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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
Българската академия на науките (обн., ДВ,
бр. 85 от 1991 г.; изм., бр. 90 от 1993 г., бр. 123
от 1997 г., бр. 41 от 2007 г. и бр. 101 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Българската академи я на нау к ите
участва в развитието на науката в съответствие
с общочовешките ценности, националните
интереси и целите, определени в Националната стратегия за научни изследвания, приета
от Народното събрание. Със своята дейност
Българската академия на науките съдейства
за умножаване на духовните и материалните
богатства на българския народ.“
2. В ал. 2, т. 1 след думата „фундаментални“
се добавя „и приложни научни“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Председателят на Българската академия
на науките представя в Народното събрание
в срок до 30 април на следващата година
годишен доклад за дейността на БАН, академичните институти и другите самостоятелни
звена, който съдържа отчет за:
1. научноизследователската дейност, включително за изпълнението на целите и задачите, определени в Националната стратегия
за научни изследвания;
2. финансовата дейност;
3. международната дейност.“
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Решението на Народното събрание
относно приемане на годишния доклад за
дейността на Българската академия на науките
се обнародва в „Държавен вестник“.

(4) В срок до 10 дни от обнародване на
решението по ал. 3 годишният доклад за дейността на Българската академия на науките,
включително и за всеки академичен институт и за всяко друго самостоятелно звено, се
публикува на интернет страницата на БАН.“
§ 3. Създават се чл. 5а, 5б и 5в:
„Чл. 5а. (1) Създава се Съвет на настоятелите на БАН с 4-годишен мандат.
(2) С ъве т ът на нас т оя т ел и т е на БА Н
включва:
1. двама представители на министерства,
определени с решение на Министерския съвет;
2. представител на Националното сдружение на общините в Република България;
3. двама представители на националните
представителни организации на работодателите;
4. представител на Съвета на ректорите на
висшите училища;
5. двама представители на юридическите
лица с нестопанска цел в областта на науката
или изкуствата;
6. лицето, заемало длъжността председател
на БАН в предходния мандат, а при обективна
невъзможност – представител на Събранието
на академиците и член-кореспондентите;
7. двама учени – членове на Общото събрание на БАН, определени от него;
8. двама чуждестранни учени, определени
от Общото събрание на БАН по предложение на Европейската научна фондация и на
Европейската федерация на националните
академии на науките.
(3) Представителите по ал. 2 на представителните организации на работодателите се
избират и освобождават от организациите,
признати по реда, определен в Кодекса на труда.
(4) В състава на Съвета на настоятелите
на БАН без право на глас се включват:
1. председателят на постоянната парламентарна комисия, отговаряща за науката;
2. представител на дарителите на БАН.
(5) Председателят на Българската академия на науките е председател на Съвета на
настоятелите без право на глас. Членовете
на Съвета на настоятелите на БАН избират
заместник-председател на съвета измежду
членовете по ал. 2, т. 3 – 8.
(6) Членовете на Съвета на настоятелите
на БАН, с изключение на председателя на
БАН и на членовете по ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8,
не могат да са лица, които имат трудово или
друго правоотношение с БАН, с академичните
институти или с другите самостоятелни звена,
както и лица, които имат частен интерес, който
може да повлияе върху безпристрастното и
обективно изпълнение на дейността им като
членове на Съвета на настоятелите.
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(7) За целите на този закон частен интерес
е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за член
на Съвета на настоятелите, включително всяко
поето задължение, свързано с дейността му.
