. 167, ал. 3, 4 и 5“.
§ 12. В чл. 173 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Специални разузнавателни средства
могат да се използват и спрямо свидетел по
наказателното производство, който е дал
съгласието си за това, за установяване на
престъпна дейност на други лица по чл. 108а,
чл. 143 – 143а, чл. 159а – 159г, чл. 301 – 305
и чл. 321 от Наказателния кодекс.“
2. Досегашната а л. 5 става а л. 6 и се
изменя така:
„(6) В случаите по ал. 5, както и в случаите по чл. 123, ал. 7, към искането се
прилага и писменото съгласие на лицето,
спрямо което ще се използват специалните
разузнавателни средства.“
§ 13. В чл. 174 се правят следните изменения и допълнения:
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1. В а л. 2 д у м и т е „по о т ношен ие на
военнослужещите“ се заменят с „по дела,
подсъдни на военен съд“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Разрешението за използване на специални разузнавателни средства по отношение
на съдии, прокурори и следователи се дава
предварително от председателя на Софийския
апелативен съд или от изрично оправомощен
от него заместник-председател, ако делото
е подсъдно на Софийския градски съд, по
искане на административния ръководител на
Софийската апелативна прокуратура или на
оправомощен от него заместник. В останалите случаи разрешението се дава от председателя на Военно-апелативния съд или от
председателя на апелативния специализиран
наказателен съд или от оправомощен техен
заместник, по искане на административния
ръководител на военно-апелативната прокуратура, съответно на апелативната специализирана прокуратура или на оправомощен
техен заместник. Искания по предходните
изречения могат да правят и министърът
на вътрешните работи, и председателят на
Държавна агенция „Национална сигурност“.“
3. Създава се нова ал. 6:
„(6) Разрешението за използване на специални разузнавателни средства по отношение
на председател на Софийския апелативен
съд, Военно-апелативния съд и апелативния
специализиран наказателен съд и негов заместник се дава от заместник-председателя
на Върховния касационен съд, ръководещ Наказателната колегия, по искане на заместник
на главния прокурор при Върховната касационна прокуратура. Искания по предходното
изречение могат да правят и министърът
на вътрешните работи, и председателят на
Държавна агенция „Национална сигурност“.“
4. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно
ал. 7 и 8.
§ 14. В чл. 194 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думите „чл. 95 – 110“ се добавя
„чл. 123, чл. 212, ал. 5, чл. 286 – 289, чл. 295,
чл. 299, чл. 334, ал. 2, чл. 335, ал. 2, чл. 341а,
чл. 341б, чл. 342, ал. 3 вр. с ал. 1, предложения
първо, второ и четвърто, чл. 343, ал. 3 вр. с
чл. 342, ал. 1, предложения първо, второ и
четвърто, чл. 349а, чл. 353в, чл. 356г – 356к“;
б) създава се т. 1а:
„1а. за тежки умишлени престъпления
по глава втора, раздели I, IV, V и VIII от
особената част на Наказателни я кодекс,
извършени от непълнолетни лица;“
в) точка 2 се изменя така:
„2. за престъпления, извършени от съдии,
прокурори и следователи, от други лица с
имунитет, от членове на Министерския съвет или от държавни служители по чл. 142,
ал. 1, т. 1 от Закона за Министерството на
вътрешните работи или по чл. 43, ал. 1, т. 1
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от Закона за Държавна агенция „Национална
сигурност“, както и от служители на Агенция
„Митници“ в качеството им на разследващи
органи;“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Разследването по дела за престъпления по чл. 334, ал. 2, чл. 335, ал. 2, чл. 341а,
чл. 341б, чл. 342, ал. 3 вр. с ал. 1, предложения
първо, второ и четвърто, чл. 343, ал. 3 вр. с
чл. 342, ал. 1, предложения първо, второ и
четвърто, чл. 349а, чл. 353в, чл. 356г – 356к от
Наказателния кодекс се извършва от следовател при Националната следствена служба.
Главният прокурор или оправомощен от него
заместник може да възложи разследването
и по други дела по ал. 1 да бъде извършено
от следовател при Националната следствена
служба.“
3. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.
§ 15. В чл. 242 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато намери за необходимо, прокурорът може да извърши и допълнителни
действия по разследването, след което предявява разследването.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1 – 3“.
§ 16. В чл. 249, ал. 3 след думата „обжалване“ се добавя „от лицата по чл. 248,
ал. 2, т. 3“.
§ 17. В чл. 288 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случаите по ал. 1 определението
подлежи на обжалване и протестиране по
реда на глава двадесет и втора.“
§ 18. В чл. 309 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Когато подсъдими ят е признат за
виновен, осъден е на наказание лишаване
от свобода, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от Наказателния кодекс и
е налице реална опасност да се укрие, съдът
може да замени мярката за неотклонение с
по-тежка или да вземе такава.
(3) Когато подсъдимият е признат за виновен и е осъден на наказание не по-малко
от десет години лишаване от свобода или
друго по-тежко наказание, реалната опасност
подсъдимият да се укрие е налице, освен ако
от доказателствата по делото не се установява противното.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея
след думата „иск“ се добавя „на разноските
по делото“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 2 и 3“ се заменят с „ал. 2 – 5“.
§ 19. В чл. 329 се правят следните изменения и допълнения:
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1. Създава се нова ал. 2:
„(2) По дела с обвинение за тежко прест ъпление присъствието на подсъдими я в
съдебно заседание е задължително.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 20. В чл. 340 се създават ал. 3, 4 и 5:
„(3) Когат о по с та нови под леж а що на
касационна проверка решение, с което на
основание чл. 337, ал. 2 се изменя осъдителна
присъда и се определя наказание лишаване
от свобода, изтърпяването на което не е отложено по чл. 66 от Наказателния кодекс, или
друго по-тежко наказание, съдът се произнася
по мярката за неотклонение, като прилага
съответно чл. 309, ал. 2 или 3. Определението
подлежи на обжалване и протестиране пред
Върховния касационен съд.
(4) Когато постанови окончателно решение, с което на основание чл. 337, ал. 2 се
изменя осъдителна присъда и се определя
наказание лишаване от свобода, изтърпяването на което не е отложено по чл. 66 от
Наказателния кодекс, или друго по-тежко
наказание, въззивният съд изпраща незабавно
препис от решението на прокурора.
(5) Получилият препис от влязлото в сила
решение прокурор от съответната на въззивния съд прокуратура може да разпореди
привеждането на лицето в съответния или в
най-близкия до седалището на съда затвор.
В тези сл у чаи изда ли я т разпореж данет о
проку рор уведомява първоинстанционния
проку рор, който предприема действие по
изпълнение на присъдата след получаването
є от съда.“
§ 21. В чл. 369, ал. 1 ду мите „чл. 242,
ал. 3“ се заменят с „чл. 242, ал. 4“.
§ 22. В чл. 377 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Разпореждането по ал. 1 подлежи на
обжалване и протестиране по реда на глава
двадесет и втора.“
§ 23. В чл. 396, ал. 1, т. 1 думите „по Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България“ се заличават.
§ 24. В чл. 400 след думите „Министерството на вътрешните работи по“ се добавя
„чл. 60, ал. 3, чл. 62, ал. 5“ и се поставя
запетая.
§ 25. В чл. 411а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) На специализирания наказателен съд
са подсъдни делата за престъпления по:
1. глава първа от особената част на Наказателния кодекс;
2. член 321 и 321а от Наказателния кодекс;
3. член 116, ал. 1, т. 10, чл. 131, ал. 1, т. 8,
чл. 142, ал. 2, т. 8, чл. 142а, ал. 2, предложение второ, чл. 143, ал. 2, предложение второ,
чл. 143а, ал. 3, предложение второ, чл. 155,
ал. 5, т. 1, чл. 156, ал. 3, т. 1, чл. 159, ал. 5,

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

чл. 159г, предложение второ, чл. 162, ал. 3,
предложение първо и ал. 4, чл. 195, ал. 1,
т. 9, предложение второ, чл. 199, ал. 1, т. 5,
чл. 208, ал. 5, предложение първо, чл. 213а,
ал. 2, т. 5, предложение второ и ал. 3, т. 3,
чл. 214, ал. 2, т. 1 и 2, чл. 235, ал. 4, предложение първо, чл. 242, ал. 1, буква „ж“,
ч л. 2 53, а л. 3, т. 1, п р ед ложен ие в т ор о,
чл. 256, ал. 2, предложение второ, чл. 278а,
ал. 3, предложение трето, чл. 280, ал. 2, т. 5,
чл. 330, ал. 2, т. 4, чл. 346, ал. 6, предложение второ, чл. 354а, ал. 2, т. 1, чл. 354б,
ал. 2 – 4, чл. 354в, ал. 2 – 4 и чл. 356б, ал. 2
от Наказателния кодекс.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 думите „ал. 1 и 2“ се заменят
с „ал. 1“.
4. В ал. 6 думите „ал. 1, 2 или 3“ се заменят с „ал. 1 или 3“.
§ 26. Член 411г се отменя.
§ 27. В чл. 416 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Изпълнението на вземания от съдебни
разноски и такси по ал. 4 може да се насочи и върху внесените като гаранция пари и
ценни книжа.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 28. В чл. 420, ал. 3 думите „Върховният касационен съд“ се заменят със „съдът,
компетентен да разгледа искането“.
§ 29. В чл. 424 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Искането за възобновяване на наказателно дело на основание чл. 422, ал. 1,
т. 5 се разглежда от съответния апелативен
съд, когато актът по чл. 419 е постановен
от районен съд или от окръжен съд като
въззивна инстанция, с изключение на новите
присъди.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Извън случаите по ал. 1, искането
за възобновяване на наказателното дело се
разглежда от Върховния касационен съд.“
3. Досегашната а л. 2 става а л. 3 и се
изменя така:
„(3) Искането се подава чрез съответния
първоинстанционен съд, който незабавно
връчва препис от него на прокурора, осъдения или оправдания, а делото изпраща на
съответния апелативен съд или на Върховния
касационен съд.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 30. (1) Неприключените наказателни
де ла , ч и я т о подс ъд но с т с е п р омен я, с е
разглеждат от съдилищата, в които са образувани.
(2) Неприключените съдебни производства
по глава тридесет и трета се разглеждат от
Върховния касационен съд.
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(3) Неприключените досъдебни производства се довършват от органите, пред които
са висящи.
§ 31. В Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (обн., ДВ,
бр. 25 от 2009 г.; изм., бр. 74 и 82 от 2009 г.,
бр. 32 и 73 от 2010 г., бр. 81 от 2011 г., бр. 103
от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г. и бр. 53 от
2014 г. ) в чл. 42, ал. 1 след думите „влязла в
сила присъда“ се поставя запетая и се добавя
„включително и доведените в изпълнение на
разпореждане на прокурор по чл. 340, ал. 5
от Наказателно-процесуалния кодекс“.
§ 32. В Закона за митниците (обн., ДВ,
бр. 15 от 1998 г.; изм., бр. 89 и 153 от 1998 г.,
бр. 30 и 83 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110
от 2001 г., бр. 76 от 2002 г., бр. 37 и 95 от
2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 45, 86, 91 и 105
от 2005 г., бр. 30 и 105 от 2006 г., бр. 59 и 109
от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 12,
32, 42, 44 и 95 от 2009 г., бр. 54, 55, 73 и 94
от 2010 г., бр. 82 от 2011 г., бр. 38 и 54 от
2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г. и бр. 98 от
2014 г.) в § 1 от допълнителната разпоредба
в т. 31 думите „чл. 194, ал. 2“ се заменят с
„чл. 194, ал. 3“.
§ 33. В Закона за специалните разузнавателни средства (обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г.;
изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г., бр. 17
от 2003 г., бр. 86 от 2005 г., бр. 45 и 82 от
2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 43 и 109 от
2008 г., бр. 88, 93 и 103 от 2009 г., бр. 32 и
88 от 2010 г., бр. 1 и 13 от 2011 г., бр. 44 от
2012 г., бр. 17, 52, 70 и 111 от 2013 г., бр. 53
и 107 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 12 се създава ал. 3:
„(3) Специални разузнавателни средства
могат да се използват и спрямо свидетел
по наказателно производство, който е дал
съгласието си за това, за установяване на
престъпна дейност на други лица по чл. 108а,
чл. 143 – 143а, чл. 159а – 159г, чл. 301 – 305
и чл. 321 от Наказателния кодекс.“
2. В чл. 13:
а) в ал. 1, т. 6 думите „ал. 3 и 4“ се заменят с „ал. 3, 4 и 5“;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) Искането за използване на специални разузнавателни средства спрямо съдия,
прокурор или следовател се подава от административния ръководител на Софийската
апелативна прокуратура, на военно-апелативната прокуратура, съответно на апелативната специализирана проку рату ра или
от оправомощен от тях заместник. Искането
за използване на специални разузнавателни
средства спрямо председател на Софийския
апелативен съд, Военно-апелативния съд и
апелативния специализиран наказателен съд
и негов заместник се подава от заместник на
главния прокурор при Върховната касационна прокуратура. Искания по предходните
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изречения могат да правят и министърът
на вътрешните работи, и председателят на
Държавна агенция „Национална сигурност“.“;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4;
г) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1, 2 и 3“.
3. В чл. 14:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 след думите „наблюдаващия прокурор“ се добавя
„съответно от органа по чл. 13, ал. 3“ и се
поставя запетая;
б) в ал. 2 думите „чл. 12, ал. 2“ се заменят
с „чл. 12, ал. 2 или 3“.
4. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Ръководителите на органите
по чл. 13, ал. 1 или наблюдаващият прокурор
предоставят искането до председателите на
Софийския градски съд, съответните окръжни или военни съдилища, на специализирания наказателен съд или до оправомощен
от тях заместник-председател, които в срок
до 72 часа дават писмено разрешение за
използването на специални разузнавателни
средства или отказват използването им, като
мотивират актовете си.
(2) Заявителят е длъжен да предостави на
органа по ал. 1 всички материали, на които
се основава искането.
(3) По реда на ал. 1 и 2 разрешение за
използването на специални разузнавателни
средства се дава:
1. спрямо съдии, прокурори и следователи –
от председателя на Софийския апелативен
съд или от изрично оправомощен от него
заместник-председател, ако делото е подсъдно
на Софийския градски съд; в останалите случаи разрешението се дава от председателя на
Военно-апелативния съд или от председателя
на апелативния специализиран наказателен
съд или от оправомощен техен заместник;
2. сп ря мо п редседат ел на С офи йск и я
апелативен съд, Военно-апелативния съд и
апелативния специализиран наказателен съд
и негов заместник – от заместник-председателя на Върховния касационен съд, ръководещ
Наказателната колегия.“
5. В чл. 22:
а) в ал. 2 в текста преди т. 1 думите
„чл. 13, ал. 1 или 2“ се заменят с „чл. 13,
ал. 1, 2 или 3“;
б) в ал. 3:
аа) в текста преди т. 1 думите „може да не
започне или да бъде прекратено“ се заменят
с „не започва или се прекратява“;
бб) създават се нови т. 1 и 2:
„1. когато е дадено разрешение за прилагане на специални разузнавателни средства
за разкриване на престъпления, извън посочените в чл. 3, ал. 1;
2. при явни фактически грешки в искането
на органа по чл. 13 или в разрешението на
органа по чл. 15;“
вв) досегашните т. 1, 2 и 3 стават съответно т. 3, 4 и 5.
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6. В чл. 23 думите „чл. 13, ал. 1 или 2“ се
заменят с „чл. 13, ал. 1, 2 или 3“.
7. В чл. 25:
а) в ал. 1 думата „отразяват“ се заменя
с „предоставят“;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) По искане на органа по чл. 13 и при
наличие на техническа възможност структурата по чл. 20, ал. 1 предоставя достъп до
информацията чрез автоматизирана информационна мрежа.“;
в) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4;
г) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „чл. 13, ал. 1 или 2“ се заменят с
„чл. 13, ал. 1, 2 или 3“;
д) досегашната ал. 5 става ал. 6.
8. В чл. 26 думите „чл. 13, ал. 1 или 2“ се
заменят с „чл. 13, ал. 1, 2 или 3“.
9. В чл. 27, ал. 1 думите „чл. 13, ал. 1 или
2“ се заменят с „чл. 13, ал. 1, 2 или 3“.
10. В чл. 29:
а) в ал. 1 думите „чл. 13, ал. 1 или 2“ се
заменят с „чл. 13, ал. 1, 2 или 3“, а думите
„чл. 13, ал. 2“ навсякъде се заменят с „чл. 13,
ал. 2 или 3“;
б) в ал. 3:
аа) в т. 1 думите „чл. 13, ал. 1 или 2“ се
заменят с „чл. 13, ал. 1, 2 или 3“;
бб) в т. 2 накрая се добавя „или 3“;
в) в ал. 7 думите „чл. 13, ал. 1 или 2“ се
заменят с „чл. 13, ал. 1, 2 или 3“;
г) алинея 8 се изменя така:
„(8) Председателите на окръжните и на
апелативните съдилища и председателят на
Върховния касационен съд включват в годишните си доклади данни за броя на дадените разрешения и изготвените веществени
доказателствени средства.“
11. В чл. 31:
а) в ал. 3 думите „Информацията по чл. 24
и 25, която не се използва за изготвяне на
веществени доказателствени средства“ се
заменят с „Информацията по чл. 24, която
не се използва за изготвяне на веществени
доказателствени средства, и информацията
по чл. 25“;
б) в ал. 4 и 5 думите „чл. 13, ал. 1 или
2“ се заменят с „чл. 13, ал. 1, 2 или 3“, а
думите „чл. 12, ал. 2“ се заменят с „чл. 12,
ал. 2 или 3“;
в) в ал. 6 думите „чл. 25, ал. 3 и 4“ се
заменят с „чл. 25, ал. 4 и 5“.
12. В чл. 34д, ал. 3 и 4 думата „комисията“
се заменя с „Народното събрание“.
13. В чл. 34е се създава ал. 6:
„(6) При наличие на данни за неправомерно разрешаване прилагането на специални
разузнавателни средства от орган по чл. 15
Националното бюро сезира прокуратурата
и уведомява Висшия съдебен съвет, ръководителя на съответния висшестоящ съд и
министъра на правосъдието.“
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§ 34. Параграф 6, т. 2 влиза в сила след
влизане в сила на закона по чл. 68, ал. 2.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 27 май 2015 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3727

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 97
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Али Осман Орманлъ с орден
„За гражданска заслуга“ първа степен за големите му заслуги за развитието и укрепването
на гражданското общество, за укрепване на
демократичните институции и за защита на
човешките права и свободи.
Издаден в София на 25 май 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
3739

УКАЗ № 98
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награж давам Мустафа Ибрахим Юмер
с орден „За гражданска заслуга“ първа степен за големите му заслуги за развитието и
укрепването на гражданското общество, за
укрепване на демократичните институции
и за защита на човешките права и свободи.
Издаден в София на 25 май 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
3740
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УКАЗ № 99
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Юсуф Юсеинов Бабечки с
орден „За гражданска заслуга“ първа степен за
големите му заслуги за развитието и укрепването на гражданското общество, за укрепване
на демократичните институции и за защита
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КОНСТИТ У ЦИОНЕН СЪД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2
ОТ 2 ЮНИ 2015 Г.