Чл. 5б. (1) Съветът на настоятелите на БАН:
1. подпомага развитието на Българската
академия на науките и ефективното управление на финансовите средства и собствеността є;
2. съгласува внесените в Общото събрание
проекти за стратегически план за развитие
и приоритетите на научноизследователската
дейност на БАН и прави предложения по тях;
3. дава становища и може да прави мотивирани предложения до Общото събрание за
изменение и допълнение на устава, както и
за създаване, преобразуване и закриване на
академичните институти и други самостоятелни структурни звена;
4. предлага мерки за постигане на целите,
заложени в европейските стратегии за научни
изследвания и иновации;
5. съгласува годишния отчет на БАН;
6. съдейства за осигуряване на необходимата бюджетна субсидия за дейността на БАН,
както и на други източници на финансиране;
7. получава на всеки 6 месеца финансов
отчет от всички звена в БАН, дава препоръки
за усъвършенстване на финансовата дейност
и сигнализира компетентните органи при
наличие на нарушения;
8. контролира разходването на бюджетната
субсидия и съгласува финансовата политика
на БАН;
9. осъществява контрол по начина и по
реда на стопанисване и разпореждане върху
предоставеното от държавата в собственост
на БАН, академичните институти и другите
самостоятелни звена имущество;
10. предлага финансови и други необходими
механизми за съвместна научна, образователна и приложна дейност с висшите училища
и търговските предприятия;
11. анализира на всеки две години получените от Управителния съвет резултати за
работата на академичните институти и другите
самостоятелни звена, а на всеки три години –
резултатите от атестирането на учените;
12. съдейства за създаване на иновационни
центрове за производствена, внедрителска,
търговска и други дейности, свързани с приложението на научните резултати.
(2) Съветът на настоятелите приема решенията по ал. 1, т. 2, 3, 5 и 8 с мнозинство от
две трети от списъчния си състав с право на
глас, а в останалите случаи – с мнозинство
повече от половината от списъчния си състав
с право на глас.
(3) При отказ за съгласуване на актовете
по ал. 1, т. 2, 5 и 8 по мотивираните предложения до Общото събрание за изменение и
допълнение на устава, както и за създаване,
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преобразуване и закриване на академични
институти и други самостоятелни структурни
звена, или при отрицателно становище на Съвета на настоятелите в случаите по ал. 1, т. 3,
Общото събрание на БАН приема решение с
квалифицирано мнозинство от две трети от
списъчния си състав.
Чл. 5в. (1) Съветът на настоятелите на БАН
заседава не по-малко от веднъж на три месеца.
(2) Съветът на настоятелите се свиква на
заседание от председателя на съвета по негова инициатива или по искане на всеки от
неговите членове.
(3) Съветът на настоятелите приема правилник за своята дейност.
(4) Членовете на Съвета на настоятелите не
получават възнаграждение за дейността си.“
§ 4. В чл. 10 ал. 4 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. (1) В срок до един месец от влизането
в сила на този закон Министерският съвет
и другите органи и организации по чл. 5а,
ал. 2 и 4 определят своите представители в
Съвета на настоятелите на БАН и уведомяват
председателя на БАН.
(2) В срок до един месец от получаване на
уведомленията за определените представители
Съветът на настоятелите на БАН се конституира в съответствие с изискванията на този
закон, като председателят на БАН свиква и
провежда неговото първо заседание.
§ 6. В срок до три месеца от влизането в
сила на този закон Българската академия на
науките привежда своя устав в съответствие
с неговите разпоредби.
§ 7. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 30 март 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 86
от 2003 г.; изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 77, 87,
88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63 и 80 от
2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 36, 70 и 105 от
2008 г., бр. 82 и 95 от 2009 г., бр. 41, 63 и 98
от 2010 г. и бр. 8 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 13а се създава ал. 3:
„(3) Дейностите по съхраняване и предварително третиране на отпадъци от метални
опаковки, излязло от употреба електрическо
и електронно оборудване, негодни за употреба
батерии и акумулатори и излезли от употреба
моторни превозни средства се извършват само
на площадки, разположени на територии,
определени с общи устройствени планове
за производствени и складови дейности, на
пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на
железопътната инфраструктура със стопанско
предназначение. Всяка площадка трябва да
отговаря на нормативните изисквания за опазване на човешкото здраве и околната среда.“
§ 2. В чл. 24, ал. 1 след думата „опасни“
се поставя запетая и се добавя „строителни“.
§ 3. В чл. 39, ал. 1 т. 12 се изменя така:
„12. заверени от компетентен орган копие – извадка от влязъл в сила подробен
устройствен план, а в случаите по чл. 13а,
ал. 3 – и скица или друг удостоверителен
документ, доказващ, че всеки от имотите, на
чиято територия е разположена площадка,
се намира на територии, определени с общи
устройствени планове за производствени и
складови дейности, или на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално
значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение;“.
§ 4. В чл. 51, ал. 1 се създава нова т. 2:
„2. в случаите по чл. 13а, ал. 3 – скица или
друг удостоверителен документ, доказващ, че
всеки от имотите, на чиято територия е разположена площадка, се намира на територии,
определени с общи устройствени планове за
производствени и складови дейности, или на
пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на
железопътната инфраструктура със стопанско
предназначение;“.
§ 5. В глава пета, раздел ІІ се създава
чл. 53а:
„Чл. 53а. При констатиране на нарушение
на някое от изискванията на чл. 60, ал. 7, след
като на едноличния търговец или на юридическото лице е наложена имуществена санкция
по чл. 106, ал. 4, т. 3, компетентният орган
отнема издадения регистрационен документ.“
§ 6. В чл. 54 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:

ВЕСТНИК

БРОЙ 30

„(2) Дейностите с отпадъци от черни и
цветни метали се извършват само на площадки, разположени на територии, определени с
общи устройствени планове за производствени
и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално
значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение.
Всяка площадка трябва да отговаря на нормативните изисквания за опазване на човешкото
здраве и околната среда.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
т. 1 се изменя така:
„1. продажба на отпадъци от черни и цветни
метали от лицата, които ги получават като технологичен отпадък от собствено производство
или от собствен амортизационен лом, когато
купувачът е лицензиран по реда на ал. 1;“.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея:
а) в текста преди т. 1 думите „ал. 3“ се
заменят с „ал. 4“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. оригинал или заверено от заявителя
копие на договор за наем или нотариален
акт, придружени със скица или друг удостоверителен документ, издаден от компетентен
орган, съдържащ данни за местоположението
на имота, на чиято територия е площадката,
и данни, от които да е видно, че отговаря на
изискванията на ал. 2;“
в) създава се нова т. 5:
„5. декларация за спазване изискванията
на чл. 60, ал. 8;“
г) точка 6 се изменя така:
„6. декларация от заявителя, че не е свързано
лице с търговец, на когото е отнет лицензът
или му е отказано издаването на лиценз, в
сроковете по чл. 59, ал. 1, т. 1, букви „б“ и „в“
и че не са налице обстоятелствата по чл. 59,
ал. 1, т. 1, букви „г“ и „д“;“.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Когато заявителят е чуждестранно
лице, документът по ал. 5, т. 1 се представя и
в официален превод, а документите по ал. 5,
т. 4, 5 и 6, които са на чужд език – и в превод.“
7. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
8. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея
думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 8“.
9. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея
думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 8“.
§ 7. В чл. 55 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
2. В ал. 2, т. 1 думите „ал. 4“ се заменят
с „ал. 5“.
§ 8. В чл. 56, ал. 1 думите „ал. 3 и 4“ се
заменят с „ал. 4 и 5“.