по конституционно дело № 2 от 2015 г.
Конституционният съд в състав: Димитър
Токушев – председател, членове: Благовест
Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Цанка
Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Георги
Ангелов, Борис Велчев, Анастас Анастасов,
Гроздан Илиев, при участието на секретар-протоколиста Милена Петрова разгледа в закрито
заседание на 2 юни 2015 г. конституционно дело
№ 2 от 2015 г., докладвано от съдията Благовест
Пунев, и за да се произнесе, съобрази следното:
Производството е по чл. 150, ал. 2 във връзка
с чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията.
Делото е образувано на 14 април 2015 г. по
искане на тричленен състав на Върховния касационен съд, Търговска колегия (ВКС, ТК), за
установяване на противоконституционността на
разпоредбата на § 8, ал.1 от преходните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на
Закона за приватизация и следприватизационен
контрол – ПР към ЗИДЗПСК (обн., ДВ, бр. 72
от 2006 г.; изм., бр. 65 от 2008 г.; изм. и доп.,
бр. 18 от 2010 г.), в частта є, в която урежда
възможност за държавата чрез Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
да учреди законна ипотека върху имуществото
на приватизираното дружество за неизпълнени
задължения на купувача по сключен на основание чл. 25 ЗППДОбП (отм.) приватизационен
договор.
С определение от 29 април 2015 г. Конституционният съд е допуснал до разглеждане по
същество искането на тричленния състав на

ВЕСТНИК
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ВКС, ТК, за установяване на противоконституционността на § 8, ал. 1 от ПР към ЗИДЗПСК
в частта „25 и“ само по отношение учредяване
на законна ипотека върху имуществото на приватизираното дружество. Като заинтересовани
страни по делото са конституирани Народното
събрание, Министерският съвет, Върховният
касационен съд, министърът на финансите,
министърът на икономиката, Висшият адвокатски съвет и Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол, като им е даден
срок за представяне на писмени становища
по делото.
В становището си от 18 май 2015 г., постъпило по делото, министърът на финансите
поддържа, че не е налице легитимен интерес
от разглеждане на спора по същество поради
приетия ЗИД на ЗПСК, с който се отменя оспорената разпоредба, поради което образуваното
пред Конституционния съд производство като
лишено от предмет подлежи на прекратяване.
В становищата на министъра на икономиката и
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол се поддържа същата позиция
за прекратяване производството по делото.
Със Закон за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол,
приет от 43-то Народно събрание на 29 април
2015 г., обнародван в Държавен вестник, бр. 34
от 12.05.2015 г., § 8 от ПР към ЗИДЗПСК се отменя. Това означава, че този текст, част от който
представлява оспорената разпоредба на ал. 1,
отнасяща се до възможността на държавата чрез
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол да учреди законна ипотека върху
имуществото на приватизираното дружество
за неизпълнени задължения на купувача по
сключен на основание чл. 25 ЗППДОбП (отм.),
престава да бъде действащо право, част от позитивния правен ред. При това положение като
отменен закон оспорената разпоредба не може
да бъде предмет на искането по чл. 149, ал. 1,
т. 2 от Конституцията, тъй като не съществува
интерес от обявяването му за противоконституционен, защото отмененият закон не се
прилага, а това е целта на конституционното
производство, с което се уважава искането на
посоченото основание – аргумент от чл. 151,
ал. 2, изр. 3 от Конституцията. Поради това,
след като се отмени определението от 29 април
2015 г., с което искането на тричленния състав
на ВКС, ТК, за установяване на противоконституционност е допуснато до разглеждане по
същество, следва да се постанови ново, с което
на основание чл. 26, ал. 1 от Правилника за
организацията на дейността на Конституционния съд (ПОДКС) то се отклони, като същото
се върне на подателя му – тричленен състав на
ВКС, ТК, а образуваното въз основа на него
конституционно производство – се прекрати.
По изложените съображения на основание
чл. 26, ал. 1 ПОДКС Конституционният съд
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ОПРЕДЕ ЛИ:
Отменя определението от 29 април 2015 г.
по конституционно дело № 2 от 2015 г., с което
искането на тричленен състав на Върховния
касационен съд, Търговска колегия, е допуснато до разглеждане по същество, вместо което
постановява:
Отклонява искането на тричленен състав на
Върховния касационен съд, Търговска колегия,
за установяване на противоконституционност
на § 8, ал. 1 от преходните разпоредби към
Закона за приватизация и следприватизационен
контрол (обн., ДВ, бр. 72 от 2006 г.; изм., бр. 65
от 2008 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2010 г.; отм.,
бр. 34 от 12.5.2015 г.) в частта „25 и“ само по
отношение на учредяване на законна ипотека
върху имуществото на приватизираното дружество, като прекратява производството по
конституционно дело № 2 от 2015 г.
Искането да се върне на подателя му.
Председател:
Димитър Токушев
3838
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от 2008 г., бр. 4 от 2009 г., бр. 51, 91 и 93 от
2011 г., бр. 49, 80 и 103 от 2012 г., бр. 17, 53,
80, 97 и 110 от 2013 г. и бр. 2 и 105 от 2014 г.)
думите „е 340 лв.“ се заменят с „от 1 януари
2015 г. е 360 лв., а от 1 юли 2015 г. е 380 лв.“.
§ 3. С Националния план за действие по
заетостта за 2015 г. субсидираното от държавния бюджет трудово възнаграждение на
лицата, наети на минимална работна заплата
по програми и мерки за заетост по Закона
за насърчаване на заетостта, се определя от
1 януари 2015 г. в размер 360 лв. за пълен
работен месец при осемчасов работен ден и
2,20 лв. часова работна заплата.
§ 4. Постановление № 419 на Министерския съвет от 2014 г. за определяне на нови
размери на минималната работна заплата за
страната (ДВ, бр. 105 от 2014 г.) се отменя.
§ 5. Постановлението се приема на основание чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3859

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139
ОТ 4 ЮНИ 2015 Г.

за определяне нови размери на минималната
работна заплата за страната
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. (1) Определя от 1 януари
2015 г. нов размер на минималната месечна
работна заплата за страната 360 лв. и на минималната часова работна заплата 2,20 лв.
при нормална продължителност на работното
време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.
(2) Определя от 1 юли 2015 г. нов размер
на минималната месечна работна заплата за
страната 380 лв. и на минималната часова
работна заплата 2,21 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и
при 5-дневна работна седмица.
(3) Размерът на минималната месечна
работна заплата по ал. 1 и 2 се определя за
пълен работен месец.
Заключителни разпоредби
§ 1. Необходимите средства за изпълнението
на постановлението се осигуряват в рамките
на предвидените средства по бюджетите на
организациите по § 1, т. 5 от допълнителните
разпоредби на Закона за публичните финанси.
§ 2. В чл. 1, ал. 4 от Постановление № 66
на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово
осигуряване на някои дейности в бюджетните
организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм.
и доп., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г.,
бр. 53 от 2000 г., бр. 100 от 2005 г., бр. 14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140
ОТ 4 ЮНИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи за
финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2015 г.
за присъединяването на Република България
към Шенгенското пространство
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи за финансирането на проекти, свързани
с изп ъ л нен иет о на нео тлож н и мерк и за
2015 г. за присъединяването на Република
България към Шенгенското пространство,
на обща стойност 3 000 000 лв. съгласно
приложението.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2015 г.
Чл. 2. (1) Със сумата в размер 1 656 000 лв.
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси“, бюджетна
п рог рама „Грани чен кон т рол, ох рана на
държавната граница, регулиране и контрол
на миграционните процеси“ по бюджета на
Министерството на вътрешните работи за
2015 г.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 3. (1) Със сумата в размер 1 344 000 лв.
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на осъществяването на държавните
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функции на територията на областите в България“, бюджетна програма „Осъществяване
на държавната политика на областно ниво“
по бюджета на Министерския съвет за 2015 г.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 4. (1) Заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна
администрация и министър на вътрешните
работи и главният секретар на Министерския
съвет да извършват промени съответно по
бюджетите на Министерството на вътрешните
работи и на Министерския съвет за 2015 г.
на базата на отчетените разходи за съответния месец до размера им по чл. 1, ал. 1
и да уведомяват министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извършва
произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2015 г.
Чл. 5. Заместник министър-председателят
по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи
може да извършва компенсирани промени
между отделните дейности по приложението
към чл. 1, ал. 1, за които Министерството
на вътрешните работи е определено за отговорно ведомство, в рамките на одобрените
му с постановлението допълнителни разходи
за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна
администрация и министър на вътрешните
работи и на главния секретар на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1
№
по
ред

Дейност

1. С лед г ар а н ц ион н а поддръжка на радиационни
портални монитори
2. Докуване (докови ремонти) на гранично-полицейски кораби
3. Възстановяване на ГПК
проект FPB-21018 Шабла

Изпъл- Стойност
нител
(в лв.)
МВР

176 000

МВР

340 000

МВР

249 000
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№
по
ред
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Дейност

4. Довършване изграждането
на тристранен контактен
център между Република България, Република
Гърция и Република Турция на ГКПП – Капитан
А ндреево. Доставка на
обзавеждане
5. С лед г ар а н ц ион н а поддръжка на мобилни рентгенови устройства ZBV
6. Придобиване, ремонт, обзавеждане и оборудване на
административни сгради
за гранични полицейски
участъци и групи за охрана
на държавната граница
по българо-турската и по
черноморската граница
7. Довършване на дейностите по повишаване нивото
на сигурност в резервния
компю т ърно -ком у никационен център и надеждността на информационните технологии на средата, в която функционират и се експлоатират в
Националната шенгенска
информационна система
и в а в т о м ат и з и р а н ат а
информационна система
„Граничен контрол“
8. Изграждане на нова ограда
за зоната за граничен контрол и укрепване ската на
трасе „Излизащи“ моторни превозни средства на
ГКПП – Малко Търново
9. Изграждане на хале за щателна митническа проверка на леки автомобили на
ГКПП – Малко Търново
10. Изг ра ж дане на енергоефективно осветление с
LED осветителни тела в
района на ГКПП – Малко
Търново
11. Изготвяне на подробен
устройствен план и инвестиционен технически
проект на ГКПП – Дунав
мост
12. Проектиране и изграждане
на газово стопанство и
доставка на газ метан на
обект „Авиобаза на Главна
дирекция „Гранична полиция“ на летище София“

Изпъл- Стойност
нител
(в лв.)
Областният
управител на
област
Хасково

500 000

МВР

30 000

МВР

335 000

МВР

228 000

Областният
управител на
област
Бургас
Областният
управител на
област
Бургас
Областният
управител на
област
Бургас
Областният
управител на
област
Русе
МВР

550 000

90 000

120 000

84 000

24 000
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13. Доставка на светодиодни
прожекторни станции и
генератори за тях за наблюдение на рискови участъци
от държавната граница
14. Осигуряване на десантни лодки с извънбордови
двигател за осъществяване
на бордови проверки на
заподозрени плавателни
съдове по черноморската
граница
15. Доставка на техническо
оборудване за гранични
проверки (инспекционни
огледала с осветление с телескопични дръжки, комбинирани лупи с различни
източници на светлина
и др.)
16. Обучение на оператори
на мобилни рентгенови
системи ZBV
17. Доставка на комуникационно оборудване на обект
„Авиобаза на Главна дирекция „Гранична полиция“ на летище София“
Обща стойност на дейностите през 2015 г.
3860

Изпъл- Стойност
нител
(в лв.)
МВР

100 000

МВР

100 000
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организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания за срок 3 години.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3861

РЕШЕНИЕ № 398
ОТ 4 ЮНИ 2015 Г.

МВР

18 000

МВР

10 000

МВР

46 000

3 000 000

РЕШЕНИЕ № 397
ОТ 4 ЮНИ 2015 Г.

за признаване на Кооперация „Национален
съюз на трудовопроизводителните кооперации“ за представителна организация на
национално равнище в Националния съвет
за интеграция на хората с увреждания
На основание чл. 10, ал. 1 и 2 във връзка с
чл. 8, ал. 1, ал. 2, т. 4 и чл. 9 от Правилника
за устройството и дейността на Националния
съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на
организациите на хора с увреждания и на
организациите за хора с увреждания, приет с
Постановление № 346 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 114 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 96 от 2005 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 93
от 2009 г., бр. 23 от 2014 г. и бр. 10 от 2015 г.),
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Кооперация „Национален съюз
на трудовопроизводителните кооперации“
със седалище в София, бул. Дондуков 11, регистрирано по описа на Софийския градски
съд по ф. д. № 3339/95 г. с решение от 14 март
1995 г. и ЕИК № 000696508, за представителна

за признаване на Сдружение „Национална
асоциация на сляпо-глухите в България“ за
представителна организация на национално
равнище в Националния съвет за интеграция
на хората с увреждания
На основание чл. 10, ал. 1 и 2 във връзка с
чл. 8, ал. 1, ал. 2, т. 2 и чл. 9 от Правилника
за устройството и дейността на Националния
съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на
организациите на хора с увреждания и на
организациите за хора с увреждания, приет с
Постановление № 346 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 114 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 96 от 2005 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 93
от 2009 г., бр. 23 от 2014 г. и бр. 10 от 2015 г.),
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“ със седалище
и адрес на управление Пловдив, ул. Весела
30, регистрирано по Закона за юридическите
лица с нестопанска цел с решение № 7912
от 22 октомври 1997 г., вписано в регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел на
Пловдивския окръжен съд, том 3, стр. 136, п.
68 по ф. д. № 5138/1997 г., с ЕФН 159051381
и БУЛСТАТ 115173977, за представителна
организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания за срок 3 години.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3862

РЕШЕНИЕ № 399
ОТ 4 ЮНИ 2015 Г.

за признаване на Сдружение „Съюз на глухите
в България“ за представителна организация
на национално равнище в Националния съвет
за интеграция на хората с увреждания
На основание чл. 10, ал. 1 и 2 във връзка с
чл. 8, ал. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 9 от Правилника
за устройството и дейността на Националния
съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на
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организациите на хора с увреждания и на
организациите за хора с увреждания, приет с
Постановление № 346 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 114 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 96 от 2005 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 93
от 2009 г., бр. 23 от 2014 г. и бр. 10 от 2015 г.),
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Сдружение „Съюз на глухите в
България“ със седалище и адрес на управление
София, ул. Денкоглу 12 – 14, регистрирано по
Закона за юридическите лица с нестопанска
цел с решение от 30 юли 1992 г., решение от 22
март 1995 г., решение от 15 април 1999 г., решение от 10 април 2002 г., решение от 31 януари
2005 г., решение от 25 януари 2006 г., решение
от 20 декември 2008 г., решение от 29 декември
2009 г., решение от 12 юли 2010 г., решение от
27 август 2012 г., решение от 4 февруари 2015 г.
и решение от 10 март 2015 г. под № 496, том
8, стр. 160, по ф. д. № 17639 от 1991 г., с ЕФН
2191176390 и БУЛСТАТ 000703130, за представителна организация на национално равнище
в Националния съвет за интеграция на хората
с увреждания за срок 3 години.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3863

РЕШЕНИЕ № 400
ОТ 4 ЮНИ 2015 Г.

за признаване на Сдружение „Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения“
за представителна организация на национално
равнище в Националния съвет за интеграция
на хората с увреждания
На основание чл. 10, ал. 1 и 2 във връзка с
чл. 8, ал. 1, ал. 2, т. 6 и чл. 9 от Правилника
за устройството и дейността на Националния
съвет за интеграция на хората с увреждания и
критериите за представителност на организациите на хора с увреждания и на организациите
за хора с увреждания, приет с Постановление
№ 346 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 114 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 96 от
2005 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 93 от 2009 г.,
бр. 23 от 2014 г. и бр. 10 от 2015 г.),
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Сдружение „Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения“
със седалище и адрес на управление София,
район „Триадица“, ул. Цар Самуил 8, ет. 1,
регистрирано по Закона за юридическите лица
с нестопанска цел с решение от 26 февруари
1993 г., решение от 31 май 1995 г., решение от
8 октомври 1999 г., решение от 29 декември
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2000 г., решение от 4 октомври 2002 г., решение
от 7 януари 2003 г., решение от 5 февруари
2003 г., решение от 3 февруари 2004 г., решение
от 2 март 2006 г., решение от 3 декември 2008 г.,
решение от 15 септември 2009 г., решение от 30
декември 2010 г., решение от 26 ноември 2014 г.
и решение от 17 февруари 2015 г. под № 711,
том 11, стр. 115, по ф. д. № 28522 от 1992 г.,
с ЕФН 2192285224 и БУЛСТАТ 831491758, за
представителна организация на национално
равнище в Националния съвет за интеграция
на хората с увреждания за срок 3 години.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3864

РЕШЕНИЕ № 401
ОТ 4 ЮНИ 2015 Г.

за признаване на Сдружение „Национално
сдружение на работодателите на хората с
увреждания“ за представителна организация
на национално равнище в Националния съвет
за интеграция на хората с увреждания
На основание чл. 10, ал. 1 и 2 във връзка с
чл. 8, ал. 1, ал. 2, т. 4 и чл. 9 от Правилника
за устройството и дейността на Националния
съвет за интеграция на хората с увреждания и
критериите за представителност на организациите на хора с увреждания и на организациите
за хора с увреждания, приет с Постановление
№ 346 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 114 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 96 от
2005 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 93 от 2009 г.,
бр. 23 от 2014 г. и бр. 10 от 2015 г.),
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Сдружение „Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания“
със седалище и адрес на управление София,
район „Оборище“, бул. Дондуков 11, етаж 6,
вписано в регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел на Софийския градски съд
с решение от 10 декември 2003 г., решение
от 19 октомври 2006 г., решение от 25 юни
2007 г., решение от 18 март 2008 г., решение от
6 ноември 2008 г., решение от 26 юли 2012 г. и
решение от 28 декември 2012 г. под № 10952,
том 207, стр. 35, по ф.д. 2488/2003 г., с ЕФН
2103124888 и БУЛСТАТ 131174523, за представителна организация на национално равнище
в Националния съвет за интеграция на хората
с увреждания за срок 3 години.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3865
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

меж д у Министерството на отбраната на
Република България и Министерството на
националната отбрана на Република Корея
за сътрудничество в областта на отбраната
(Одобрен с Решение № 293 от 30 април 2015 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването – 14 май 2015 г.)
Министерството на отбраната на Република
България и Министерството на националната
отбрана на Република Корея, наричани по-долу
„Участниците“,
като отчитат необходимостта да дадат своя
принос за укрепване на сигурността, стабилността и мира в света,
желаейки да работят за по-нататъшното
развитие на отношенията между своите държави и за изграждане на по-близки двустранни
отношения,
изразявайки своя стремеж към взаимноизгодно сътрудничество, основаващо се на
взаимно уважение и доверие,
в отговор на желанието им да определят
областите на сътрудничество от взаимен интерес за Участниците,
се споразумяха за следното:
Параграф 1
Цел и принципи на сътрудничеството
1. Целта на този Меморандум е да определи
основните принципи и процедури за осъществяване на сътрудничество в областта на отбраната
от взаимен интерес за двамата Участници.
2. Участниците си сътрудничат на основата
на принципите на равнопоставеност и взаимна
изгода.
3. Сътрудничеството съгласно този Меморандум се осъществява в съответствие с нормите
на националното законодателство на двамата
Участници и международното право.
4. Този Меморандум се осъществява в рамките на съответните закони и разпоредби на
двете държави и не създава обвързващи правни
задължения според международното право.
Параграф 2
Области на сътрудничество
1. Участниците осъществяват сътрудничеството в следните области:
а) отбранителна политика и политика за
сигурност;
б) военна подготовка и образование;
в) борба с тероризма и пиратството;
г) хуманитарни и мироопазващи операции;
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д) военно -нау ч на и воен но т ех ни ческа
дейност;
е) контрол на въоръженията и мерки за
укрепване на доверието и сигурността;
ж) други области от взаимен интерес, които могат да бъдат взаимно определени от
Участниците.
2. За осъществяване на разпоредбите на
този Меморандум в съответните области за
сътрудничество Участниците упълномощават
съответни свои представители да сключват, в
случай на необходимост, отделни Споразумения.
Параграф 3
Форми на сътрудничество
1. Участниците осъществяват сътрудничество в следните форми:
а) официални посещения и работни срещи;
б) участие в програми за подготовка и обучение на кадри;
в) участие в учения;
г) участие в конференции, симпозиуми и
семинари;
д) обмен на информация, документи и научни проекти от взаимен интерес.
2. Участниците могат да установяват други форми на сътрудничество чрез отделни
Споразумения съгласно този Меморандум,
регламентирани в член 2, параграф 2 по-горе.
Параграф 4
Защита на информацията
1. Участниците осигуряват защита на придобитата или обменена в процеса на сътрудничеството информация в съответствие с националните си законодателства и действащите
международни договори в тази област между
съответните държави.
2. Участниците се съгласяват да не предоставят на трета страна класифицираната информация, придобита или обменена в процеса
на това сътрудничество, без предварителното
писмено съгласие на Участника, предоставил
информацията.
Параграф 5
Планиране на годишното сътрудничество
На базата на този Меморандум и конкретните нужди до 1-ви декември на предходната
година Участниците съвместно съгласуват
мероприятията за следващата година.
Параграф 6
Финансови разпоредби
Всеки Участник поема своите разходи, свързани с изпълнението на дейностите съгласно
този Меморандум, освен ако между Участниците не бъде съвместно договорено друго в
зависимост от всеки отделен случай.
Параграф 7
Уреждане на спорове
Всички спорове, които могат да възникнат
от тълкуването или изпълнението на този
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Меморандум, се уреждат чрез консултации и
преговори между Участниците.
Параграф 8
Спазване законите на страната-домакин
Личният състав на един от Участниците, пребиваващ на територията на другия
Участник във връзка с изпълнението на този
Меморандум, е задължен да спазва законите
и разпоредбите на Участника-домакин и да се
въздържа от всякакви дейности, несъвместими
с духа на този Меморандум, и от каквато и да
било политическа дейност на територията на
Участника-домакин.
Параграф 9
Медицински въпроси
Приемащият Участник осигурява, при необходимост, спешна медицинска и стоматологична помощ за членовете на делегацията и
военнослужещите от Изпращащия участник в
своите военномедицински заведения съгласно
условията на националното законодателство
на Участника-домакин.
Параграф 10
Изменения
Този Меморандум може да бъде изменян по
всяко време с писменото съгласие на двамата
Участници. Такива изменения влизат в сила
от датата на подписване от двамата Участници
или от друга дата, която Участниците могат
да определят.
Параграф 11
Заключителни разпоредби
1. Този Меморандум влиза в сила от датата
на подписването му от двамата Участници.
2. Този Меморандум се сключва за срок
от пет години с автоматично продължение на
действието му за всеки следващ петгодишен
период.
3. Действието на този Меморандум може
да бъде прекратено от всеки един от Участниците след писмено уведомяване на другия
Участник в срок от 6 месеца преди датата на
прекратяване.
Този Меморандум е подписан в Сеул на
14 май 2015 г. в два еднообразни екземпляра на
български, корейски и английски език, всеки
от които е с еднаква сила. В случай на противоречия в тълкуването текстът на английски
език има предимство.
За Министерството
За Министерството на
на отбраната на
националната отбрана
Република България:
на Република Корея:
Николай Ненчев,
Хан Мин-Ку,
министър на отбраната 
министър на
на Република България националната отбрана