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§ 9. В чл. 57, ал. 4 се създава изречение
второ: „В случаите на правоприемство по
Търговския закон правата по лиценза преминават върху правоприемника.“
§ 10. В чл. 59 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1:
аа) създава се нова буква „г“:
„г) заявлението за допълване на лиценз
с площадка е подадено от същия търговец
преди изтичане на една година от заповедта
за заличаване на същата площадка по реда
на т. 4, освен ако заповедта за заличаване
на площадката е била отменена от съда като
незаконосъобразна;“
бб) създава се буква „д“:
„д) заявлението за издаване на лиценз
или за допълване на лиценз включва заявена площадка, за която има висящ спор пред
съд, поради заличаването є или отнемане на
лиценз, в който е включена;“
вв) досегашната буква „г“ става буква „е“
и се изменя така:
„е) заявлението за издаване на лиценз е
подадено от свързано лице със заявителите по
букви „б“ и „в“ или заявлението за допълване
на лиценз с площадка е подадено от свързано
лице със заявителя по буква „г“, ако не са
изтекли предвидените срокове;“
б) в т. 2:
аа) буква „а“ се отменя;
бб) в буква „в“ след думата „лиценза“ се
добавя „или е заличена“, а думите „по чл. 54,
ал. 2, т. 1“ се заменят с „чл. 54, ал. 3, т. 1“;
вв) буква „е“ се изменя така:
„е) се извършва търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в нарушение
на чл. 60, ал. 3 или 4;“
гг) създава се буква „з“:
„з) в срок 12 месеца от влизането в сила
на заповед за заличаване на площадка е установено с констативен акт на контролен орган
нарушение по т. 4 на площадка, вписана в
лиценза на същия търговец;“
в) в т. 4 се създават букви „в“ – „ж“:
„в) липса на нея на регистър на покупките
и вноса и/или регистър на продажбите и износа на отпадъци от черни и цветни метали
по чл. 60, ал. 2;
г) извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали на нея чрез
упълномощаване;
д) извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали на нея без
документи за произход по чл. 60, ал. 3 и 4;
е) извършване на дейност на нея в нарушение на чл. 60, ал. 6;
ж) извършване на дейност на нея, без да е
осигурил 24-часово видеонаблюдение.“
2. Алинея 2 се изменя така:
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„(2) В заповедта по ал. 1, т. 2 и 4 се включва
разпореждане за предварително изпълнение.
Когато търговецът представи банкова гаранция
в полза на министъра на икономиката, енергетиката и туризма в случаите по ал. 1, т. 2
в размер 100 000 лв., а по ал. 1, т. 4 в размер
20 000 лв., предварителното изпълнение се
спира. В случай че заповедта по ал. 1, т. 2 и 4
бъде оставена в сила от съда с влязло в сила
решение, банковата гаранция се освобождава
в полза на органа по предходното изречение
и се администрира от него.“
3. Създава се ал. 6:
„(6) В 7-дневен срок от получаването на
заповедта по ал. 1, т. 4 търговецът е длъжен
да предаде в Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма оригинала на лиценза
за вписване на заличената площадка. В този
случай такса не се заплаща.“
§ 11. В чл. 60 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Търговска дейност с отпадъци от черни
и цветни метали, които представляват кабели и електропроводници от всякакъв вид и
размер, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи и части от
подвижния железопътен състав, железния
път, включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения
и всякакви инсталации към тях, всякакви
елементи и части от пътната инфраструктура,
като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление
или воднонапоителни системи и съоръжения,
както и на металосъдържащи паметници на
културата или части или елементи от тях, се
извършва при наличие на издаден сертификат
за произход от лицата по чл. 54, ал. 3, т. 1 и
сключен писмен договор.
(4) Отпадъците от черни и цветни метали,
които представляват технологичен отпадък
от собствено производство или от собствен
амортизационен лом, се продават само от
лицата по чл. 54, ал. 3, т. 1 на лицензирани
търговци въз основа на писмен договор с
приложен към него сертификат за произход,
а отпадъците с битов характер – въз основа
на писмен договор с приложена декларация
за произход. Физически лица не могат да
извършват продажби на отпадъци от черни и
цветни метали, които нямат битов характер.
Търговска дейност с отпадъци от черни и
цветни метали между лицензирани търговци
се извършва въз основа на писмен договор,
като продавачът едновременно с предаването
на стоката предава на купувача и декларация с
попълнени поредни номера на сертификатите
за произход на закупените от него отпадъци.“
2. Алинея 6 се изменя така:
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„(6) Отпадъците по ал. 3 се третират и
съхраняват отделно от останалите.“
3. Създава се нова ал. 7:
„(7) В случаите, когато лицензираният
търговец притежава и документ по чл. 12,
ал. 1 или 4, отпадъците от метални опаковки,
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии
и акумулатори, излезли от употреба моторни
превозни средства и отпадъците, получени
след тяхното предварително третиране, се
съхраняват на отделна площадка или в обособени части на площадката. При последващо
предаване на отпадъците от метални опаковки
и на отпадъците от черни и цветни метали,
образувани след предварително третиране на
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии
и акумулатори, излезли от употреба моторни
превозни средства за извършване на търговска
дейност, оползотворяване и рециклиране, те
се отчитат разделно с код и наименование
съгласно наредбата по чл. 3.“
4. Създава се ал. 8:
„(8) Лицензираният търговец е длъжен да
осигури на всяка площадка 24-часово видеонаблюдение в едномесечен срок от получаването на лиценза или неговото допълнение с
нова/и площадка/и и да съхранява записите
в продължение на една година.“
5. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и в нея
след думата „дейността“ се добавя „или получаване на заповед по чл. 59, ал. 1, т. 2, 3 и 4“.
§ 12. В чл. 101, ал. 3 накрая се добавя „с
изключение на случаите по чл. 59, ал. 1, т. 4“.
§ 13. В чл. 104 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 6 след думата „нерегламентирано“ се добавя „изгаря автомобилни гуми
или електрически кабели с цел извличане на
отпадъци от черни и цветни метали“ и се
поставя запетая.
2. В ал. 4:
а) точка 1 се изменя така:
„1. откаже да попълни документ по чл. 60,
ал. 4;“
б) създава се т. 4:
„4. продава отпадъци в нару шение на
чл. 60, ал. 3.“
§ 14. В чл. 106, ал. 3 се създава т. 5:
„5. нарушава някое от изискванията на
чл. 60, ал. 7.“
§ 15. В чл. 115 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 3 се изменя така:
„3. извършва търговска дейност с отпадъци
по чл. 60, ал. 3 без наличие на сертификат за
произход и/или писмен договор;“
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б) в т. 8 накрая се добавя „или записите
по чл. 60, ал. 8“;
в) точка 10 се изменя така:
„10. сключва договор или приема сертификат или декларация с невписани всички
изискуеми данни, идентифициращи лицата
или купувания отпадък;“
г) в т. 12 думите „или прекратения лиценз
в тридневен“ се заменят с „прекратения лиценз или лиценза за вписване заличаване на
площадка в 7-дневен“;
д) точка 14 се изменя така:
„14. нарушава някое от изискванията на
чл. 60, ал. 6.“
2. В ал. 2 думите „т. 1 и 2“ се заменят с
„т. 1, 2 и 3“.
§ 16. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за управление на отпадъците (ДВ,
бр. 41 от 2010 г.) в параграф 108 се правят
следните изменения:
1. В ал. 2 думите „ал. 10“ се заменят с
„ал. 9“.
2. В ал. 3 думите „ал. 10“ се заменят с
„ал. 9“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 17. (1) Лицензираните площадки за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни
метали се привеждат в съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 2 в 9-месечен срок от
влизането в сила на този закон.
(2) Лицата, притежаващи лиценз, представят в срока по ал. 1 в Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма скица
или друг удостоверителен документ, издаден
от компетентен орган, за всеки от имотите,
на чиято територия е разположена площадка, вписана в лиценза, съдържащ данни за
изпълнение на изискванията по чл. 54, ал. 2.
В случай че за част от вписаните в лиценза
площадки не се представят документи, лицето
заявява тяхното заличаване от лиценза.