на Република Корея
3724

ВЕСТНИК

БРОЙ 42

МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16-334 от 2007 г. за топлоснабдяването
(обн., ДВ, бр. 34 от 2007 г.; попр., бр. 39 от
2007 г.; изм., бр. 58 от 2007 г., бр. 45 от 2009 г.
и бр. 94 и 99 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 17, ал. 4, т. 3 накрая се добавя
„съгласно показатели за качество на топлоснабдяването, утвърдени от Комисията за енергийно
и водно регулиране“.
§ 2. В чл. 34, ал. 2, изречение второ накрая
се поставя запетая и се добавя „а при поискване – на представител на етажната собственост“.
§ 3. В чл. 35, ал. 1 т. 2 и 3 се изменят така:
„2. контролни топломери за отопление,
избрани и монтирани в абонатната станция
преди присъединителните топлопроводи от
топлопреносното предприятие за негова сметка, които се поддържат и ремонтират от него;
3. контролни водомери за топла вода, избрани и монтирани в абонатната станция на
присъединителните водопроводи за битово
горещо водоснабдяване и на рециркулацията от
топлопреносното предприятие за негова сметка,
които се поддържат и ремонтират от него;“.
§ 4. В чл. 45 се създават ал. 3 и 4:
„(3) При наличие на техническа възможност
топлопреносното предприятие осигурява достъп
на лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ за изграждането
на система за дистанционен отчет за снемане
показанията от средствата за търговско измерване на количеството топлинна енергия в
абонатната станция и на показанията на общия
водомер за битово горещо водоснабдяване,
монтиран пред подгревателя за битово горещо
водоснабдяване в абонатната станция.
(4) Топлопреносното предприятие е длъжно
при писмено искане да предостави на лицето
по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ писмена информация за
извършени замени, метрологични проверки и/
или ремонт на средствата за търговско измерване, включително и общите водомери в абонатните станции. При констатирано нарушение
в правилното функциониране на абонатната
станция лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ уведомява
за това топлопреносното предприятие, което
е длъжно да отстрани проблема в срок до пет
работни дни.“
§ 5. В чл. 51 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Средствата за търговско измерване на
количеството топлинна енергия, по показанията
на които се извършва продажба на топлинна
енергия, се пускат на пазара и/или в действие
по реда на Закона за измерванията и на Закона
за техническите изисквания към продуктите.“
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „наредба, приета по съответния законов ред“ се заменят
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със „Закона за измерванията и Наредбата за
средствата за измерване, които подлежат на
метрологичен контрол, приета с Постановление
№ 239 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ,
бр. 98 от 2003 г.);
б) в т. 1 думите „по реда на Наредбата за
средствата за измерване, които подлежат на
метрологичен контрол и е“ се заличават.
§ 6. В чл. 52 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 след думите „пред подгревателя
за“ и след думите „сградната инсталация за“
се добавя „битово“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. допълнителен контролен топломер, който
служи за отчитане на енергията за отопление
като част от общата енергия през отоплителния
период, отчетена със средството за търговско
измерване на количеството топлинна енергия
в абонатната станция; монтира се от топлопреносното предприятие след подгревателя за
отопление в абонатната станция по искане и за
сметка на етажната собственост и се уведомява
лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ.“
2. В ал. 6 се създава изречение второ: „Периодичността на проверките се определя:
1. за индивидуалните топломери в имотите – съгласно заповедта на председателя
на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор по чл. 43, ал. 4 от Закона
за измерванията;
2. за контролните топломери по ал. 1, т. 3
и ал. 5 – през 5 години;
3. за общия водомер за студена вода пред
подгревателя за битово горещо водоснабдяване
в абонатната станция и контролните водомери
по ал. 5 – съгласно заповедта на председателя
на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор по чл. 43, ал. 4 от Закона
за измерванията;
4. за индивидуалните водомери за топла
вода в имотите на клиентите – съгласно правилата на Наредба № 4 от 2004 г. за условията
и реда за присъединяване на потребителите и
за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, издадена от министъра на
регионалното развитие и благоустройството
(ДВ, бр. 88 от 2004 г.).“
3. Алинеи 7 и 8 се изменят така:
„(7) Лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ, когато
установи, че липсват индивидуални водомери
за топла вода, срокът на валидност на периодичната проверка на индивидуалните топломери
и/или индивидуалните водомери е изтекъл или
когато те са повредени, уведомява писмено
клиентите за задължението им да монтират
индивидуални водомери за топла вода, да заявят
и представят за последваща проверка индивидуалните топломери и/или индивидуалните
водомери или да осигурят техническата им
изправност в нормативно установените срокове,
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както и за последствията при неизпълнение на
тези задължения. Когато няма избрано лице
по чл. 139б ЗЕ, уведомяването се извършва от
топлопреносното предприятие или от доставчика на топлинна енергия.
(8) В случаите, в които клиентът не изпълни задължението си по ал. 7, за имота му се
разпределя топлинна енергия при условията
на чл. 69, ал. 2 и на т. 7.3.1 от приложението
към чл. 61, ал. 1.“
§ 7. В чл. 53 след думата „ежемесечно“ се
добавя „чрез средство за търговско измерване“.
§ 8. В чл. 61 ал. 3 се изменя така:
„(3) В случаите по ал. 2 топлинната енергия
се разпределя по реда на т. 9 от приложението
към чл. 61, ал. 1 с изключение на:
1. сгради – етажна собственост, с изградена
хоризонтална отоплителна инсталация и монтирани индивидуални топломери;
2. когато топлопреносното предприятие или
доставчикът на топлинна енергия е регистриран в публичния регистър по чл. 139а ЗЕ за
съответния вид уреди за дялово разпределение.“
§ 9. В чл. 63 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Договорът между топлопреносното предприятие или доставчика и лицето по чл. 139б,
ал. 1 ЗЕ се сключва при общи условия, предложени от топлопреносното предприятие или
доставчика и одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране. Съдържанието на
договора е в съответствие с чл. 139в, ал. 3 ЗЕ.“
2. В ал. 2, т. 2, буква „е“ след думите „етажната собственост“ се поставя запетая и се
добавя „взето преди започване на отоплителния сезон;“.
3. Създават се ал. 5, 6 и 7:
„(5) Лицето, избрано да извърши измерването по ал. 2, т. 2, буква „е“, подбуква „вв“,
подготвя методика за измерване на количеството топлинна енергия, отдадено от сградната
инсталация, и за прилагане на резултата при
условия, различни от тези, при които е извършено измерването. Методиката се съгласува с
топлопреносното предприятие. За резултата от
измерването се съставя протокол, екземпляр
от който се предоставя на лицето по чл. 139б,
ал. 1 ЗЕ и на топлопреносното предприятие.
(6) Решението на общото събрание на етажната собственост за избор на един от вариантите
по ал. 2, т. 2, буква „е“ не може да се променя
до края на отоплителния сезон.
(7) При липса на решение на общото събрание на етажната собственост за избор на
един от вариантите по ал. 2, т. 2, буква „е“
топлинната енергия, отдадена от сградната
инсталация, се определя от лицето по чл. 139б,
ал. 1 ЗЕ съгласно т. 6.1.1 от приложението.“
§ 10. В чл. 64 ал. 2 се изменя така:
„(2) За взетите решения по ал. 1 етажната
собственост уведомява топлопреносното пред-
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приятие, доставчика на топлинна енергия и
избраното лице по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ, като им
предоставя копие от протокола.“
§ 11. В чл. 68 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думите „монтиран допълнителен контролен топломер“ се добавя „по
чл. 52, ал. 1, т. 3“, а думите „след подгревателя
за отопление“ се заличават.
2. В ал. 6 след думите „индивидуалните
водомери“ се добавя „за топла вода“, а след
думите „на клиентите“ се добавя „и/или начисленото количество гореща вода съгласно
чл. 69, ал. 2, т. 2.“
§ 12. В чл. 69 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Изразходваното количество гореща вода
в отделните имоти се разпределя:
1. по показанията на индивидуалните водомери за топла вода – когато на всички отклонения от сградната инсталация за горещо
водоснабдяване към имота на клиента са
монтирани индивидуални водомери за топла
вода и са изпълнени изискванията на чл. 52,
ал. 4 и ал. 6, т. 4;
2. при норма за разход на потребление на
гореща вода от 140 л на обитател за едно денонощие – когато не са монтирани индивидуални
водомери за топла вода, индивидуалните водомери за топла вода са повредени,имат нарушена
пломба или не е осигурен достъп за отчитане.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Разликата между отчетеното количество
вода, измерено по водомера пред подгревателя
за битово горещо водоснабдяване
, и
сумата от отчетените количества от индивидуалните водомери за топла вода

и

начислените по ал. 2, т. 2 количества
се разпределя по следния начин:
1. когато във всички имоти в сграда – етажна собственост, са монтирани индивидуални
водомери за топла вода, които отговорят на
изискванията на чл. 52, ал. 4 и ал. 6, т. 4 – пропорционално на изразходваното количество
гореща вода от отделните клиенти;
2. когато не във всички имоти в сграда – етажна собственост, са монтирани индивидуални
водомери за гореща вода, индивидуалните
водомери за гореща вода са повредени, имат
нарушена пломба или не е осигурен достъп за
отчитане, разликата се разпределя по следния
начин:
а) п р и
<(
+
) –
пропорционално на изразходваното количество
гореща вода само на клиентите, в чиито имоти
има монтирани индивидуални водомери за
топла вода;
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б) п ри
>(
+
) –
пропорционално на начислените количества
гореща вода само на клиентите, в чиито имоти липсват индивидуални водомери за топла
вода или същите са повредени, имат нарушена
пломба или не е осигурен достъп за отчитането
им, но не повече от 280 л на обитател за едно
денонощие, а останалата разлика – пропорционално на всички останали клиенти.“
4. В ал. 5 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 2,
т. 2“.
5. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Коригиращите мерки по ал. 5 са:
1. извършване на проверка от представители
на лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ, на етажната
собственост и на топлопреносното предприятие
на всички индивидуални водомери за топла
вода в отделните имоти в сградата – етажна
собственост (позиция на монтажа, проверка
целостта на оловни и холендрови пломби, срок
на валидност на периодичната проверка), определяне на имотите в случаите по ал. 2, т. 2
и уточняване броя на обитателите в тях; проверката се извършва в срок до един месец след
съставяне на констативния протокол по ал. 5;
2. извършва се извънредна метрологична
проверка на водомера пред подгревателя за
битово горещо водоснабдяване за сметка на
топлопреносното предприятие в срок до един
месец след съставяне на констативния протокол по ал. 5.
(7) В случаите по ал. 5, когато след извършване на коригиращата мярка по ал. 6, т. 2 се
установи, че водомерът пред подгревателя за
битово горещо водоснабдяване не е изправен,
общото количество гореща вода се определя
по реда на чл. 68, ал. 6.“
§ 13. Член 71 се изменя така:
„Чл. 71. (1) При дялово разпределение прогнозното количество на топлинната енергия за
отопление на отделен имот за месец се определя на база потребено количество топлинна
енергия за отопление за предходния отчетен
период, разделено на дните с отопление за същия отчетен период и умножено по броя дни
с отопление за текущия месец и се начислява
ежемесечно през отоплителния период. Същото
количество се коригира с коефициент Кп съгласно т. 6.3.1 от приложението към чл. 61, ал. 1.
Когато съществува разлика в работните дни за
отопление между текущия и аналогичния месец
от предходния отчетен период, коефициентът
Кп се определя по т. 6.3.3 от приложението.
(2) При дялово разпределение прогнозното
количество топлинна енергия за битово горещо
водоснабдяване на отделен имот се определя от
лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ след изготвяне на
окончателната годишна изравнителна сметка
за предходния отчетен период. Прогнозното
количество топлинна енергия за битово горещо
водоснабдяване на отделен имот се определя:
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1. като 1/12 част от общата енергия за
имота за битово горещо водоснабд яване,
когато в предходния отчетен период топлоподаването за битово горещо водоснабдяване
в абонатната станция на сградата – етажна
собственост, не е спирано;
2. на база произведението между среднодневното количество топлинна енергия за
битово горещо водоснабдяване за имота от
предходния отчетен период и броя работни дни
на подгревателя за битово горещо водоснабдяване в абонатната станция за текущия месец,
когато в предходния отчетен период топлоподаването за битово горещо водоснабдяване
в абонатната станция на сградата – етажна собственост, е спирано.
(3) Промяна на прогнозните количества
топлинна енергия по ал. 1 и 2 се допуска при
писмено заявление на клиента до лицето по
чл. 139б, ал. 1 ЗЕ за:
1. намаление – при необитаване на имота за
не по-малко от три месеца или намален брой
обитатели, съгласувано от управителя/председателя на управителния съвет на етажната
собственост и двама съседи; в заявлението
се записват показанията на индивидуалния
водомер за топла вода и показанията на уредите за дялово разпределение, монтирани на
отоплителните тела в имота, точен адрес и
телефон за контакт на подписалите го лица;
2. увеличение – при увеличаване броя на
лицата, които обитават имота, и/или увеличено потребление на топлинна енергия за
отопление и/или на топла вода.
(4) Променените прогнозни количества
топлинна енергия по ал. 3 на отделен имот
не се разпределят на останалите имоти в
сградата – етажна собственост.
(5) При смяна на собствеността върху имот
в сграда – етажна собственост, прогнозното
едногодишно общо потребление на топлинна
енергия за имота се определя въз основа на
писмено заявление на клиента, съгласувано с
лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ, или по проектни
данни от лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ.“
§ 14. В чл. 72, ал. 1 думите „и се начислява
ежемесечно“ се заличават.
§ 15. Член 79 се изменя така:
„Чл. 79. Контролът по спазване на разпоредбите по тази наредба се осъществява от
министъра на енергетиката при условията и
по реда на чл. 75, 77 – 81 ЗЕ.“
§ 16. В чл. 80, в основния текст думите
„министърът на икономиката и енергетиката“
се заменят с „министърът на енергетиката“.
§ 17. В чл. 81, ал. 2 думите „министъра
на икономиката и енергетиката“ се заменят
с „министъра на енергетиката“.
§ 18. В § 7 от преходните и зак лючителните разпоредби думите „министъра на
икономиката и енергетиката“ се заменят с
„министъра на енергетиката“.
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§ 19. В приложението към чл. 61, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 6.3.1:
а) думите „Q тм е количеството топлинна енергия в абонатната станция за i-тия
отчетен месец, kWh;“ се заменят с „Q тм е
количеството топлинна енергия, измерена
с топломера в абонатната станция за i-тия
отчетен месец, kWh;“
б) думите „Q оп – количеството топлинна енергия в абонатната станция за i-тия
месец от предходен отчетен период, kWh;“
се заменят с „Q оп – количеството топлинна
енергия, измерена с топломера в абонатната
станция за i-тия месец от предходен отчетен
период, kWh;“.
2. Създават се т. 6.3.2 и 6.3.3:
„6.3.2. При Q оп = 0 се приема К п=1.
6.3.3. Когато работните дни за отопление
на абонатната станция за i-тия месец през
текущия отчетен период и за i-тия месец от
предходния отчетен период се различават, К п
се определя като отношение между среднодневното общо количество топлинна енергия,
измерено с топломера в абонатната станция
за i-тия отчетен месец през текущия период
(kWh/ден), и среднодневното общо количество
топлинна енергия, измерено с топломера в
абонатната станция за i-тия месец от предходния отчетен период (kWh/ден).“
§ 20. Навсякъде в раздел III от глава пета
думата „стопански“ се заменя с „небитови“.
Заключителни разпоредби
§ 21. За отчетен период 2014/2015 г. определянето на прогнозните количества топлинна
енергия за отопление и за битово горещо
водоснабдяване на имотите на клиентите и
изготвянето на изравнителните сметки се
извършват по правилата на тази наредба.
§ 22. В Наредба № РД-16-267 от 2008 г. за
определяне на количеството електрическа
енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия
(ДВ, бр. 37 от 2008 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма“, „министърът на икономиката,
енергетиката и туризма“ и „министъра на
икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят съответно с „Министерството на
енергетиката“, „министърът на енергетиката“
и „министъра на енергетиката“.
§ 23. В Наредба № РД-16-996 от 2007 г. за
съдържанието, структурата, условията и реда
за представяне на информация за целите на
енергийното прогнозиране и планиране (ДВ,
бр. 98 от 2007 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката и енергетиката“ и
„министъра на икономиката и енергетиката“
се заменят съответно с „Министерството на
енергетиката“ и „министъра на енергетиката“.
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§ 24. В Наредба № 10 от 2004 г. за реда
за въвеж да не на ог ра н и ч и т елен реж и м,
временно прекъсване или ограничаване на
производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен
газ (ДВ, бр. 63 от 2004 г.) навсякъде думите
„министърът на енергетиката и енергийните
ресурси“ и „министъра на енергетиката и
енергийните ресурси“ се заменят съответно с
„министърът на енергетиката“ и „министъра
на енергетиката“.
§ 25. В Наредба № РД-16-57 от 2008 г. за
дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи,
както и на оперативния дежурен персонал
от електроенергийните обекти и електрическите уредби на потребителите (ДВ, бр. 17
от 2008 г.) навсякъде думите „министърът на
икономиката и енергетиката“ и „министъра
на икономиката и енергетиката“ се заменят
съответно с „министърът на енергетиката“ и
„министъра на енергетиката“.
§ 26. В Наредба № 12 от 2004 г. за дейността на операторите на газопреносната и
газоразпределителните мрежи (ДВ, бр. 79 от
2004 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 8, ал. 4 думите „Държавната комисия за енергийно регулиране“ се заменят с
„Комисията за енергийно и водно регулиране“.
2. Навсякъде думите „министърът на енергетиката и енергийните ресурси“ и „министъра
на енергетиката и енергийните ресурси“ се
заменят съответно с „министърът на енергетиката“ и „министъра на енергетиката“.
§ 27. В Наредба № 9 от 2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи
и мрежи (ДВ, бр. 72 от 2004 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 50 думите „Министерството на
икономиката и енергетиката“ се заменят с
„Министерството на енергетиката“.
2. В чл. 119 думите „министърът на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министърът на енергетиката“.
3. В § 2 от допълнителните разпоредби думите „министъра на икономиката и
енергетиката“ се заменят с „министъра на
енергетиката“.
4. В § 7 от преходните и заключителните
разпоредби думите „министърът на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министърът
на енергетиката“.
§ 28. В Наредба № 16-116 от 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането
(ДВ, бр. 26 от 2008 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 67 думите „министърът на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министърът на енергетиката“.

ВЕСТНИК

БРОЙ 42

2. В чл. 415 думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на енергетиката“.
3. В § 5 от преходните и заключителните
разпоредби думите „министърът на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министърът
на енергетиката“.
§ 29. В § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 3 от 2004 г.
за устройството на електрическите уредби и
електропроводните линии (ДВ, бр. 90 и 91
от 2004 г.) думите „министърът на енергетиката и енергийните ресурси“ се заменят с
„министърът на енергетиката“.
§ 30. В Наредба № 11 от 2004 г. за резерви
от горива (ДВ, бр. 75 от 2004 г.) навсякъде
думите „Министерството на енергетиката и
енергийните ресурси“, „министърът на енергетиката и енергийните ресурси“ и „министъра
на енергетиката и енергийните ресурси“ се
заменят съответно с „Министерството на
енергетиката“, „министърът на енергетиката“
и „министъра на енергетиката“.
§ 31. В Наредба № РД-16-1117 от 2011 г.
за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите
за произход на енергията от възобновяеми
източници (ДВ, бр. 84 от 2011 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 3, ал. 2 думите „ДКЕВР“ се заменят с „КЕВР“.
2. В чл. 10, ал. 2, чл. 20, ал. 4 и 6 думите
„министъра на икономиката, енергетиката и
туризма“ се заменят с „министъра на енергетиката“.
3. В чл. 20, ал. 7 думите „министърът на
икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „министърът на енергетиката“.
§ 32. В Наредба № РД-16-558 от 2012 г. за
набирането и предоставянето на информацията чрез Националната информационна
система за потенциала, производството и
потреблението на енергия от възобновяеми
източници в Република България (ДВ, бр. 39
от 2012 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 3, т. 2 в текста преди буква „а“
думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра
на енергетиката“.
2. В чл. 7, ал. 4 думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране“ се
заменят с „Комисията за енергийно и водно
регулиране“.
3. В чл. 14 и § 3, ал. 2 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма“ се заменят с „Министерството на
енергетиката“.
§ 33. В Наредба № РД-16-869 от 2011 г. за
изчисляването на общия дял на енергията от
възобновяеми източници в брутното крайно
потребление на енергия и потреблението на
биогорива и енергия от възобновяеми източ-
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ници в транспорта (ДВ, бр. 70 от 2011 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 5, ал. 2, т. 5 и ал. 3 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“
се заменят с „министъра на енергетиката“.
2. В чл. 7, ал. 2, т. 3 думите „Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране“ се
заменят с „Комисията за енергийно и водно
регулиране“.
§ 34. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Теменужка Петкова
3726

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2010 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка 4.1. „Развитие на рибарските
области“, подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за
развитие и покриване на текущите разходи
на рибарските групи“ по Приоритетна ос № 4
„Устойчиво развитие на рибарските области“
от Оперативна програма за развитие на сектор
„Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за
Програмен период 2007 – 2013 г. (обн., ДВ,
бр. 40 от 2010 г.; изм., бр. 47 от 2011 г., бр. 25 от
2012 г., бр. 84 от 2013 г., бр. 64 и 96 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Бюджетът на една местна стратегия
за развитие се определя с договора по чл. 34,
ал. 1, като 75 на сто от средствата се осигуряват от ЕФР и 25 на сто – от държавния
бюджет на Република България.
(3) Бюджетът по ал. 2 на одобрена местна
стратегия за развитие може да бъде променен
при спазване на реда и условията на чл. 35а.“
2. В ал. 4 се създава т. 7:
„7. по инициатива на ИАРА за промяна на
бюджета на местната стратегия за развитие
по ал. 3.“
3. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Допълнителното съфинансиране към
бюджета на местната стратегия за развитие е
в размер на поне 10 на сто от стойността на
стратегията, които средства са извън бюджета
по ал. 2 и се осигуряват от дела на частното
съфинансиране по проектите, реализирани
чрез местната стратегия за развитие.“
§ 2. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Срокът за приемане на проектни
предложения от МИРГ по местната стратегия
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за развитие, чийто бюджет не е увеличен с
анекс към договора по чл. 34, е 15.07.2015 г.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Крайният срок за приемане на проектни
предложения по ал. 4 от ИАРА по местните
стратегии за развитие е 31.07.2015 г.“
§ 3. В чл. 35, ал. 1 думите „увеличаване на
максималния бюджет на местната стратегия
за развитие, с изключение на случаите, предвидени в чл. 24, ал. 3, или до“ се заличават.
§ 4. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) По проекти, изпълнявани в рамките
на местната стратегия за развитие, се допуска
само окончателно плащане.
(2) Всички плащания от страна на бенефициентите към доставчици на продукти и/или
услуги в процеса на изпълнение на одобрения
проект се извършват по банков път.“
2. Алинеи 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и
14 се отменят.
§ 5. Член 39 се отменя.
§ 6. Член 40 се отменя.
§ 7. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „междинно или“ се заличават.
2. Създава се ал. 10:
„(10) Заявката за окончателно плащане по
проектните предложения по чл. 25, ал. 4 може
да се подаде само ако разходите, финансирани от ОПРСР, са действително платени от
бенефициентите на техните изпълнители до
31 декември 2015 г.“
§ 8. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Текущите разходи на МИРГ могат да
надвишат прага по ал. 3 за всеки конкретен
случай, включително когато групите не могат
да бъдат създадени на основата на съществуващи организации с опит.“
2. Досегашните ал. 4, 5, 6, 7 и 8 стават
съответно ал. 5, 6, 7, 8 и 9.
3. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея
думите „ал. 8“ се заменят с „ал. 9“.
4. Досегашната ал. 10 става ал. 11.
5. Досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея
думите „ал. 10“ се заменят с „ал. 11“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. Плащанията по договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
сключени преди влизането в сила на тази
наредба, се извършват по досегашния ред.
§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Георги Костов
3810
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 6 от 2013 г. за изискванията към средствата
за официална идентификация на животните и
използването им, условията, реда и контрола
по събиране, въвеждане, поддържане и използване на информацията в Интегрираната
информационна система на Българската агенция по безопасност на хранитe (обн., ДВ, бр.
90 от 2013 г.; изм., бр. 32 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 8, т. 2 след думите „оранжев цвят“
се добавя „или жълт цвят“.
§ 2. В чл. 11, т. 2 буква „а“ се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Електронните средства за официална
идентификация (инжектируеми транспондери),
използвани при идентификацията на домашните любимци съгласно изискванията на чл. 11,
т. 2, буква „а“, се използват до изчерпване на
количествата.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
3725

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Наредба за изменение на Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища (обн., ДВ, бр. 64 от 2001 г.; изм. и доп.,
бр. 82 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думата „молба“ се заменя със „заявление“.
2. В т. 2:
№

Параметър
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а) буква „б“ се изменя така:
„б) за търговци – копие на карта за идентификация за вписване в регистър БУЛСТАТ,
а за еднолични търговци – и свидетелство за
съдимост;“
б) създава се буква „в“:
„в) за юридически лица с нестопанска
цел – копие на съдебното решение за регистрация, съдебно удостоверение за актуално
съдебно състояние.“
§ 2. В чл. 21, ал. 1 думите „писмена молба“
се заменят със „заявление“.
Допълнителна разпоредба
§ 3. Навсякъде в текста на наредбата думата
„молбата“ се заменя със „заявлението“.
Министър
Тодор Танев
3788

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 226
от 22 май 2015 г.

за изменение и допълнение на Списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в
рамките на Европейския съюз радиочестотни
ленти, и крайните електронни съобщителни
устройства (обн., ДВ, бр. 48 от 2014 г.; изм. и
доп., бр. 12 от 2015 г.)
На основание чл. 265, ал. 1 и 2 от Закона
за електронните съобщения Комисията за регулиране на съобщенията реши:
§ 1. В т. І се правят следните изменения и
допълнения:
1. Подклас 54 се допълва така:
„Подклас 54. Системи за безжичен достъп,
вк лючително местни радиомреж и (WAS/
RLANs)

Описание

1 Радиослужба

Подвижна, с изключение на
въздушна подвижна

2 Приложение

Системи за безжичен достъп,
включително местни радиомрежи
(WAS/RLANs)

3 Радиочестотна лента
Нормативна част

ВЕСТНИК

Коментар

5470-5725 MHz

4 Разпределение на каналите
5

Модулация/широчина на заеманата честотна лента

6 Посока/разделяне
1 W максимална стойност на средната еквивалентна изотропно излъчена
Предавателна мощност/
мощност (e.i.r.p.)
7
плътност на мощността
50 mW/MHz максимална спектрална
плътност на средната e.i.r.p. за всяка
честотна лента от 1 MHz
8

Трябва да се използват методи за
Достъп
до
канала
достъп до спектъра и ограничаване
и правила за заемането му
на радиосмущенията, които осигу

Устройствата трябва да използват контрол на
мощността на предавателя (TPC), осигуряващо
средно 3 dB намаляване на максималната изходна
мощност на системата.
В случай, че не се използва TPC, максималната
средна e.i.r.p. и максималната плътност на средната e.i.r.p. се намаляват с 3 dB.
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Коментар

ряват експлоатационни показатели,
най-малко еквивалентни на постиганите с методите, описани в хармонизирания стандарт БДС EN 301 893.

Информативна част

9 Разрешителен режим
10

Допълнителни съществени
изисквания

11

Допустими честотни планирания

12 Планирани промени

13 Позоваване

Хармонизиран стандарт:
БДС EN 301 893
Решение на Европейската комисия
2005/513/EО, изменено с Решение
2007/90/ЕО

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

“

2. Подклас 99 се допълва така:
„Подклас 99. Цифрови PMR446
№

Описание

1

Радиослужба

Подвижна

2

Приложение

Цифрови PMR446

3

Нормативна част

Параметър

4
5

Радиочестотна
лента

Разпределение на каналите
Модулаци я/широчина на заеманата честотна лента

446,1-446,2 MHz

Коментар
Само за преносими устройства
Носещи честоти за канално отстояние 12,5 kHz:
446,106250 MHz; 446,118750 MHz; 446,131250 MHz;
446,143750 MHz; 446,156250 MHz; 446,168750 MHz;
446,181250 MHz; 446,193750 MHz
Носещи честоти за канално отстояние 6,25 kHz:
446,103125 MHz; 446,109375 MHz; 446,115625 MHz;
446,121875 MHz; 446,128125 MHz; 446,134375 MHz;
446,140625 MHz; 446,146875 MHz; 446,153125 MHz;
446,159375 MHz; 446,165625 MHz; 446,171875 MHz;
446,178125 MHz; 446,184375 MHz; 446,190625 MHz;
446,196875 MHz

6,25 kHz/12,5 kHz
Цифрова модулация

6

Посока/разделяне

7

Предавателна мощност/п лътност на
мощността

500 mW ефективна излъчена
мощност (e.r.p.)

8

Достъп до канала и
правила за заемането му

Максимално време за изключване на носещата честота на
предавателя при липса на манипулация: 180 s.

9

Разрешителен режим

Използва се само вградена антена.

До п ъ л н и т е л н и с ъ ществени изисквания
Допустими честотни
11
планирания

Информативна част

10

12 Планирани промени

13 Позоваване

14

Номер на нотификацията

15

Забележка

Хармонизирани стандарти:
БДС EN 300 113-2
БДС EN 301 166-2
Решениe на Комитета по електронни комуникации
ECC/DEC/(05)12

“
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3. Подклас 128 се изменя така:
„Подклас 128. Неспецифични устройства с малък обсег на действие

Информативна част

Нормативна част

№

Параметър

Описание

1

Радиослужба

Подвижна

2

Приложение

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

3

Радиочестотна лента

169,4-169,4875 MHz

4

Разпределение на каналите

5

Модулация/широчина на заеманата честотна лента

6

Посока/разделяне

7

Предавателна мощност/плът10 mW ефективна излъчена мощност (e.r.p.)
ност на мощността

8

Коефициент на запълване: ≤ 0,1 %.
Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и ограДостъп до канала и правила за ничаване на радиосмущенията, които осигуряват експлоатазаемането му
ционни показатели, най-малко еквивалентни на постиганите
с методите, описани в хармонизираните стандарти, приети в
съответствие с Директива 1999/5/ЕО.

9

Разрешителен режим

10

Допълнителни съществени изисквания

11

Допустими честотни планирания

12

Планирани промени
Хармонизиран стандарт:
БДС EN 300 220-2
Решение на Европейската комисия 2006/771/EО, както е
изменено

13

Позоваване

14

Номер на нотификацията

15

Коментар

Тази категори я обх ваща всичк и видове радиоуст ройства
независимо от приложението или целта, които отговарят на
техническите условия, определени за дадена честотна лента.
Обикновено се използват за телеметрия, телеуправление,
аларми, предаване на данни по принцип и други приложения.

Забележка

“

4. Подклас 129 се изменя така:
„Подклас 129. Неспецифични устройства с малък обсег на действие
Параметър

Нормативна част

№

Описание

1

Радиослужба

Подвижна

2

Приложение

Неспецифични устройства с малък обсег на действие

3

Радиочестотна лента

169,5875-169,8125 MHz

4

Разпределение на каналите

5

Модулация/широчина на заеманата честотна лента

6

Посока/разделяне

7

Предавателна мощност/плътност на
10 mW ефективна излъчена мощност (e.r.p.)
мощността

8

Коефициент на запълване: ≤ 0,1 %.
Трябва да се използват методи за достъп до спектъра и ограничаване на радиосмущенията, които
Достъп до канала и правила за заемаоси г у ря ват експ лоата ц ион н и пок а зат ел и, на йнето му
малко еквивалентни на постиганите с методите,
описани в хармонизираните стандарти, приети в
съответствие с Директива 1999/5/ЕО.

9

Разрешителен режим

10

Допълнителни съществени изисквания

11

Допустими честотни планирания

Коментар
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№

Информативна част

12
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Описание

Коментар

Планирани промени
Хармонизиран стандарт:
БДС EN 300 220-2
Решение на Европейската комисия 2006/771/EО,
както е изменено

13

Позоваване

14

Номер на нотификацията

15

ВЕСТНИК

Тази категория обхваща всички видове радиоустройства независимо от приложението или целта, които
отговарят на техническите условия, определени за
дадена честотна лента. Обикновено се използват
за телеметрия, телеуправление, аларми, предаване
на данни по принцип и други приложения.

Забележка

“

5. Подклас H03 се изменя така:
„Подклас H03. Широколентови системи за предаване на данни
№

Описание

Коментар

Радиослужба

Подвижна

2

Приложение

Обхващат радиоустройства, които
използват широколентова модулация за достъп до спектъра. ОбикШироколентови системи за предаване на новено се използват за безжични
данни
системи за достъп като локални
радиомрежи (WAS/RLAN).
Изключва се използване на фиксирани съоръжения на открито.

3

Радиочестотна лента 57,0-66,0 GHz

1

Нормативна част

Параметър

4
5
6
7

8

9

Разпределение на каналите
Модулаци я/широчина
на заеманата честотна лента
Посока/разделяне
Предавателна мощ- 40 dBm еквивалентна изотропно излъчена
н о с т / п л ъ т н о с т н а мощност (e.i.r.p.) и
мощността
13 dBm/MHz спектралната плътност на e.i.r.p.
Трябва да се използват методи за достъп до
спектъра и ограничаване на радиосмущеДостъп до к ана ла
нията, които осигуряват поне равностойни
и правила за заеманепоказат ел и сп рямо мет оди т е, описа ни в
то му
хармонизираните стандарти, приети в съответствие с Директива 1999/5/ЕО.
Разрешителен режим

Допълнителни съществени изисквания
Допустими честотни
11
планирания

Информативна част

10

12 Планирани промени
13 Позоваване

14

Хармонизиран стандарт:
БДС EN 302 567-2
Решение на Европейската комисия 2006/771/
EО, както е изменено

Номер на нотификацията

15 Забележка

“
Заключителна разпоредба
§ 2. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Веселин Божков

3695
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РЕШЕНИЕ № 228
от 22 май 2015 г.

за изменение и допълнение на Правила за осъществяване на електронни съобщения за собствени
нужди чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да
бъде индивидуално определен (приети с Решение № 1368 от 31.05.2012 г. на Комисията за регулиране на съобщенията, обн., ДВ, бр. 47 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 47 от 2014 г. и бр. 12 от 2015 г.)
На основание чл. 30, т. 8 и чл. 65а от Закона за електронните съобщения Комисията за регулиране на съобщенията реши:
§ 1. В приложението към чл. 11, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 9 се изменя и допълва така:
„9. Радиосъоръжения от електронни съобщителни мрежи за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на плавателни съдове (MCV услуги)
Радиочестотни ленти и системи,
които са разрешени за предоставяне на МСV услуги

Радиочестотна
лента

Тип

Система

GSM систем а – е л ектронна съGSM900
общителна
м р е ж а ,
която съответства на
GSM стандартите,
публикуван и о т Ев р опейс к и я
институт за
стандарти в
да лекосъобщенията,
и по-специално на
1710БДС EN
1785 MHz
GSM1800 301 502 и
1805БДС EN
1880 MHz
301 511.
880915 MHz
925960 MHz

Предавателна мощност/
плътност на мощността
Максимална
и з л ъч е н а и з ходна мощност
за мобилни
терминали,
използвани на
борда на плават ел н и я с ъд
и под контрола на базовата станция на
плавателния
съд

5 dBm

0 dBm

Максимална
плътност на мощността на базовата
станция на плава- Достъп до канал и правила
телен съд, измеза заемането му
рена във външни
зони на плавателния съд при коефициент на усилване на антената
при измерването
0 dBi
Използват се методи за намаляване на радиосмущенията,
които осигуряват резултати,
най-малко равностойни на
следните показатели на базата на GSM стандартите:
– на разстояние меж д у
д ве и т ри мор ск и м и л и
от изходната линия чувствителност та на приемника и прагът на разпадане
на връзката (ACCMIN1 и
минимално RXLEV 2 ниво)
на мобилните терминали,
и зпол зва н и н а б орда н а
плавателен съд, са равни
–80 dBm/200 kHz н а и л и н а д х в ъ р л я т
–70 dBm/20 0 kHz, а между три и дванадесет морски мили от изходната линия – равни на или надхвърлят –75 dBm/200 kHz;
– фу нк ци ята предаване с
прекъсване на излъчването3
следва да бъде активирана в
режим на предаване на MCV
системата;
– зададена е минималната
стойност на параметъра за
компенсиране на закъснението (timing advance) 4 на
базовата станция на плавателния съд.

Експлоатационни
изисквания

Предоставящата MCV
услуги система не се
използва на разстоя н ие, по -м а л ко о т
две морски мили 5 от
изходната линия съгласно Конвенцията
на Организацията на
обединените нации по
морско право.
На разстояние от две
до дванадесет морски мили от изходната
линия базовата станц и я на п ла ват елен
с ъ д и зпол зва с а мо
вътрешни антени.

(1) ACCMIN (RX_LEV_ACCESS_MIN); съгласно описанието в GSM стандарт ETSI TS 144 018.
(2) RXLEV (RXLEV-FULL-SERVING-CELL); съгласно описанието в GSM стандарт ETSI TS 148 008.
(3) Предаване с прекъсване на излъчването (discontinuous transmission) или DTX; съгласно описанието в
GSM стандарт ETSI TS 148 008.
(4) Компенсиране на закъснението (timing advance); съгласно описанието в GSM стандарт ETSI TS 144 018.
(5) Една морска миля е равна на 1852 метра.“

Заключителна разпоредба
§ 2. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Веселин Божков

3696
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 5080
от 7 май 2015 г.