(3) При неизпълнение на изискването на
ал. 2 лицензът се прекратява служебно, като
в заповедта се включва разпореждане за предварително изпълнение и в тримесечен срок от
получаване на заповедта за прекратяването
търговецът е длъжен да преустанови дейността,
да реализира наличните количества отпадъци
от черни и цветни метали и да предприеме
необходимите мерки за почистване на площадката/ите.
(4) При неизпълнение на изискванията на
чл. 60, ал. 8 в 9-месечен срок от влизането в
сила на този закон съответната площадка се
заличава служебно и в заповедта се включва
разпореждане за предварително изпълнение.
§ 18. (1) Съществуващите площадки за
извършване на дейности по съхраняване и
предварително третиране на отпадъци от
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метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни
за употреба батерии и акумулатори и излезли
от употреба моторни превозни средства се
привеждат в съответствие с изискванията на
чл. 13а, ал. 3 в 9-месечен срок от влизането
в сила на този закон.
(2) Лицата, извършващи дейностите с отпадъците по ал. 1, подават пред компетентния
орган заявление за изменение и/или допълнение на притежаваното от тях разрешение
по чл. 12, ал. 1, т. 1 по реда на чл. 45 или
заявление за издаване на нов регистрационен
документ по реда на чл. 50 в срока по ал. 1.
Предходният регистрационен документ запазва
действието си до издаването на новия, но не
по-късно от изтичането на срока по ал. 1.
(3) В случаите по чл. 13а, ал. 3 компетентният орган извършва проверка на място и в
срок до два месеца от подаване на заявлението
или от отстраняване на нередовности и/или
представяне на допълнителната информация
се произнася с решение, като изменя и/или
допълва разрешението или мотивирано отказва да измени и/или допълни разрешението
на основанията на чл. 45, ал. 8.
(4) Обжалването на решението по ал. 3 не
спира изпълнението му.
(5) При неизпълнение на изискването по
ал. 2 разрешението по чл. 12, ал. 1, т. 1 и/или
регистрационния документ по чл. 12, ал. 4
запазват действието си до изтичането на срока
по ал. 1. Дейността на площадката се пре
установява в тримесечен срок от изтичането
на срока по ал. 1.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 30 март 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4119

РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишния отчет за дейността
на Комисията за защита на личните данни
през 2010 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Приема Годишни я от чет за дейност та
на Комисията за защита на личните данни
през 2010 г.
Решението е прието от 41-ото Народно
събр ание на 31 март 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4259
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ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 66
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам проф. Митко Минков Миховски с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа
степен за големите му заслуги в областта на
образованието и науката и по повод 70 години
от рождението му.
Издаден в София на 31 март 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
4346

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80
ОТ 1 АПРИЛ 2011 Г.

за предоставяне на допълнителни средства от
централния бюджет за 2011 г. по бюджета на
Министерството на външните работи
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Министърът на финансите да предостави от централния бюджет по бюджета
на Министерството на външните работи за
2011 г. допълнителни средства в размер до
3 015 000 лв. за отпечатване на визови стикери и осигуряване нормалната работа на
консулските служби по издаването на визи в
съответствие със задълженията на Република
България, свързани с присъединяването към
Шенгенското пространство.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на външните работи за 2011 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 и чл. 34, ал. 1 от Закона
за устройството на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
министъра на външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
4263
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81
ОТ 1 АПРИЛ 2011 Г.

за предоставяне на средства от бюджета на
Министерството на земеделието и храните
за закупуване на дялове във връзка с уве
личаване капитала на търговско дружество
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Дава съгласие за закупуване от
държавата чрез бюджета на Министерството на земеделието и храните на дялове на
стойност 100 000 лв. от капитала на „Рибни
ресурси“ – ЕООД, Созопол, във връзка с увеличаване капитала на дружеството.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши
необходимата корекция по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2011 г.