по административно дело № 5489 от 2014 г.
Върховният административен съд в състав:
председател: Емилия Миткова, и членове:
Мира Райчева и Весела Павлова, с участието
на секретар-протоколиста Антоанета Иванова разгледа административно дело № 5489 по
описа за 2014 г. на Върховния административен съд – осмо отделение, докладвано от
председателя Емилия Миткова.
Производството е по реда на чл. 185 и
сл. АПК.
Образувано е по оспорване, направено
от Русалена Пламенова Ангелова и Красимир Недев Стефанов срещу Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № 3
от 2005 г. за реда за подбор, квалификация
и контрол върху синдиците (обн., ДВ, бр. 64
от 2005 г.; изм. с Решение № 5465 от 2006 г.
на ВАС – ДВ, бр. 45 от 2006 г.), издадена от
министъра на правосъдието, министъра на
икономиката и енергетиката и министъра
на финансите, обн., ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г.,
в сила от 27.12.2013 г. (Наредбата).
В жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност поради съществени нарушения на административнопроизводствените
правила, противоречие с материалноправни
норми и несъответствие с целта на закона.
Жалбоподателите молят Наредбата да бъде
отменена изц яло като незаконосъобразна
поради допуснати съществени нарушения на
административнопроизводствените правила
или, при условията на евентуалност, като
незаконосъобразен § 2 от Наредбата. Претендират присъждане на разноски.
Ответникът – минист ърът на правосъдието на Република България (МП) чрез
процесуалния си представител юрк. Домузчиева, в съдебно заседание и писмена защита изразява становище за неоснователност
на жалбата. Претендира за присъждане на
юрисконсултско възнаграждение.
Ответникът – министърът на икономиката на Република България (МИ), не взема
становище по жалбата.
Ответникът – министърът на финансите
на Република България (МФ), чрез процесуалния си представител юрк. Шишманова, в
съдебно заседание и писмена защита, изразява
становище за неоснователност на жалбата.
Претендира за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.
Ответникът – министърът на енергетиката на Република България (МЕ), не взема
становище по жалбата.
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Представителят на Върховната админист рат ивна прок у рат у ра излага доводи за
основателност на жалбата.
Върховният административен съд, осмо
отделение, в настоящия съдебен състав, приема, че жалбата е допустима, като подадена
от лица с правен интерес, а разгледана по
същество, след извършена служебна проверка по издаването на оспорения подзаконов
нормативен акт съгласно чл. 168 АПК, е
основателна, по следните съображения:
Видно от доказателствата по преписката,
представена в цялост след изявление на ответниците в съдебно заседание, се установява, че
производството по издаване на обжалваната
Наредба е започнало въз основа на писмо от
30.10.2012 г. до министъра на правосъдието от
група синдици, с което предлагат намаляване
размера на задължителната ежегодна вноска
за професионална квалификация от две на
една минимална работна заплата за страната. С писмо до министъра на икономиката
и енергетиката и министъра на финансите
(ст р. 80) минист ърът на п равосъдието е
предложил за предварително съгласуване и
становище Проект на Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 3 от 2005 г. за
реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците, изготвен от работна група,
създадена със заповед на министъра на правосъдието. В писмото е посочено, че предложението може да бъде удовлетворено предвид
докладни записки на дирекция „Финанси и
бюджет“ и на Инспектората на министъра
на правосъдието по ЗСВ, като в писмото е
посочено, че „в същото време при внимателен прочит и обсъждане на действащата
Наредба в рамките на работната група се
очертаха и някои други необходими промени,
свързани с начина на провеждане на изпита
за синдици, с някои от сроковете, както и
промени от правно-тех ни ческо естест во,
които следва да бъдат извършени заедно с
промяната в размера на ежегодната вноска
за квалификация на синдиците“.
С писмо от 20.11.2013 г. на министъра на
икономиката и енергетиката (стр. 87) е дадено становище относно проекта за изменение
на Наредбата. Представени са заповед от
16.08.2013 г. (л. 234) за определяне състава на
комисията, докладна записка от 13.11.2012 г.
на директора на дирекция „Съвет по законодателство“ към МП (л. 236), докладна записка от 15.01.2013 г. на директор на дирекция
„СДСД“ при МП, становище от директора
на дирекция „Финанси и бюджет“ до главния секретар на МП, съвместна докладна
записка от директор на дирекция „СДСД“ и
Д. Радоевска – инспектор в инспектората по
ЗСВ, до директора на дирекция „Съвет по
законодателство“ и други докладни записки,
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становища и кореспонденция между трите
министерства (МП, МФ, МИЕ), от които не
се установява наличие на мотиви, съответно
доклад, за нейното издаване.
При тази фактическа обстановка следва
да се направят следните правни изводи:
Наредбата е издадена от компетентния
орган при делегирани правомощия съгласно
чл. 655а, ал. 1 ТЗ. Издадена е в предписаната от закона форма, но при издаването
є съществено са нарушени административнопроизводствените правила, предвидени
в чл. 26, ал. 2 ЗНА. Съгласно този текст,
представляващ императивна норма, преди
внасянето на проект на нормативен акт за
издаване или приемане от компетентни я
орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната
институция заедно с мотивите, съответно
док ла да, като на заинтересованите лица
се предоставя най-малко 14-дневен срок за
предложения и становища по проекта. Текстът в тази редакция е приет със Закон за
изменение и допълнение на ЗНА, обн., ДВ,
бр. 46 от 2007 г., в сила от 1.01.2008 г., като
целта е да се даде възможност за широко
обсъж дане на п роек т и т е на нормат ивни
ак тове от заин тересу вани те лица, как то
и те да упражнят правото си на участие в
производството по подготовка на актове,
засягащи техни законни интереси.
Мотивите, съответно докладът към него,
съгласно посочената разпоредба трябва да
съдържат: 1) причините, които налагат приемането; 2) целите, които се поставят; 3)
финансовите и други средства, необходими
за прилагането на новата уредба; 4) очакваните резултати от прилагането, включително
финансовите, ако има такива; 5) анализ за
с ъо т вет с т вие с п ра во т о на Европейск и я
съюз. Проект на нормативен акт, към който
не са приложени мотиви, съответно доклад,
съгласно изчерпателно изброените в закона
изисквания, не се обсъжда от компетентния да
го приеме орган. Следователно ЗНА придава
изключително значение на мотивиране на
предложението за приемане на нормативен
акт и възможността за предварителното му
разгласяване и обсъждане с всички заинтересовани преди внасянето му за обсъждане
и приемане от компетентния орган, за да
се гарантират принципите на обоснованост,
с т аби л но с т, о т к ри т о с т и с ъглас у ва но с т,
които формулират и целите на разпоредбата. Спазването на тези изисквания дава
гаранции, че при формирането на волята
на приемащия орган ще бъдат съобразени
всички необходими обстоятелства, за да се
приемат регулиращи определени обществени
правила по един разумен, компетентен и
стабилен начин.
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Неспазването на чл. 77 АПК и чл. 26,
ал. 2 ЗНА представлява нарушение на императивните правни норми, съдържащи се в
нормативен акт с по-висока степен, според
правилото на чл. 142, ал. 1 АПК и чл. 15 ЗНА.
Публикуването, представляващо разгласяване на проекта на подзаконовия нормативен
акт, е начинът, чрез който принципите за
откритост и съгласуваност, прогласени в
чл. 26, ал. 1 ЗНА, намира част от своето
проявление спрямо засегнатите лица и за
чието спазване следва да следи от органа,
в чиито правомощия е да приеме или не
дадения проект, като дейността им следва
да е подчинена на основните принципи на
чл. 4, 8 и 12 АПК – за законност, равенство
и достъпност, публичност и прозрачност.
Изпълнението на чл. 26, ал. 2 ЗНА представлява задължително условие, като част от
административнопроизводствените правила,
поради което при неспазването му, какъвто е
настоящият случай, представлява съществено нарушение по издаване на подзаконовия
нормативен акт и е самостоятелно основание
за отмяна на Наредбата съгласно чл. 146, т. 3
във връзка с чл. 196 АПК. В този смисъл са
Решение № 1224 от 25.01.2013 г., постановено
по адм. д. № 11846/2012 г. по описа на ВАС,
7 отд., Решение № 3768/2013 г., постановено
по адм. д. № 1828/2012 г. по описа на ВАС,
7 отд., Решение № 1577 от 4.02.2013 г., постановено по адм. д. № 6628/2013 г. по описа на
ВАС, 7 отд., Решение № 16522 от 11.12.2013 г.,
постановено по адм. д. № 11740/2013 г. по описа на ВАС, първа колегия, петчленен състав,
Решение № 7839 от 10.06.2014 г., постановено
по адм. д. № 501/2014 г. по описа на ВАС, петчленен състав, втора колегия, и др. Видно от
разпечатката от интернет страницата на МП
се установява, че за други подзаконови нормативни актове са публикувани мотиви или
доклади, поради което и предвид изявлението
на процесуалния представител на МП, че
ще се ползва от представеното доказателство
от жалбоподателите и представеното с идентично съдържание в съдебно заседание на
15.04.2015 г. се налага изводът, че мотиви не
са публикувани. Това, както беше посочено,
се установява и от административната преписка, която беше заявено от ответниците,
че е предоставена в цялост и не разполагат
с допълнителни доказателства във връзка
с оспорената Наредба. С оглед изложеното
и предвид искането на жалбоподателите, а
именно Наредбата да бъде отменена изцяло
като незаконосъобразна или при условията
на евентуалност като незаконосъобразен § 2
от Наредбата само на посоченото основание
Наредбата като незаконосъобразна следва да
се отмени изцяло.
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С оглед на крайния съдебен акт и предвид
п ре т ен ц и я та на ж а лбоподат ел и т е о т ве т ните страни – МП, МФ, МИ и МЕ, следва
да заплатят солидарно сумата от 1640 лв.
нап равени разноск и по дело т о, п редставляващи уговорено и заплатено адвокатско
възнаграждение и държавни такси. Възражението за прекомерност съдът намира за
неоснователно, предвид предмета на спора,
обуславящ фактическата и правна сложност.
Предвид изложеното, Върховният административен съд, осмо отделение, в настоящия съдебен състав, на основание чл. 193,
ал. 1 АПК
РЕШИ:
Отменя по жалба на Русалена Пламенова
Ангелова и Красимир Недев Стефанов Наредбата за изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация
и контрол върху синдиците (обн., ДВ, бр. 64
от 2005 г.; изм. с Решение № 5465 от 2006 г.
на ВАС – ДВ, бр. 45 от 2006 г.), издадена от
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министъра на правосъдието, министъра на
икономиката и енергетиката и министъра
на финансите – ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г.,
в сила от 27.12.2013 г.
Осъжда Министерството на правосъдието
на Република Българи я, Министерството
на финансите на РБ, Министерството на
икономиката на РБ и Министерството на
енергетиката на РБ да заплатят солидарно на
Русалена Пламенова Ангелова сумата от 820
лв. и на Красимир Недев Стефанов сумата
от 820 лв. направени разноски по делото.
На основание чл. 194 АПК след влизане в
сила на решението същото да се обнародва
в „Държавен вестник“.
Решението не е обжалвано по реда и в
сроковете, предвидени в А дминистративнопроцесуалния кодекс, и влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Георги Колев
3789

С Т Р.
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД № РД-01-98
от 29 април 2015 г.
На основание чл. 1, буква „б“ и чл. 4, т. 3 от
Конвенция № 50 на Съвета на Европа за разработване на Европейската фармакопея от 22 юли
1964 г., допълнена с Протокол № 134 от 1 ноември
1992 г. и ратифицирана със Закона за ратифициране на Конвенция № 50 на Съвета на Европа за
разработване на Европейската фармакопея (ДВ,
бр. 55 от 25.06.2004 г.), резолюции АР-СРН (15) 1
и АР-СРН (15) 2 на Съвета на Европа, и чл. 12,
ал. 3 и 4 от Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина нареждам:
1. Изменям т. 2 на Заповед № РД-28-114 от
30.04.2013 г. (ДВ, бр. 49 от 2013 г.), изменена със
Заповед № РД-01-216 от 29.08.2014 г. (ДВ, бр. 78
от 2014 г.), както следва:
„2. Текстовете в издание 8.0 на Европейската
фармакопея влизат в сила от 1 януари 2014 г.
Допълнение 8.1 влиза в сила от 1 април 2014 г.,
допълнение 8.2 – от 1 юли 2014 г., допълнение
8.3 – от 1 януари 2015 г., допълнение 8.4 – от
1 април 2015 г., допълнение 8.5 – от 1 юли 2015 г.,
допълнение 8.6 – от 1 януари 2016 г., допълнение
8.7 – от 1 април 2016 г., и допълнение 8.8 – от
1 юли 2016 г.“
2. Заповедта да се публикува и на страницата
на Изпълнителната агенция по лекарствата в
интернет.
Министър:
П. Москов
3728

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-74
от 27 май 2015 г.
Във връзка с възникнала необходимост от
изграждане на въздушни електропроводи 110 kV
подстанция „Марица-изток“ – тягова подстанция
„Симеоновград“ – основно и резервно захранване и реконструкция на въздушна линия 110 kV
„Малево – Пясъчево“ при пресичането им с
трасето на жп линията „Димитровград – Свиленград“, разположени в землищата на с. Пясъчево, с. Калугерово и гр. Симеоновград, община
Симеоновград, област Хасково, на основание
§ 52, ал. 2 от преходните и заключителните
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
(ПРЗЗИДЗУТ – ДВ, бр. 98 от 2014 г.), § 52, ал. 1
и 2 ПРЗЗИДЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г., чл. 129,
ал. 3 и 4 и чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 2
във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 64, ал. 5 и

чл. 75, ал. 1 ЗУТ, предвид обстоятелството, че
обектът е част от Фаза 4.3.„Изграждане на нови
тягови подстанции в Симеоновград и Свиленград
и разширение на съществуваща подстанция в Димитровград“ от „Реконструкция и електрификация
на жп линията „Димитровград – Свиленград“,
представляваща обособена част от обект „Реконструкция и електрификация на железопътната
линия Пловдив – Свиленград – турска граница/
гръцка граница и оптимизиране на трасето за
скорост 160 км/ч“, обявен за обект с национално
значение съгласно Решение № 687 от 25.08.2004 г.
на Министерския съвет, заявление на Държавно
предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ с изх. № 5273 от 11.02.2015 г.
(вх. № АУ13-1 от 11.02.2015 г.), допълнено с писмо
вх. № АУ13-1 от 30.04.2015 г.; Заповед № 3011 от
19.12.2012 г. за изработване на проект за изменение на действащия парцеларен план за Фаза 2.
„Участ ък Първомай – Свиленг ра д“, одобрен
със Заповед № РД-02-14-382 от 26.06.2006 г.;
извършено съобщаване на изработения проект
по реда на чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ, в т. ч. със съобщение в ДВ, бр. 47 от 28.05.2013 г., Протокол
от 28.06.2013 г. от комисия при Община Симеоновград и Констативен протокол от 30.04.2015 г.,
че не са постъпили жалби, съгласуване с Протокол
№ 8 от 23.04.2013 г. на ОЕСУТ – Симеоновград,
и писмо № С-434 от 30.01.2014 г. на кмета на
община Симеоновград; Решение № ХА-66 ПР
от 22.10.2012 г. на РИОСВ – Хасково, и писма
№ ОВОС-205 от 1.06.2012 г. и № 48-00-1228 от
13.12.2013 г. на Министерството на околната
среда и водите (МОСВ); Решение № КЗЗ-05 от
26.03.2014 г. на Комисията за земеделските земи
при Министерството на земеделието и храните
(МЗХ) и писмо № 70-4036 от 23.02.2015 г. на МЗХ,
Решение на Изпълнителната агенция по горите
№ РД-49-27 от 4.02.2015 г. за предварително съгласуване за учредяване на право на строеж върху
поземлени имоти (ПИ) в горски територии без
промяна на предназначението – частна държавна
собственост, и за предварително съгласуване
за учредяване на сервитут върху ПИ в горски
територии – частна държавна собственост; Решение № 222 от 18.09.2013 г. за предварително
съгласие за право на преминаване на тресета за
ВЛ 110 kV през имоти – общинска собственост;
Решение № 381 от 28.01.2015 г. на Общинския
съвет – Симеоновград, за предварително съгласуване на поземлени имоти в горски територии
за учредяване на сервитут и пълна история на
имотите към 6.03.2015 г., издадена от Общинската служба по земеделие – Димитровград;
Становище рег. № 59 от 13.02.2014 г. на Районната служба „Пожарна безопасност и защита
на населението“ – Симеоновград, съгласие с
писмо № 33-НН-0486 от 28.06.2011 г. на Министерството на културата и съгласувана графична
част, Здравно заключение № 28 от 25.03.2013 г.
на Регионалната здравна инспекция – Хасково,
при Министерството на здравеопазването, съгласуване със: Агенция „Пътна инфраструктура“
с писмо № 24-00-901 от 23.04.2015 г., „Енергиен
системен оператор“ – ЕАД, с писмо № ПМО-4690
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от 1.08.2013 г., „ЕВН България Електроснабдяване“ – АД, с Протокол № 13 от 22.03.2013 г.,
„В одо снабд я ва не и к а на л и з а ц и я“ – ЕООД ,
Хасково, с писмо № 753 от 2.04.2013 г., „Булгартрансгаз“ – ЕАД, с писмо № БТГ 24-00-1050 от
14.03.2013 г., „Космо България Мобайл“ – ЕАД,
с писмо № NID/ID – С11 от 18.03.2013 г., „Мобилтел“ – АД, с писмо № 2117 от 4.04.2013 г. и
„БТК“ – АД, с писмо № 95-Д-94 от 17.04.2013 г.;
Решение от Протокол № УПНЕИПГ-01-02-06 от
11.03.2015 г. на Националния експертен съвет
по устройство на територията и регионална
политика (НЕСУТРП) и Заповед № РД-02-15-43
от 11.03.2015 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за предоставяне
изпълнението на функции по ЗУТ одобрявам
проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за ВЛ 110 kV подстанция
„Марица-изток“ – тягова подстанция „Симеоновград“ – основно електрозахранване, ВЛ 110 kV
подстанция „Марица-изток“ – тягова подстанция
„Симеоновград“ – резервно захранване и реконструкция на ВЛ 110 kV „Малево – Пясъчево“,
намиращи се на територията на землищата на
с. Пясъчево, с. Калугерово и гр. Симеоновград,
община Симеоновград, област Хасково, и изменение на ПУП – парцеларен план в землището на гр. Симеоновград, одобрен със Заповед
№ РД-02-14-382 от 26.06.2006 г. на заместникминистъра на регионалното развитие и благоустройството и изменен със Заповед № РД-02-1591 от 23.06.2014 г. на министъра на регионалното
развитие за пресичания на ВЛ 110 kV подстанция
„Марица-изток“ – тягова подстанция „Симеоновград“ – основно и резервно захранване на
трасето на жп линията „Пловдив – Свиленград“
в жп участък от км 257+000 до км 258+000, част
от обект: „Реконструкция и електрификация на
жп линията „Димитровград – Свиленград“. Фаза
4.3. „Изграждане на нови тягови подстанции в
Симеоновград и Свиленград и разширение на
съществу ваща подстанци я в Димитровград“
съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, представляващи 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 пред Административния съд – Хасково,
в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
3729
ЗАПОВЕД № РД-02-15-78
от 29 май 2015 г.
Във връзка с необходимостта от изграждане
на нова тръбопроводна система за пренос на
природен газ между Гърция и България – Междусистемна газова връзка Гърция – България,
както и на елементите на обслужващата я техническа инфраструктура, заявление с вх. № АУ
13-3 от 1.04.2015 г., допълнено с писмо № АУ133 от 29.04.2015 г. от инж. Валентин Станчев,
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изпълнителен директор на „Газтек БГ“ – АД,
пълномощник на „Ай Си Джи Би“ – АД, съгласно пълномощно рег. № 249 от 18.02.2015 г.,
на основание § 52, ал. 2 и 4 ПЗР към Закона за
изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за
устройство на територията (ЗУТ) (ДВ бр. 98 от
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 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 Междусистемната газова
връзка Гърция – България в отсечката, която ще
се изгради на територията на Република България,
е определена с решения № 615 от 14.07.2009 г. и
№ 452 от 7.06.2012 г. на Министерския съвет 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, писмо № АУ 10-18 от 13.08.2010 г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработването на
парцеларен план за обекта, влязло в сила Решение
по ОВОС № 1-1/2013 г., писмо с изх. № 26-00-939
от 3.04.2014 г. от Министерството на околната
среда и водите, писмо с изх. № ОВОС-36 от
23.07.2014 г. на МОСВ относно инвестиционното
предложение за „Канализация на Диспечерски
център“ към Междусистемната газова връзка
Гърци я – Българи я, писмо-становище с изх.
№ РД -11-63 от 11.08.2014 г. на Басейнова дирекция
за управление на водите – Източнобеломорски
район с център Пловдив, Здравно заключение с
изх. № 55 от 25.09.2014 г. на Регионална здравна
инспекция – Хасково, писмо с изх. № 2725 от
13.08.2014 г. на ИАГ – Регионална инспекция по
горите – Кърджали, становище с изх. № АСД13-1388 от 12.09.2014 г. от Югоизточно държавно
предприятие – Сливен, Решение № КЗЗ-21 от
12.12.2014 г., т. І,22. на Комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието и
храните за утвърждаване на трасе и площадки
в земеделски земи, становище с рег. № 11-00-330
от 18.11.2014 г. на Министерството на отбраната, писмо с изх. № 4800-231 от 16.01.2015 г. от
Националния институт за недвижимо културно
наследство, придружено със становище с изх.
№ 26-00-0429 от 13.01.2015 г. на Министерството
на културата, писмо с изх. № 307 от 11.08.2014 г.
на „Напоителни системи“ – ЕАД – клон Хасково,
становище с рег. № ПО-ПС-412 от 24.09.2014 г.
от ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, писма с изх. № 531 от 12.03.2014 г. и
1590 от 18.08.2014 г. на „В и К“ – ЕООД, Хасково,
Решение № 698 от 26.09.2014 г. на Общинския
съвет – гр. Хасково, за даване на съгласие за
право на преминаване през имоти – общинска
собственост (0.33 – полски път), и за промяна
на предназначението на част от засегнатия общински имот 68692.300.22 – горска територия, за
изграждане на РШ2 и РШ3, писмо с изх. № 9412-1
от 18.11.2014 г. от „ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД, писмо с № ПМО-285 от
20.01.2015 г. от „ЕСО“ – ЕАД, съгласувателно
писмо с рег. № 0094-4064 от 5.12.2014 г. от Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни
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мрежи и информационни системи“, писмо с
изх. № 24-00-4323 от 24.11.2014 г. от „Булгартрансгаз“ – ЕАД, писмо с изх. № 458 от 24.01.2015 г. от
„Мобилтел“ – ЕАД, становище с изх. № 95-Г-182
от 9.12.2014 г. на „БТК“ – ЕАД, съобщаване за
изработения парцеларен план на заинтересуваните лица чрез обявление в „Държавен вестник“,
бр. 6 от 23.01.2015 г., Констативен протокол от
20.03.2015 г. за непостъпили възражения от Община Хасково, протокол от проведено обществено
обсъждане, Решение № 756 от 30.01.2015 г. на
Общинския съвет – гр. Хасково, Протокол на
Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионална политика № УТНЕ01-02-06 от 19.05.2015 г. и Заповед № РД-02-15-43
от 17.03.2015 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за предоставяне
изпълнението на функции по ЗУТ одобрявам
подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на обслу ж ващата техническа
инфраструктура – „Канализация на Диспечерски център“ на обект „Междусистемна газова
връзка Гърция – България“ на територията на
Република България, намираща се в землището
на с. Стамболийски, община Хасково, област
Хасково, съгласно приетата и одобрена графична
част, неразделна част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс заповедта подлежи на обжалване пред
Административния съд – Хасково, в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
3791

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-32
от 14 май 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам:
Кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Горица, община Бяла, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети със забележки с протокол от 22.04.2015 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна. Окончателните материали след
отстраняване на констатираните забележки са
приети на 4.05.2015 г.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.

3697

Изпълнителен директор:
Св. Наков
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ЗАПОВЕД № РД-18-33
от 15 май 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам:
Кадастралната карта и кадастралните регистри за част от землището на с. Ново Оряхово
(без територията, за която кадастралната карта и
кадастралните регистри са одобрени със Заповед
№ 300-5-10 от 9.02.2004 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър и Заповед № РД-18-03-3 от 12.02.2014 г.
на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна), община Долни чифлик,
област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети със забележки с протокол от 23.04.2015 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна. Окончателните материали след
отстраняване на констатираните забележки са
приети на 4.05.2015 г.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
3698
ЗАПОВЕД № РД-16-9
от 26 май 2015 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за землището на
с. Клисурица, община Монтана, област Монтана.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Геопланпроект“ – ЕАД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № 332 от 4.06.2001 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Монтана, в общината и в кметството.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
3720

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 262
от 14 май 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК
и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински
съвет реши:
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1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез
публичен търг за следните обекти: помещение до
трафопост – самостоятелен обект в сграда с пл.
№ 863 в УПИ XV, кв. 151, София, ул. Славовица, до XXIX ДКЦ, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Триадица“, с АОС № 1675
от 16.03.2015 г. и сграда с пл. № 22 (бивш пл.
№ 25) в УПИ I, кв. 2, м. Западен парк, София,
бул. Сливница 2, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Илинден“, с АОС № 287 от
17.05.1998 г., със съответното им право на строеж.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключването на договори за дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, обезпечаване на вземания и
сключване на договори за кредити, отнасящи се
до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация сключването на приватизационните сделки
за обектите.
Председател:
Е. Герджиков
3761
РЕШЕНИЕ № 158
от 26 март 2015 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-94-Г-38 от 6.07.2009 г. от Георги
Василев Янков с адрес София, ж.к. Св. Троица,
бл. 356, ет. 4, ап. 9, съсобственик на поземлен имот
№ 015052, с искане за разрешаване изработване на
подробен устройствен план – изменение на план
за регулация и план за застрояване, кв. 23, ПИ
№ 015052, м. Мало Бучино, район „Овча купел“.
К ъм з а я в лен ие т о с а п ри ложен и: с к и ц и
№ Ф02343 от 17.06.2008 г., № Ф00087 от 7.08.2000 г.
и партида на имот № 015052 на Общинската служба по земеделие и гори; нотариален акт № 136,
том I, peг. № 2787, дело № 128 от 13.05.2008 г. и
мотивирано предложение.
Действащи ят подробен уст ройствен план
е одобрен със Заповед № 132 от 5.10.1989 г.;
З а п о в е д № РД- 0 9 -5 0 -141 2 о т 1 2 .11. 2 0 0 7 г.
и З а пов ед № РД- 0 9 -50 -318 о т 1 2 .0 6.19 9 8 г.
Отдел „Общ устройствен план“ е удостоверил, че
имотите попадат в устройствена зона: „Жилищна зона с малкоетажно застрояване в природна
среда“ (Жм1), съгласно приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО с устройствени показатели плътност – 30 %, Кинт. – 0,9, озеленяване – 60 %,
к.к. – 10 м.
Заявлението и мотивираното предложение
са разгледани и приети на ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-82 от 15.09.2009 г., т. 2.
Със Заповед № РД-09-50-986 от 29.09.2009 г.
на главния архитект на Столичната община и на
основание чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 134,
ал. 1, т. 1, чл. 135, ал. 3, чл. 124, ал. 3, чл. 133,
ал. 7, т. 2 и ал. 8 ЗУТ е разрешено да се изработи
проект за изменение на подробен устройствен
план – ИПРЗ, в териториален обхват: м. Мало
Бучино, ПИ № 015052, улица о.т. 17 – о.т. 17а.
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С писмо изх. № ГР-94-Г-38 от 5.10.2009 г. на
началник-отдел „Градоустройство“ горната заповед е изпратена на кмета на район „Овча купел“
за сведение и изпълнение.
Със заявление вх. № ГР-94-Г-38/2009 г. от
7.04.2010 г. от Георги Василев Янков е внесен
проект за ПУП – изменение на план за улична
регулация, м. Мало Бучино, кв. 23 – изменение
на улица между. о.т. 17 до о.т. 17а от действащия
план, отреждане на УПИ VIII-15052 и план за
застрояване за УПИ VIII. Планът е изработен
върху КВС. С проекта се предвижда създаване
на нова улица от о. т. 17д до о. т. 17е, отреждане
на УПИ VIII по имотните граници на ПИ 15052.
Проект ът е изпратен на к мета на район
„Овча купел“ за провеждане на процедури по
реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ с писмо изх. № ГР94-Г-38/2009 г. от 7.09.2010 г. на началник-отдел
„Градоустройство“.
Междувременно в район „Овча купел“ е постъпила молба вх. № АБ-6602-137/2 от 1.10.2010 г. от
възложителя с искане за преработване на проекта
поради промяна в инвестиционните му намерения. В резултат на молбата проектът е върнат в
направление „Архитектура и градоустройство“ с
писмо на район „Овча купел“ № АБ-66-02-137/1
от 21.10.2010 г.
С писмо изх. № ГР-94-Г-38/2009 г. от 9.03.2011 г.
на началник-отдел „Градоустройство“ възложителят е уведомен, че следва да внесе нов проект,
изработен върху кадастрална карта.
С молба вх. № ГР-94-Г-38/2009 г. от 15.03.2011 г.
е внесен нов проект, изработен върху кадастрална
карта на местността. Към проекта са приложени
допълнително съгласувания с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, от 29.04.2010 г.; „Софийска
вода“ – АД, от 05.2010 г.; заснемане по чл. 19
ЗУЗСО, съгласувано с дирекция „Зелена система“ – СО, от 21.09.2012 г.
Проектът е представен като ПРЗ – план за
улична регулация за нова улица от о.т. 17д до
о.т. 17ж, задънена улица от о.т. 17е до о.т. 17з,
отреждане на нови УПИ VII-52 и VIII-52 за имот
с идентификатор 46721.3856.52 от кв. 23, м. Мало
Бучино.
С плана за застрояване в новообразуваните
УПИ се ситуират жилищни сгради на пълни
отстояния от регулационните граници при параметри на застрояване за зона „Жм1“ по ОУП
на СО, в която попада имотът.
С писмо изх. № ГР-94-Г-38/2009 г. от 15.03.2011 г.
на началник-отдел „Градоустройство“ проектът
е изпратен на кмета на район „Овча купел“ за
провеждане на процедури по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ. С писмо изх. № АБ-66-02-137/3 от 6.04.2011 г.
район „Овча купел“ връща проекта за ПРЗ с
неизпълнени процедури по чл. 128 ЗУТ, като се
счита, че разработката следва да бъде съобразена
с бъдещото развитие на територията по отношение на уличната регулация; нецелесъобразно е
прокарване на улици-тупик; липса на схема за
инженерните мрежи и неспазване изискванията
на чл. 64, ал. 4 ЗУТ.
Със следващо писмо на началник-отдел „Градоустройство“ № ГР-94-Г-38/2009 г. от 13.05.2011 г.
проектът е върнат на кмета на район „Овча купел“
за обявяване по чл. 128, ал. 3 ЗУТ с допълнителни
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разяснения, като с писмо изх. № АБ-66-02-137/4 от
13.12.2011 г. кметът и главният архитект на район
„Овча купел“ са удостоверили, че са изпълнени
процедурите по чл. 128 ЗУТ и в законния срок за
обжалване няма постъпили възражения.
Проектът и становището на район „Овча купел“
са разгледани и приети от ОЕСУТ с протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г-88 от 11.12.2012 г., т. 3.
С писмо изх. № ГР-94-Г-38/2009 г. от 7.05.2013 г.
проектът е върнат в район „Овча купел“ за обявяване на всички собственици на имоти, съседни
на УПИ VII-52 и VIII-52, и прилежащите на улица
о.т. 17д – 17е – 17ж.
С писмо изх. № АБ-66-02-137/6 от 28.11.2013 г.
район „Овча купел“ отново удостоверява, че
проектът е редовно обявен и в законния срок за
обжалване няма постъпили възражения.
Съгласно становище на отдел „Правен“ от
30.04.2014 г. проектът отново не е надлежно съобщен на заинтересованите страни.
С писмо № ГР-94-Г-38/2009 г. от 19.06.2014 г.
на началник-отдел „ПУП“ проектът е върнат в
район „Овча купел“ за продължаване на процедурите по чл. 128, ал. 3 ЗУТ.
С писмо № АБ-66-02-137/7 от 28.10.2014 г. на
район „Овча купел“ проектът е върнат в НАГ за
продължаване на процедурите по одобряването
му с уверение, че няма постъпили възражения.
Към писмото са приложени съобщение, обратни
разписки, протоколи.
Проектът отново е разгледан на заседание на
ОЕСУТ и с протокол № ЕС-Г-1 от 6.01.2015 г.,
т. 3, е взето решение за приемане на проекта и
изпращане в СОС на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Допускането на изработване на проекта е със
Заповед № РД-09-50-986 от 29.09.2009 г. на главния
архитект на Столичната община, което е преди
влизане в сила на ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.),
поради което на основание § 124 ПЗРЗИДЗУТ
производството следва да се довърши по реда,
действал преди 26.11.2012 г.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на недвижими имоти, собственост
на физически и юридически лица, по реда на
ЗОС (чл. 21, ал. 7 ЗОС).
Искането е направено от заинтересовани лица
по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а
именно Георги Василев Янков, съсобственик на
поземлен имот № 015052 по КВС, землище на
Мало Бучино.
Действащият подробен устройствен план е
одобрен със Заповед № 132 от 5.10.1989 г.; Заповед
№ РД-09-50-1412 от 12.11.2007 г. и Заповед № РД09-50-318 от 12.06.1998 г.
За територията е одобрена кадастрална карта
със Заповед № РД-18-15 от 17.03.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление
по образец, като е спазен чл. 124, ал. 7 ЗУТ,
допуснато е изработването на проект за ПУП
от компетентния за това орган, внесен е проект
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и са изпълнени предписанията в допускането,
проектът е съобщен на всички заинтересовани
лица, същият е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ. Имотът се
урегулира за първи път и регулационните граници
следват имотните такива към страничните имоти
и за същия се образуват УПИ VII-52 и VIII-52 и
улица в съответствие с чл. 17, ал. 1 ЗУТ.
Достъпът до УПИ VII е по улица от о.т. 17д – о.т.
17ж и улица от о.т. 17е – о.т. 17з, а достъпът до
УПИ VIII е по улица о.т. 17е – о.т. 17з, които са
предвидени с изработения план за регулация, с
оглед спазване изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1
и ал. 4 ЗУТ.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
По действащия ОУП на СО имотът – предмет
на плана, попада в „Жилищна зона с малкоетажно
застрояване в природна среда“ (Жм1) съгласно
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО с устройствени показатели: плътност – 30 %, Кинт. – 0,9,
озеленяване – 60 %, к.к. – 10 м (долен ред).
Предвиденото застрояване на сградите е допустимо в тази устройствена зона съгласно т. 5
от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО. Показателите на застрояване, отразени в матрицата върху
плана, отговарят на предвидените в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
С плана за застрояване се предвижда малкоетажно застрояване като характер и свободностоящо като начин застрояване. Планът се
одобрява при спазване изискванията на чл. 31,
ал. 1 и чл. 33 ЗУТ по отношение изискуемите
разстояния на жилищни сгради между самите
тях и до вътрешните граници на УПИ.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, и „Софийска
вода“ – АД. Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4
ЗУЗСО, което се установява от представените
експертна оценка и геодезическо заснемане на
дървесната растителност, заверени от дирекция
„Зелена система“ – СО.
Реализацията на проекта не предвижда изразходване на бюджетни средства на Столичната
община.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 110, ал. 1, чл. 17,
ал. 1, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 31, ал. 1, чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2, чл. 115, ал. 1 и 2,
чл. 124, ал. 7 ЗУТ, т. 5 от приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО, протокол № ЕС-Г-1 от 6.01.2015 г.,
т. 3, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план за регулация на
м. Мало Бучино, кв. 23, УПИ VII-52 и VIII-52,
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улична регулация от о.т. 17д до о.т. 17ж и задънена улица от о.т. 17е до о.т. 17з по червените и
сините линии, цифри и букви съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на план
за улична регулация при о.т. 17д по кафявите и
зелените линии, цифри и букви съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за план за застрояване за
м. Мало Бучино, кв. 23, УПИ VII-52 и УПИ VIII52 – нови, съгласно приложения проект.
Строително разрешение ще бъде издадено след
провеждане на процедури по ЗОЗЗ.
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 „Овча купел“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
3737
РЕШЕНИЕ № 161
от 26 март 2015 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № ИБК-94-00-29 от 14.02.2012 г. от Соня
Николова Жекова за съгласуване и одобряване на
инвестиционен проект – външно ел. захранване
на поземлен имот № 123, к.л. Г-9-5-Б, м. Лъката,
район „Панчарево“.
С писмо изх. № ИБК-94-00-29 от 15.03.2012 г.
заявителят е уведомен, че проектът не се съгласува и следва да се изработи подробен устройствен
план – парцеларен план по реда на чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ.
С ъ с з а я в л е н и е в х . № И БК- 9 4 - 0 0 -2 9 о т
14.12.2012 г. от Соня Николова Жекова-Бецинска
и Елена Георгиева Виденова е внесен парцеларен
план за трасе на външно ел. захранване на имоти
с идентификатори 55419.6703.102 и 55419.6703.123
от съществуваща шахта в имот с идентификатор
55419.6722.321 по КККР на с. Панчарево, м. Лъката, район „Панчарево“. Към заявлението са приложени: нотариален акт № 7, том I, рег. № 347, дело
№ 7 от 5.02.1999 г. за имот с пл. № 102 на името
на Борислав Николов Жеков и Соня Николова
Жекова, нотариален акт № 10, том III, рег. № 3745,
дело № 387 от 9.12.2003 г. за имот с пл. № 123
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на името на Елена Георгиева Виденова; договор
от 31.01.2012 г. между заявителите и кмета на
Столична община; споразумение от 10.06.2011 г.
с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД; споразумение от 17.06.2011 г. с „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД.
Заявлението с приложените към него доказателства са разгледани от ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-36 от 14.05.2013 г., т. 4, като е взето решение да се укаже на заявителите да представят
мотивирано предложение за изработване на план
за улична регулация предвид това, че имотите
попадат в урбанизирана територия.
Със заявление вх. № ИБК-70-00-29/2012 от
26.06.2013 г. е внесено задание, отговарящо на
изискванията на чл. 125 ЗУТ, и мотивирано предложение за улична регулация и ПРЗ за имоти
с идентификатори 55419.6703.102 и 55419.6703.123
по КККР на Панчарево. Към заявлението са
приложени: становище на РИОСВ за промяна
предназначението на земеделска земя, Решение
№ КЗЗ-2 от 17.03.1998 г. за промяна предназначението на земеделска земя с пл. № 120, 121, 122,
123, удостоверение за промяна предназначението
на земеделска земя за имотите, Решение № КЗЗ-3
от 18.03.1998 г. за промяна предназначението на
земеделска земя с пл. № 102 с удостоверение и
становище на РИОСВ, контролен лист от „Софийска вода“ – АД, удостоверение за въвеждане в
експлоатация № 820 от 26.07.2012 г. на жилищна
сграда в имот № 123.
Мотивираното предложение с приложените
доказателства са разгледани и приети от ОЕСУТ
с решение по протокол № ЕС-Г-18 от 11.03.2014 г.,
т. 6.
Със Заповед № РД-09-50-277 от 14.04.2014 г.
на главния архитект на СО е одобрено задание
и разрешено изработването на проект за ИПР и
ПРЗ за имоти с идентификатори 55419.6703.102 и
55419.6703.123 при задължително спазване указанията на отделите в Направление „Архитектура
и градоустройство“.
С п и с м о и з х . № И БК-9 4 - 0 0 -2 9/2 01 2 о т
15.04.2014 г. заповедта е изпратена до кмета на
район „Панчарево“ за сведение и изпълнение.
С ъ с з а я в л е н и е в х . № И БК- 9 4 - 0 0 -2 9 о т
5.08.2014 г. е внесен проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация
на улица от о.т. 1в до о.т. 1ж; план за регулация
на задънена улица от о.т. 1ж – о.т. 1и; задънена
улица от о.т. 1и до о.т. 1п и план за регулация и
застрояване за УПИ VI-102 и УПИ VII-123, кв. 4А,
м. Детски град, район „Панчарево“.
Към проекта са приложени: експертна оценка
на съществуващата растителност и геодезическо
заснемане на дървесната растителност, заверено
от дирекция „Зелена система“ при СО с № ЗС94-С-24 от 11.07.2014 г., писмо изх. № 94-00-5465
от 25.07.2014 г. от директора на РИОСВ – София,
че не е необходимо провеждане на процедура по
реда на глава втора от наредбата за ОС, скици
от СГКК – София, за имоти с идентификатори
55419.6703.102 и 55419.6703.123 с документи за собственост, изходни данни от „Софийска вода“ – АД,
от юли 2014 г. и съгласуван проект с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, от 16.06.2014 г.
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Със заявление вх. № ИБК-94-00-29 от 19.09.2014 г.
от „Бюро патенти и търговски марки – Божинов
и Божинов“ – ООД, е поискано проектната улица
да бъде продължена до собствените на заявителя имоти с идентификатори 68134.6722.334 и
68134.6722.196 по КККР на Панчарево. Искането
е направено на основание становище на отдел
„Правен“ при НАГ по образувана по тяхно искане
административна преписка № ГР-94-Б-21 от 2009 г.
проектът за собствените им имоти 68134.6722.196
и 68134.6722.197, попадащи в зона „Жм3“, да се
изработи като ПРЗ, като се обвърже с действащата
в близост регулация, както и във връзка с наличието на законно изградена сграда в собствения
им имот с идентификатор 68134.6722.334. Към
заявлението са приложени: нотариален акт № 150,
том I, рег. № 8042, дело № 136 от 1.07.2010 г., нотариален акт № 110, том II, peг. № 5251, дело № 241
от 15.08.2003 г. и скица № 15-97204 от 8.04.2014 г.,
издадена от СГКК – София, за имот с идентификатор 68134.6722.334. Искането е разгледано
и уважено с решение по протокол № ЕС-Г-69 от
23.09.2014 г., т. 21, на ОЕСУТ.
Внесен е преработен проект съобразно решението на ОЕСУТ.
С писмо изх. № ИБК-94-00-29 от 6.10.2014 г.
проектът е изпратен за съобщаване до „Държавен
вестник“, а на 8.10.2014 г. и до кмета на район
„Панчарево“.
Преработеният проект е съобщен по реда
на чл. 128, ал. 1 ЗУТ, обнародвано съобщение в
„Държавен вестник“, бр. 85 от 2014 г., и съгласно
писмо изх. № 6602-114(2) от 25.11.2014 г. на кмета
на район „Панчарево“ в законоустановения срок
няма постъпили възражения.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-4 от 20.01.2015 г., т. 6, с решение за
изпращане в СОС на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
С оглед изложената фактическа обстановка от
правна страна се установи следното:
Искането за одобряване на проект за подробен
устройствен план е направено от заинтересованите
лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ
като собственици на имоти с идентификатори
55419.6703.102 и 55419.6703.123, което се установява от представените документи за собственост и
скици от СГКК – София.
Действащите ПУП за територията са одобрени
с Решение № 63 по протокол № 32 от 10.12.2001 г.
на СОС и заповеди № РД-09-50-916 от 24.07.2007 г.,
№ РД-09-50-639 от 14.05.2008 г. и № РД-09-50-323
от 1.03.2010 г. на главния архитект на София.
Кадастралната карта за територията – предмет
на плана, е одобрена със Заповед № РД-18-24 от
2.03.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Планът за регулация цели урегулиране на имоти
с идентификатори 55419.6703.102 и 55419.6703.123 по
границите им в кадастралната карта и провеждане
на улична регулация до същите за осигуряване
на регулационен достъп и провеждане на техническата инфраструктура, включително с цел
обслужване на изградените в имотите жилищни
сгради, както и до законно изградената сграда в
имот с идентификатор 68134.6722.334 по искане
на собственика є.
Имотите – предмет на плана, се урегулират
за първи път.
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ПУП е изработен върху действаща кадастрална
карта, с което е спазено изискването на чл. 115,
ал. 1 и 2 ЗУТ.
С плана за регулация имоти с идентификатори
55419.6703.102 и 55419.6703.123 съобразно имотните
им граници се урегулират в нови УПИ VI-102 и
VII-123, кв. 4а. За урегулиране на имотите по
имотни граници е налице основание по чл. 17,
ал. 1 ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на новообразуваните УПИ се осигурява чрез изменение на улична
регулация от о.т. 1в до о.т. 1ж за продължаване
на задънена улица от о.т. 1ж – о.т. 1з – о.т. 1и до
о.т. 1к и задънена улица от о.т. 1и до о.т. 1п.
Основание за горното изменение е нормата
на чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 и чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
По действащия ОУП на СО имотите попадат
в „Смесена многофункционална зона предимно
за околоградския район“ (Смф2). Предвиденото
жилищно застрояване е допустимо в тази устройствена зона съгласно приложение към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО. Показателите на застрояване, отразени в
матрицата върху плана, отговарят на предвидените
в ОУП на СО. Уличната регулация се провежда
със зона „Тти“ по изградената на място такава и
път и в зона „Жм3“.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С плана за застрояване в новообразуваните
УПИ VI-102 и VII-123 се потвърждават изградените
съответно 3-етажна и 2-етажна жилищни сгради.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересовано лице по
чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по образец,
разрешено е изработването на проект за ПРЗ от
компетентния за това орган и с него е одобрено
задание, внесеният проект 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.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Пр о ек т ът е с ъ г л а с у в а н с ъ с „С о фи йс к а
вода“ – АД, и „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представените геодезическо заснемане и експертна оценка, заверени от
дирекция „Зелена система“ – СО, и чл. 125, ал. 7
ЗУТ с представяне на становището на директора
на РИОСВ – София.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Реализацията му не предвижда изразходване на
бюджетни средства на Столична община.
Предвиденото изменение на плана за улична
регулация с продължаване на задънена улица
от о.т. 1ж до о.т. 1к и по о.т. 1и до о.т. 1п засяга
имоти – частна собственост, които се предвиждат за отчуждаване, поради което компетентен
да одобри проекта на плана за регулация на
основание чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС е Столичният
общински съвет.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 115, ал. 1
и 2, чл. 17, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с
ал. 2 и чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ, т. 7, 14 и 25
от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-4 от 20.01.2015 г., т. 6,
Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на улица от о.т. 1в до о.т. 1ж между
квартал 4А и квартал 4Б, м. Детски град, по кафявите и зелените линии, цифри и зачертавания
съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за регулация на
задънена улица от о.т. 1ж – о.т. 1з – о.т. 1и до
о.т. 1к между квартал 4А и квартал 4Б; план за
регулация на задънена улица от о.т. 1и до о.т. 1п.
Създаване на УПИ VI-102 и УПИ VII-123, кв. 4А,
м. Детски град, по червените и сините линии и
цифри съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за план за застрояване за
нови УПИ VI-102 и УПИ-VII-123, кв. 4А, м. Детски
град, съгласно приложения проект.
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 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател
Е. Герджиков
3738

РЕШЕНИЕ № 1347
от 13 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява парцеларен план на подземен елeктропровод за осигуряване на електрозахранване
на поземлен имот (ПИ) № 010064 от 0,611 дка,
представляващ нива, собственост на Милко
Руменов Руженов.
Трасет о п рем и на ва п рез позем лен и мо т
№ 000059 – овраг, промойна, публична общинска собственост (дължина 125,02 м, сервитут
250,6 к в. м); поземлен имот № 000066 (дълж ина 4,1 м, сервит у т 8,2 к в. м) и поземлен
имот № 0 0 0 068 (дъл ж ина 68,68 м, сервит у т
137,20 кв. м) – полски пътища, публична общинска собственост, и поземлен имот № 000063
(дължина 26,02 м, сервитут 52,04 кв. м) – територии, използвани за други трайни насаждения,
общинска част на, позем лен имот № 010 064
(дължина 1,29 м, сервитут 2,58 кв. м) – нива,
собственост на възложителя, всички в местност
Байролу, землище с. Хаджидимитрово, ЕКАТТЕ
77027, с обща дължина 225,11 м и общ сервитут
450,62 кв. м.
Решението може да се върне за ново обсъждане на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1
ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок
пред Административния съд – Стара Загора.

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

ОБЩИНА МАДЖАРОВО

РЕШЕНИЕ № 1346
от 13 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява парцеларен план на подземен елeктропровод за осигуряване на електрозахранване на
поземлен имот (ПИ) № 27499.182.10 от 3443 кв. м,
представляващ „Нива“, собственост на Стефан
Тодоров Стефанов.
Трасето преминава по следните поземлени имоти – общинска собственост: № 27499.179.25 – напоителен канал (6 м дължина, 12 кв. м сервитут);
№ 27499.179.101 (3,4 м дължина, 5,81 кв. м сервитут)
и № 27499.181.183 (85,5 м дължина, 174,65 кв. м
сервитут) – за селскостопански и горски ведомствени пътища; № 27499.179.397 (78,18 м дължина,
158,26 кв. м сервитут) – пасище, всички в местност
Под Енина, землище с. Енина, ЕКАТТЕ 27499, с
обща дължина 180 м и общ сервитут 362 кв. м.
Решението може да се върне за ново обсъждане на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1
ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок
пред Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов
3750

РЕШЕНИЕ № 239
от 27 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – г р. Ма д жарово, одобрява проек т на
ПУП – парцеларен план и специализирани плансхеми на Община Маджарово, ЕИК 000903693,
за кабелна линия НН и външен водопровод на
обект „Нов гробищен парк“ на гр. Маджарово в
имот № 000361 в землището на гр. Маджарово,
община Маджарово.

3751

3776

Председател:
Н. Златанов

Председател:
Е. Юсуф

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 1457
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА, чл. 8 ЗОС и чл. 129, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на електропровод СН 20 kV до поземлени имоти 39.1007,
39.1010, 39.1011 и 39.1012 в местността Русково

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

бърдо в землището на гр. Плевен, преминаващо
през поземлени имоти 41.19 – публична държавна
собственост, с начин на трайно ползване – водоем, 40.5 – публична общинска собственост, с
начин на трайно ползване – за селскостопански,
горски, ведомствен път, 39.1001 – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен
път, и 39.1011 – частна собственост на „Тема инвест“ – ООД, с начин на трайно ползване – нива.
2. Възлага на кмета на община Плевен или
оправомощено лице да извърши необходимите
правни и фактически действия в изпълнение на
това решение.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

3752

Председател:
Д. Ангелов

ОБЩИНА „МАРИЦА“,
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 158
от 12 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и
чл. 127, ал. 6 в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и 5,
чл. 16, ал. 7 ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от Правилника
за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община „Марица“, касаещо
разширение на структурна единица 186-Псп (складово-производствена зона) в местност Керемедчийката по кадастралната карта на с. Царацово,
включващо поземлени имоти с идентификатори:
78080.50.14, 78080.50.13, 78080.50.12, 78080.50.9,
78080.50.11, 78080.50.16, 78080.50.15, представляващи земеделски земи по кадастралната карта
на с. Царацово с обща площ 21,696 дка по приложения проект, неразделна част от докладната.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез общинска администрация „Марица“ до
Административния съд – Пловдив.

3702

Председател:
Г. Трендафилова

РЕШЕНИЕ № 159
от 12 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1. т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Марица“
реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасе
за проектиране на Оптична кабелна линия с
дължина L=813 m (в частта, засягаща земеделска земя) от с. Царацово до офис сграда в УПИ
28.42, предприятие за козметика, офиси, търговия
и ФЕЦ (ПИ 78080.28.42), землище с. Царацово,
община „Марица“, област Пловдив, по следата
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на вариант единствен, нанесена върху приложения ПУП – ПП и регистър на засегнатите
от трасето имоти.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на АПК чрез Общинския съвет „Марица“ пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

3714

Председател:
Г. Трендафилова

ОБЩИНА ПРИМОРСКО
РЕШЕНИЕ № 666
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Приморско, реши:
Одобрява подробен устройствен план (парцеларен план) ПИ № 10731.23.28, ПИ № 10731.23.32,
ПИ № 10731.26.25 и част от ПИ № 10731.26.29
по К К на с. Веселие, м. Чифтелията, с цел
изграждане на линеен обект на техническата
инфраструктура – кабелна линия 20 kV от нов
ж.р. стълб до нов ТП в ПИ № 10731.26.25 по КК
на с. Веселие.
Посочените изменения са съгласно червените,
черните и жълтите надписи и линии на приложения към това решение проект.

3753

Председател:
М. Барцулева

РЕШЕНИЕ № 667
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет –
гр. Приморско, реши:
Одобрява подробния устройствен план ПУП
(парцеларен план) за част от поземлен имот с
идентификатор № 10731.26.29 по КК на с. Веселие, м. Чифтелията, община Приморско, с цел
изграждане на линеен обект на техническата
инфраструктура – довеждащ водопровод за захранване на вилни сгради в поземлен имот с
идентификатор № 10731.26.29 по КК на с. Веселие,
м. Чифтелията, община Приморско.
Посочените изменения са съгласно червените
и черните надписи и линии на приложения към
това решение проект.

3754

Председател:
М. Барцулева

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 543
от 29 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Тополовград, реши:
Одобрява изготвения проект за ПУП – парцеларен план в обхват на ПИ с идентифика-
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ционни № 000067; 000364 и 073002 по КВС на
с. Устрем, община Тополовград, за прокарване
на трасе за КСрН 20 kV от БКТП „Кошарите“,
с. Устрем, до СРС № 2 на ВЛ 20 kV, извод „Надежда“, с. Устрем, община Тополовград, област
Хасково, за обекти по Програма Life 12 NAT/
BG/000572 – Life for safe grid“, с възложител:
„ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД,
Пловдив, КЕЦ – гр. Елхово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Община Тополовград пред Административния
съд – Ямбол.

3703

Председател:
Пл. Минчев

РЕШЕНИЕ № 544
от 29 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Тополовград, реши:
Одобрява изготвения проект за подробен
устройствен план – парцеларен план, в обхват
на ПИ с идентификационни № 000067; 000364,
546002, 546013 и 566005 по КВС на с. Устрем,
община Тополовград, за прокарване на трасе за
КСрН 20 kV от БКТП „Кошарите“, с. Устрем, до
ТП „Мина Устрем“, за обекти по Програма Life 12
NAT/BG/000572 – Life for safe grid“, с възложител:
„ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД,
Пловдив, КЕЦ – гр. Елхово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Община Тополовград пред Административния
съд – Ямбол.

3704

Председател:
Пл. Минчев

РЕШЕНИЕ № 545
от 29 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Тополовград, реши:
Одобрява изготвения проект за подробен устройствен план – парцеларен план, в обхват на
ПИ с идентификационни № 000285 и 000330 по
КВС на с. Мрамор и № 000547, 000537 по КВС на
с. Устрем, за прокарване на трасе за КСрН 20 kV
от БКТП „Моста“, с. Мрамор, до ВС „Устрем“,
с. Устрем, община Тополовград, за обекти по
Програма Life 12 NAT/BG/000572 – Life for safe
grid“, с възложител: „ЕВН България ЕР“ – АД,
КЕЦ – гр. Елхово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Тополовград пред Административния съд – Ямбол.

3705

Председател:
Пл. Минчев
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РЕШЕНИЕ № 546
от 29 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Тополовград, реши:
Одобрява изготвения проект за подробен устройствен план – парцеларен план, в обхват на ПИ
№ 000351 по КВС на с. Орешник и ПИ № 000196
по КВС на с. Мрамор, община Тополовград, за
прокарване на трасе за КСрН 20 kV от БКТП-2,
с. Орешник, до БКТП „Център“, с. Мрамор, община Тополовград, за обекти по Програма Life 12
NAT/BG/000572 – Life for safe grid“, с възложител:
„ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД,
Пловдив, КЕЦ – гр. Елхово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Тополовград пред Административния съд – Ямбол.

3706

Председател:
Пл. Минчев

РЕШЕНИЕ № 547
от 29 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Тополовград, реши:
Одобрява изготвения проект за подробен
устройствен план – парцеларен план, в обхват
на ПИ с идентификационни № 000067; 000113;
000114; 000364; 000390; 000391; 000629; 111002;
111004; 111011; 546002; 546013 и 566005 по КВС на
с. Устрем, община Тополовград, за прокарване
на трасе за КСрН 20 kV от БКТП „Кошарите“,
с. Устрем, до СРС № 205 на ВЛ 20 kV, извод „Надежда“, с. Устрем, община Тополовград, област
Хасково, за обекти по Програма Life 12 NAT/
BG/000572 – Life for safe grid“, с възложител:
„ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД,
Пловдив, КЕЦ – гр. Елхово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Тополовград пред Административния съд – Ямбол.

3707

Председател:
Пл. Минчев

РЕШЕНИЕ № 548
от 29 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Тополовград, реши:
Одобрява изготвения проект за подробен
устройствен план – парцеларен план, в обхват
на ПИ с идентификационни № 000055, 000497 и
№ 000547 по КВС на с. Срем и № 000253 по КВС
на с. Княжево, община Тополовград, за прокарване на трасе за КСрН 20 kV от БКТП „Моста“,
с. Срем, до БКТП-2, с. Княжево, за обекти по
Програма Life 12 NAT/BG/000572 – Life for safe
grid“, с възложител: „ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД, Пловдив, КЕЦ – гр. Елхово.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Тополовград пред Административния съд – Ямбол.
Председател:
Пл. Минчев
3708
РЕШЕНИЕ № 549
от 29 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Тополовград, реши:
Одобрява изготвения проект за подробен
устройствен план – парцеларен план, в обхват
на ПИ с идентификационни № 000330, 000084 и
№ 063013 по КВС на с. Мрамор за прокарване на
трасе за КСрН 20 kV от БКТП „Моста“, с. Мрамор, до СРС № 1 (за ТП „Кариера“) на ВЛ 20 kV,
извод „Надежда“, за обекти по Програма Life 12
NAT/BG/000572 – Life for safe grid“, с възложител:
„ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД,
Пловдив, КЕЦ – гр. Елхово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Тополовград пред Административния съд – Ямбол.
Председател:
Пл. Минчев
3709
РЕШЕНИЕ № 550
от 29 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Тополовград, реши:
Одобрява изготвения проект за подробен устройствен план – парцеларен план, в обхват на
ПИ с идентификационни № 000547 и 000548 по
КВС на с. Устрем и № 000568 и № 000055 по КВС
на с. Срем, община Тополовград, за прокарване
на трасе за КСрН 20 kV от ВС „Устрем“ до БКТП
„Моста“, с. Срем, община Тополовград, за обекти
по Програма Life 12 NAT/BG/000572 – Life for safe
grid“, с възложител: „ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД, Пловдив, КЕЦ – гр. Елхово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Тополовград пред Административния съд – Ямбол.
Председател:
Пл. Минчев
3710
64. – Българската народна банка на основание
чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 29 май 2015 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
9340642
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
2733958
Инвестиции в ценни книжа
25829984
Всичко активи:
37904584
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Пасиви
Хил. лв.
Банкноти и монети в обращение
11041349
Задължения към банки
10488013
Задължения към правителството
и бюджетни организации
9988068
Задължения към други депозанти
641743
Депозит на управление „Банково“
5745411
Всичко пасиви:
37904584
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Сн. Деянова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 29 май 2015 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
37941
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1609276
Дълготрайни материални и
нематериални активи
143527
Други активи
8844
Депозит в управление „Емисионно“
5745411
Всичко активи:
7544999
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3017117
Други пасиви
19446
Всичко задължения:
3036563
Основен капитал
20000
Резерви
4457881
Неразпределена печалба
30555
Всичко собствен капитал:
4508436
Всичко пасиви:
7544999
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Д. Костов
Сн. Деянова
3780
23. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 7 от Закона за подземните богатства – минни
отпадъци, в площ „Баритна мина Стара Загора“,
разположена в землището на гр. Стара Загора,
община Стара Загора, област Стара Загора,
описана със следните гранични точки в координатна система 1970 г.:
X [m]

Y [m]

1.

4635536.52

9436908.74

2.

4635442.29

9437075.37

№

3.

4635347.23

9437076.19

4.

4635291.83

9437106.79

5.

4635199.94

9436846.83

6.
4635355.49
9436782.41
3781
7. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „в“ и ал. 4, чл. 152,
ал. 2 и чл. 145, ал. 2, т. 2, буква „в“ във връзка
с чл. 143 и чл. 144, ал. 1 ЗУТ е издадено Раз-
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решение за строеж № РС-38 от 21.05.2015 г. за обект:
„Основен ремонт (рехабилитация) на път ІІ-74:
първи етап: основен ремонт (рехабилитация) на
път ІІ-74 „Велики Преслав – граница ОПУ Търговище“ от км 0+035 до км 4+337, от км 4+417 до км
9+000; втори етап: основен ремонт (рехабилитация)
на път ІІ-74 „Граница ОПУ Шумен – Търговище“
от км 9+000 до км 14+066, от км 14+146 до км
19+502, от км 19+572 до км 22+869, от км 22+899
до км 23+355,97, в рамките на териториалния
обхват на транспортната територия, държавна
собственост“. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
издаденото разрешение за строеж подлежи на
обжалване пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
3783
12. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
чл. 154, ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 5 и 8 и чл. 145,
ал. 2, т. 2 ЗУТ е издадена заповед № РС-36 от
21.05.2015 г. за допълване на Разрешение за строеж
№ РС-24 от 14.06.2012 г. (ДВ, бр. 50 от 2012 г.) за
обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4, в участъка „Сандански – Кулата“ от км 423+800 до км 438+500,
ІІ етап: АМ „Струма“ ЛОТ 4, в участъка „Сандански – Кулата“ от км 424+640 до км 435+560
и етапна връзка при км 438+500 (от км 438+500
до км 438+780) – основно трасе и изместване
на засегнати елементи на техническата инфраструктура, в обхвата на подробния устройствен
план – парцеларен план, одобрен със Заповед №
РД-02-14-417 от 22.02.2012 г. и Заповед № РД-0215-37 от 1.04.2014 г. и извършените отчуждителни
процедури, със следната забележка за „Технически проект за пътни връзки „Петрич – Кулата“ и
„Кулата – Петрич“ при пресичане на път ІІІ-198
„Петрич – Златарево“ с АМ „Струма“ ЛОТ 4 при
км 435+020“, с допуснато предварително изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1 АПК. На основание
чл. 149, ал. 4 ЗУТ издадената заповед за допълване
на разрешение за строеж подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството, а по отношение на чл. 60
АПК – в 3-дневен срок от съобщаването є.
3828
19. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „а“ във връзка с чл. 147,
ал. 1, т. 2 ЗУТ е издадено Разрешение за строеж
№ РС-32 от 15.05.2015 г. за обект: „Внедряване на
система за автоматизирано събиране и анализ на
данни за пътния трафик по автомагистрали и I клас
пътища на територията на Република България“.
На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
3785
20. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „а“ във връзка с чл. 147,
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ал. 1, т. 2 ЗУТ е издадено Разрешение за строеж
№ РС-33 от 15.05.2015 г. за обект: „Внедряване на
система за автоматизирано събиране и анализ
на данни за пътния трафик по I и II клас пътища на територията на Република България“. На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
3786
21. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „а“ във връзка с чл. 147,
ал. 1, т. 2 ЗУТ е издадено Разрешение за строеж
№ РС-34 от 15.05.2015 г. за обект: „Внедряване
на система от пътни знаци с възможност за
дистанционно изменение (VMS)“. На основание
чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
3787
25. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-43 от 28.05.2015 г. за обект „Ремонтна
работилница за рибарски лодки на територията
на рибарско пристанище „Сарафово“ в УПИ ІІ,
намиращо се в кв. 63 по плана за регулация и
застрояване на кв. Сарафово, Бургас, в имот с
идентификатор ПИ 07079.820.1234“ с допуснато
предварително изпълнение по реда на чл. 60
АПК. Разрешението за строеж може да бъде
обжалвано от заинтересованите лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, а по отношение на чл. 60
АПК – в 3-дневен срок.
3803
27. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „а“
и ал. 4, чл. 145, ал. 2, т. 2, буква „а“ във връзка
с чл. 143 и чл. 144, ал. 1 ЗУТ и чл. 295, ал. 7 от
Закона за електронните съобщения обявява,
че е издал Разрешение за строеж № РС-44 от
29.05.2015 г. на Министерството на отбраната за
обект „Оптична кабелна линия „102-10/ТШ2-122102/ТШ1“, линеен строеж в землищата на селата
Братя Кунчеви, Оряховица, Дълбоки, Колена,
Хрищени, Калитиново, Преславен, Могила и
гр. Стара Загора, община Стара Загора, област
Стара Загора, землищата на селата Коньово,
Научене, Каменово, Съдиево, гр. Нова Загора,
Стоил войвода и Караново, община Нова Загора,
и землището на с. Старо село, община Сливен,
област Сливен. Разрешението за строеж може да
бъде обжалвано пред Върховния административен
съд чрез МРРБ в 14-дневен срок от обнародване
на съобщението в „Държавен вестник“.
3792
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28. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
чл. 154, ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 5 и чл. 145,
ал. 2, т. 2 ЗУТ е издадена Заповед № РС-26 от
13.05.2015 г. за допълване на Разрешение за строеж
№ РС-16 от 8.03.2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.) за
обект: „Проект „България – Транзитни пътища
V“. Лот 18. І етап на строителство: път ІІ-13 „Борован – Кнежа“ от км 44+030 до км 51+269,70;
път ІІ-13 „Борован – Кнежа“ от км 53+400 до км
67+300; път ІІ-81 „Петрохански проход“ от км
50+820,08 до км 72+706,16; път ІІ-81 „Йончеви
ханове – Благово“ от км 79+900 до км 86+289,51,
области Враца и Монтана“, със следната забележка за: 1. Мост над р. Бързия при км 80+128. 2.
Мост над р. Бързия при км 83+569. На основание
чл. 149, ал. 4 ЗУТ издадената заповед за допълване
на разрешение за строеж подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок след обнародването в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
3784
54. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „в“ и ал. 4 във връзка с
чл. 145, ал. 2, т. 2, буква „в“, чл. 143, ал. 1, чл. 144,
ал. 1 – 3 ЗУТ е издал на Държавно предприятие
„Национална компания „Железопътна инфраструктура“ Разрешение за строеж № РС-27 от
13.05.2015 г. за обект: „Укрепване устойчивостта
на слабо място от км 9+235 до км 9+700 в междугарието Захарна фабрика – Горна баня по V жп
линия София – Кулата с подпорна (предпазна)
стена на територията на София, район „Овча
купел“, Столична община, област София-град, в
границите на ПИ с ид. 68134.4332.7“. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
3782
10. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурси за: доцент по професионално
направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Кинезитерапия“, за нуждите на факултет
„Обществено здраве и здравни грижи“; главни
асистенти: по професионално направление 5.1.
Машинно инженерство, специалност „Технология,
машини и системи за обработка чрез пластично
деформиране“ – един, за нуждите на факултет
„Машинно-технологичен“; по професионално
направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и
авиация, специалност „Управление и организация на автомобилния транспорт“ – един, за
нуждите на факултет „Транспортен“; всички със
срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки – в кадрово развитие (kr.uniruse.bg); подаване на документи – доц. д-р Орлин
Петров, отдел „Развитие на академичния състав“,
кабинет 1.334, тел. 082/888-455; 0882390043.
3773
16. – Институтът по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика при БАН – София,
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обявява конк у рс за заемане на академична
длъжност главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки, в професионално
направление 5.6. Материали и материалознание,
по научната специалност 02.09.01 Металознание
и термична обработка на металите за нуждите
на НС 2 „Технологии и съоръжения за специални
стомани и сплави“ в института със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, София, бул. Шипченски
проход 67, отдел „Организация и управление на
човешките ресурси“, тел. 02/4626228.
3774
44. – Институтът по астрономия с Национална
астрономическа обсерватория при БАН – София,
обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.1. Физически науки, научна
специалност „Астрофизика и звездна астрономия“
за нуждите на отдел „Звезди и звездни системи“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в ИА с НАО, 1784 София,
бул. Цариградско шосе 72, тел. 02/974-19-10.
3794
91. – МБАЛ „Национална кардиологична болница“ – ЕАД, София, обявява конкурс за професор
в област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.1. Медицина,
научна специалност 03.01.19 Неврология, за нуждите на Клиниката по нервни болести, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи: в отдел „Човешки ресурси“
на НКБ, ул. Коньовица 65, тел. 9211-244, 9211-234.
3793

СЪДИ ЛИЩ А
Върховният административен съд, пето отделение, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
„Тимбър Експорт“ – ЕООД, Бургас, на Заповед №
РД-09-153 от 10.03.2015 г., издадена от министъра
на земеделието и храните, по което е образувано
адм. дело № 5643/2015 г. по описа на Върховния
административен съд.
3770
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
адм.д. № 1922/2015 г. по описа на II отделение,
48 състав, по жалба на „Хидротурс – 94“ – ООД,
София, с искане за обявяване на нищожността на
Решение № 545 от 29.07.2009 г. на Столичния общински съвет за одобряване на план за регулация
и застрояване на м. Голямата локва – Търговски
парк – „София“, и е насрочено за 7.09.2015 г. от
11 ч. В едномесечен срок от деня на обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да се конституират като
ответници по делото чрез подаване на заявление
до съда. Заинтересованите лица имат право да се
конституират като ответници в производството
пред съда в срока по ал. 1 на чл. 218 ЗУТ чрез
подаване на заявления 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.
3796
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
25. – Професионален пенсионен фонд „ЦКБ – Сила“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи в наличност за доходи към 31 декември
2014 г.
’000 лв.

2013 г.
’000 лв.

3 205

2 967

75 883

69 591

3 500

672

Активи
Инвестиционни имоти
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или
загубата
Вземания
Парични средства

4 305

2 103

86 893

75 333

79

101

Задължения, свързани с инвестиции

1

-

80

101

Нетни активи в наличност за доходи

86 813

75 232

Общо активи
Пасиви
Задължения към свързани лица

Отчет за промени в размера на нетните активи в наличност за доходи за годината, приключваща
на 31 декември
2014 г.
’000 лв.

2013 г.
’000 лв.

5 585

3 981

16

39

Печалба от инвестиране на средствата на фонда

5 601

4 020

Вноски за осигурени лица

9 612

8 543

Постъпили суми за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни
фондове

5 331

3 768

Печалби от финансови активи, отчитани по справедлива стойност в
печалбата или загубата, нетно
Печалба от инвестиционни имоти

Увеличения, свързани с осигурителни вноски

14 943

12 311

Изплатени суми по осигурителни договори

(2 452)

(1 537)

Преведени суми на лица, преминали в други пенсионни фондове

(5 218)

(3 602)

Удръжки и такси за ПОАД

(1 293)

(1 118)

Намаления, свързани с осигурителни вноски

(8 963)

(6 257)

Увеличение, нетно

11 581

10 074

Нетни активи в наличност в началото на периода

75 232

65 158

Нетни активи в наличност в края на периода

86 813

75 232

Отчет за паричните потоци
2014 г.
’000 лв.

2013 г.
’000 лв.

Оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица

9 610

8 535

Плащания, свързани с осигурени лица

(2 448)

(1 537)

Платени такси на ПОАД

(1 315)

(1 085)

Постъпления от други пенсионни фондове
Плащания към други пенсионни фондове
Други парични потоци от оперативна дейност, нетно
Нетен паричен поток от оперативна дейност

2 494

2 199

(2 381)

(2 033)

(4)

74

5 956

6 153

С Т Р.
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2014 г.
’000 лв.

2013 г.
’000 лв.

3 171

2 500

Инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти
Платени лихви
Придобиване на финансови активи
Постъпления от продажба на финансови активи
Плащания, свързани с инвестиционни имоти

-

(18)

(38 944)

(20 591)

29 670

14 841

(284)

(108)

Постъпления, свързани с инвестиционни имоти

19

22

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност

(6 368)

(3 354)

144

(38)

Печалба/(загуба) от валутна преоценка на парични средства
Нетно увеличение/(намаление) на пари и парични еквиваленти

(268)

2 761

Пари и парични еквиваленти в началото на периода

5 094

2 333

4 826

5 094

Пари и парични еквиваленти в края на периода
Изготвил:
Д. Моллов

Изпълнителни директори:
С. Стойнов
К. Червенков

25а. – Универсален пенсионен фонд „ЦКБ – Сила“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи в наличност за доходи към 31 декември
2014 г.
’000 лв.

2013 г.
’000 лв.

32 189

18 091

585 879

487 615

Активи
Инвестиционни имоти
Финансови активи, отчитани по справедлива ст-ст в печалбата или загубата
Вземания

12 026

4 406

Парични средства

31 342

16 935

661 436

527 047

Задължения към свързани лица

595

475

Задължения, свързани с инвестиции

403

1 822

998

2 297

660 438

524 750

Общо активи
Пасиви

Нетни активи в наличност за доходи

Отчет за промени в размера на нетните активи в наличност за доходи за годината, приключваща
на 31 декември

Печалби от финансови активи, отчитани по справедлива стойност в
печалбата или загубата, нетно
Печалба от инвестиционни имоти
Печалба от инвестиране на средствата на фонда

2014 г.
’000 лв.

2013 г.
’000 лв.

45 135

24 464

246

57

45 381

24 521

Вноски за осигурени лица

85 954

74 968

Постъпили суми за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни
фондове

46 982

37 393

132 936

112 361

(766)

(481)

Преведени суми на лица, преминали в други пенсионни фондове

(31 593)

(23 342)

Удръжки и такси за ПОАД

(10 270)

(8 402)

Намаления, свързани с осигурителни вноски

(42 629)

(32 225)

Увеличения, свързани с осигурителни вноски
Изплатени суми по осигурителни договори

БРОЙ 42

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3
2014 г.
’000 лв.

2013 г.
’000 лв.

Увеличение, нетно

135 688

104 657

Нетни активи в наличност в началото на периода

524 750

420 093

Нетни активи в наличност в края на периода

660 438

524 750

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица
Плащания, свързани с осигурени лица
Платени такси на ПОАД
Постъпления от други пенсионни фондове
Плащания към други пенсионни фондове
Плащания към пенсионен резерв
Нетен паричен поток от оперативна дейност
Инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти
Платени лихви
Придобиване на финансови активи
Постъпления от продажба на финансови активи
Плащания, свързани с инвестиционни имоти
Постъпления, свързани с инвестиционни имоти
Други парични потоци от инвестиционна дейност, нетно
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
Печалба/(загуба) от валутна преоценка на парични средства
Нетно увеличение на пари и парични еквиваленти
Пари и парични еквиваленти в началото на периода
Пари и парични еквиваленти в края на периода
Изготвил:
Д. Моллов

2014 г.
’000 лв.

2013 г.
’000 лв.

85 954
(755)
(10 150)
24 376
(8 987)
(11)
90 427

74 966
(473)
(8 403)
26 005
(11 954)
(8)
80 133

24 633
20 240
(74)
(425 890)
(245 543)
324 050
147 007
(16 527)
(1 269)
121
109
2 582
26
(91 031)
(79 504)
2 586
(86)
1 982
543
32 176
31 633
34 158
32 176
Изпълнителни директори:
С. Стойнов
К. Червенков

25б. – Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ – Сила“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи в наличност за доходи към 31 декември
2014 г.
’000 лв.

2013 г.
’000 лв.

Активи
Инвестиционни имоти

4 581

4 572

55 137

53 476

Вземания, свързани с инвестиции

2 069

483

Парични средства

3 315

1 698

65 102

60 229

Финансови активи, отчитани по справедлива ст-ст
загубата

Общо активи

в печалбата или

Пасиви
Задължения към свързани лица

33

145

Задължения, свързани с инвестиции

36

240

Данъчни задължения

24

20

Нетни активи в наличност за доходи

93

405

65 009

59 824

С Т Р.
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Отчет за промени в размера на нетните активи в наличност за доходи за годината,
приключваща на 31 декември
2014 г.
’000 лв.

2013 г.
’000 лв.

4 170

4 002

(1)

(13)

Печалба от инвестиране на средствата на фонда

4 169

3 989

Вноски за осигурени лица

6 184

5 876

67

59

Печалби за финансови активи, отчитани по справедлива стойност в
печалбата или загубата, нетно
Загуба от инвестиционни имоти

Постъпили суми за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни
фондове
Увеличения, свързани с осигурителни вноски
Изплатени суми по осигурителни и пенсионни договори
Преведени суми на лица, преминали в други пенсионни фондове
Удръжки и такси за ПОАД

6 251

5 935

(4 464)

(4 032)

(205)

(224)

(566)

(541)

(5 235)

(4 797)

5 185

5 127

Нетни активи в наличност в началото на периода

59 824

54 697

Нетни активи в наличност в края на периода

65 009

59 824

Намаления, свързани с осигурителни вноски
Увеличение, нетно

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември
2014 г.
’000 лв.

2013 г.
’000 лв.

6 184

5 876

(4 368)

(3 941)

(678)

(514)

Оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица и пенсионери
Плащания, свързани с осигурени лица и пенсионери
Платени такси на ПОАД
Постъпления от други пенсионни фондове
Плащания към други пенсионни фондове
Плащания за данъци, нето
Други плащания, нето
Нетен паричен поток от оперативна дейност

67

59

(205)

(224)

(93)

(28)

-

(1)

907

1 227

2 456

1 872

-

(14)

(19 548)

(13 397)

16 250

13 042

Инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти
Платени лихви
Придобиване на финансови активи
Постъпления от продажба на финансови активи
Плащания, свързани с инвестиционни имоти

(23)

(18)

Постъпления, свързани с инвестиционни имоти

16

6

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност

(849)

1 491

61

(27)

119

2 691

Пари и парични еквиваленти в началото на периода

3 991

1 300

Пари и парични еквиваленти в края на периода

4 110

3 991

Печалба/(загуба) от валутна преоценка на парични средства
Нетно увеличение на пари и парични еквиваленти

Изготвил:
Д. Моллов

Изпълнителни директори:
С. Стойнов
К. Червенков
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25в. – ПОАД „ЦКБ – Сила“ – АД, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за финансовото състояние към 31 декември
2014 г.
’000 лв.

2013 г.
’000 лв.

Нематериални активи

144

146

Mашини и съоръжения

363

339

Активи
Нетекущи активи

Инвестиционни имоти

1 031

1 031

Финансови активи

1 245

1 245

Нетекущи активи

2 783

2 761

26 429

19 161

Вземания, свързани с инвестиции

686

133

Вземания от свързани лица
Вземания във връзка с данъци върху дохода

707
117

721

Други вземания

121

123

Текущи активи
Финансови активи

Парични средства

209

1 992

Текущи активи

28 269

22 130

Общо активи

31 052

24 891

Отчет за финансовото състояние към 31 декември (продължение)
2014 г.
’000 лв.

2013 г.
’000 лв.

Собствен капитал
Акционерен капитал

10 500

10 500

Други резерви

1 055

1 055

Резерв от бизнес комбинации

(361)

(361)

Неразпределена печалба

10 606

7 406

Общо собствен капитал

21 800

18 600

8 985

6 010

Пенсионни резерви
Нетекущи пасиви
Задължения по финансов лизинг

-

-

Отсрочени данъчни пасиви

33

28

Нетекущи пасиви

33

28

83

89

Текущи пасиви
Търговски и други задължения
Задължения към персонала и осигурителни институции

151

164

Текущи пасиви

234

253

Общо пасиви

267

281

31 052

24 891

Общо собствен капитал, пенсионни резерви и пасиви

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината, приключваща на
31 декември
2014 г.
’000 лв.

2013 г.
’000 лв.

Приходи от пенсионноосигурителна дейност

12 470

10 359

Административни разходи

(7 943)

(7 637)

4 527

2 722

Печалба от пенсионноосигурителна дейност

С Т Р.
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2014 г.
’000 лв.

2013 г.
’000 лв.

(2 965)

(1 147)

1 668

3 609

Загуба от инвестиционни имоти, нетно
Други приходи

(4)
10

(4)

Други финансови приходи, нетно

32

69

3 268

5 249

(68)

(6)

Печалба за годината

3 200

5 243

Общо всеобхватен доход за годината

3 200

5 243

Промяна на пенсионни резерви
Печалби от финансови активи, отчитани по справедлива стойност в
печалбата или загубата, нетно

Печалба преди данъци
Разходи за данъци върху дохода

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември
2014 г.
’000 лв.

2013 г.
’000 лв.

12 219

10 107

(76)

(105)

Оперативна дейност
Парични постъпления от пенсионни фондове
Парични плащания към пенсионни фондове
Постъпления, свързани с пенсионни резерви

10

7

Плащания към търговски контрагенти

(2 074)

(2 554)

Плащания, свързани с комисиони на осигурителни посредници

(2 813)

(2 168)

Плащания към персонал и осигурителни институции

(2 349)

(2 045)

Други парични потоци от основна дейност, нетно

(213)

14

Нетен паричен поток от оперативна дейност

4 704

3 256

Инвестиционна дейност
Придобиване на материални активи
Придобиване на финансови активи
Постъпления от продажба на финансови активи
Плащания, свързани с инвестиционни имоти

(175)

(89)

(8 528)

(5 205)

2 820

804

(4)

(4)

987

534

(4 900)

(3 960)

-

(24)

Други парични потоци от финансова дейност

(181)

(139)

Нетен паричен поток от финансова дейност

(181)

(163)

Нетна промяна в пари и парични еквиваленти

Получени лихви и дивиденти
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
Финансова дейност
Плащания по договори за финансов лизинг

(377)

(867)

Пари и парични еквиваленти в началото на годината

586

1 453

Пари и парични еквиваленти в края на годината

209

586

Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември
Всички суми са в ’000 лв.
Основен
капитал
Салдо към 1 януари 2013 г.

Други
резерви

2 163

13 357

-

-

-

5 243

5 243

Общо всеобхватен доход за
годината

-

-

-

5 243

5 243

7 406

18 600

10 500

1 055

1 055

(361)

Общо
капитал

Печалба за годината

Салдо към 31 декември 2013 г.

10 500

Резерв от бизнес- Неразпределена
комбинации
печалба

(361)
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Основен
капитал

Други
резерви

Резерв от бизнес- Неразпределена
комбинации
печалба

Общо
капитал

Печалба за годината

-

-

-

3 200

3 200

Общо всеобхватен доход за
годината

-

-

-

3 200

3 200

Салдо към 31 декември 2014 г.

10 500

1 055

(361)

10 606

21 800

Отчет за промените в пенсионноосигурителните резерви за годината, приключваща на 31 декември
Всички суми са в ’000 лв.
Резерв минимална
доходност
ППФ
Салдо към 1 януари 2013 г.
651
Изменение на пенсионноосигури100
телните резерви
Салдо към 31 декември 2013 г.
751
Изменение на пенсионноосигури290
телните резерви
Салдо към 31 декември 2014 г.
1 041
Изготвил:
Д. Моллов
3723
1. – Деян Атанасов Пейков, Явор Жоров
Гочев и Стоян Георгиев Стоянов – ликвидатори
на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „Алианс за развитие инициативи и стабилност“ – в ликвидация, София, на
основание чл. 26 и чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ свикват
общо събрание на 29.07.2015 г. в 13 ч. в София,
ул. Трудолюбие 5, ап. 4, при следния дневен ред:
1. разглеждане и приемане на началния баланс
към датата на прекратяване на сдружението и
пояснителния доклад към него; разглеждане и
приемане на годишното приключване и доклад
за дейността на ликвидаторите; освобождаване
от отговорност на ликвидаторите; 2. приемане
на решение за приключване на ликвидацията
и заличаване на сдружението. Членовете на
сдружението могат да се запознаят с писмените
материали по дневния ред на адреса на сдружението от 18 до 20 ч. всеки работен ден.
3743
41. – Управителният съвет на Синдикална
федерация на съобщенията (СФС), София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 58 от устава
свиква общо събрание на федерацията на 30 и
31.07.2015 г. в 14,30 ч. в София, хотел „Рила“,
ул. Калоян 6, зала „Адакта“, при следния дневен
ред: 1. информация за състоянието на СФС; 2.
отчет на ЦФКК на СФС; 3. освобождаване на
председателя на СФС г-н Георги Василев Бочев
по негова молба и избор на нов председател на
СФС; 4. промени в устава на СФС; 5. бюджет и
щат на СФС за периода 1.08.2015 г. – 1.08.2016 г.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 15,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
3807

Резерв минимална
доходност
УПФ
4 192
1 047

Пожизнен
пенсионен
резерв
ДПФ
6
-

5 239
2 675

6
(1)

7 914

5

Пожизнен
Общо пенсипенсионен онно-осигурирезерв УПФ телни резерви
6
8

4 855
1 155

14
11

6 010
2 975

25
8 985
Изпълнителни директори:
С. Стойнов
К. Червенков

1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Детска асамблея деца на вселената“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 7.08.2015 г. в
14 ч. на адреса на управление на сдружението:
София, район „Лозенец“, кв. Витоша, ул. Асен
Разцветников 1, вх. А, ет. 1, ап. 4, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчетен доклад за
изтеклия периода от създаването на сдружението до момента; 2. обсъждане на предложение
за прекратяване дейността на сдружението; 3.
определяне на ликвидатор на сдружението.
3827
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Врачански регионален институт по труда и социалната политика“, Враца,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 21.07.2015 г. в 11 ч. в
седалището на сдружението във Враца, ул. Поп
Буюклийски 12, ап. 10, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за променяне на устава
на сдружението относно реда за свикване на
общо събрание; 2. избиране на нов управителен
съвет на сдружението; 3. приемане на доклада
за дейността на сдружението за 2014 г.; 4. разни.
3841
3. – Управителният съвет на Клуб по борба – Казанлък, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на клуба на 7.08.2015 г.
в 17 ч. в заседателната зала на Младежки дом,
гр. Казанлък, ул. Капрони 1-И, при следния
дневен ред: 1. приемане отчета на управителния
съвет за дейността на клуба през изминалия
период; 2. приемане на доклада на контролния
съвет за управлението на клуба през изминалия
период; 3. освобождаване на членовете на УС и
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КС и на председателя на клуба поради изтичане
на мандата им; 4. избор на УС и председател на
клуба; 5. избор на КС на клуба; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
3833
66. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб „Лъки – 2004“,
гр. Лъки, област Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 39, ал. 1, т. 1 от устава свиква
редовно годишно общо отчетно-изборно събрание
на 31.07.2015 г. в 19 ч. в гр. Лъки, ул. Възраждане 18, ет. 3, заседателна зала на Община Лъки,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет
за дейността на управителния съвет за периода
от 22.07.2014 г. до 31.07.2015 г.; 2. одобряване
на извършените разходи за дейността на СФК
„Лъки – 2004“ за същия период от време; 3. освобождаване на членове на сдружението или на
управителния съвет; 4. приемане на нови членове
на сдружението или на управителния съвет; 5.
приемане на бюджет на ФК „Лъки – 2004“ за
състезателната 2015/2016 г.; 6. разни (въпроси
и питания), свързани с дейността на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 39, ал. 7 от устава събранието ще
се проведе в 20 ч. същия ден, на същото място
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и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
3808
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Футболен клуб Спортист Своге“ – юридическо
лице с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност, Своге, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и свое решение от 3.04.2015 г.
свик ва редовно годишно общо събрание на
членовете на сдружението на 30.07.2015 г. в
11 ч. в Своге, заседателна зала на Градския
стадион, при следния дневен ред: 1. приемане
на дневния ред на събранието; 2. прием на нови
членове на сдружението; 3. доклад за дейността
на сдружението през 2014 г.; разисквания; 4.
избор на двама членове в УС; 5. приемане на
промени в устава. Поканват се всички членове
на сдружението да присъстват на събранието.
3834
Анна Добринова Пенкина – ликвидатор на
фондация „Българско Общество „Слънчева Енергия“, София, в ликвидация по ф.д. № 8176/2002 г.,
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията да предявят вземанията
си в срок 6 месеца от деня на обнародването в
„Държавен вестник“.
3730

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
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