при условията и по реда на § 22, ал. 11 и § 45
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за държавния бюджет на Република
България за 2011 г. и чл. 34, ал. 3 от Закона
за устройството на държавния бюджет.
Чл. 3. Средствата по чл. 1 са за сметка на
намаляване на разходите по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2011 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 във връзка с чл. 34, ал. 3 от
Закона за устройството на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на земеделието и храните и на министъра на финансите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
4264

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82
ОТ 1 АПРИЛ 2011 Г.

за допълнение на Тарифа № 1 към Закона
за държавните такси за таксите, събирани
от съдилищата, прокуратурата, следствените
служби и Министерството на правосъдието,
одобрена с Постановление № 167 на Минис
терския съвет от 1992 г. (обн., ДВ, бр. 71 от
1992 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1992 г., бр. 32
и 64 от 1993 г., бр. 45 и 61 от 1994 г., бр. 15
от 1996 г., бр. 2, 28 и 36 от 1997 г., бр. 20,
24 и 95 от 1998 г., бр. 14 от 2000 г.; Решение
№ 798 на Върховния административен съд от
2001 г. – бр. 19 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 89
от 2001 г., бр. 83 от 2002 г., бр. 66 от 2003 г.;
Решение № 295 на Върховния административен
съд от 2004 г. – бр. 6 от 2004 г.; изм. и доп.,
бр. 69 от 2004 г., бр. 94 от 2005 г., бр. 35, 75
и 105 от 2006 г., бр. 75 от 2007 г., бр. 22 от
2008 г. и бр. 39 и 77 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В раздел Г „Такси, събирани от Министерството на правосъдието“ се създават
т. 62о и 62п:
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„62о. За вписване в регистъра по чл. 113,
ал. 1, т. 2 от Семейния кодекс на осиновяващи с обичайно местопребиваване в чужбина,
които желаят да осиновят дете с обичайно
местопребиваване в Република България при
условията на пълно осиновяване – 100 лв.
62п. За вписване в регистъра по чл. 113,
ал. 1, т. 3 от Семейния кодекс на осиновяващи
с обичайно местопребиваване в Република
България, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в чужбина – 100 лв.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
4265

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83
ОТ 4 АПРИЛ 2011 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона
за хазарта, приета с Постановление № 107 на
Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 54
от 2002 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 19
от 2005 г. и бр. 40 и 51 от 2006 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
а) в ал. 3 думите „съдебните решения, отразяващи всички вписвания“ и запетаята след
тях се заличават;
б) създават се ал. 4 и 5:
„(4) Когато в искането е посочен единен
идентификационен код (ЕИК) на искателя
и/или на лицата по чл. 5, ал. 1, т. 1 от Закона
за хазарта, не се изисква представянето на документи за доказване на обстоятелства, вписани
в търговския регистър, и на актове, обявени
в търговския регистър, за съответното лице.
(5) Всички документи, за които в наредбата
не е посочено изрично, че се представят в оригинал, могат да се представят и като официално
заверени преписи.“
2. В чл. 3:
а) в т. 2 след думата „искането“ се добавя
„е подписано и“;
б) точка 3 се отменя;
в) в т. 4 и 5 думите „оригинал или официално заверен препис“ се заличават;
г) в т. 6, буква „а“ думите „контролен пакет
от акции“ се заменят с „повече от 50 на сто от
капитала на дружеството – искател“;
д) в т. 7 буква „е“ се отменя;
е) в т. 8 думите „сградата, в която се намира
игралното казино, е съсобствена“ се заменят
със „сградата или обектът, в който се намира
игралното казино, са съсобствени“;
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ж) точка 10 се отменя;
з) в т. 11 думите „удостоверения за правоспособност“ се заменят с „удостоверения за
придобита квалификация за упражняване на
професията“, а думите „оригинал или официално
заверен препис“ се заличават;
и) точка 12 се изменя така:
„12. писмени доказателства за внесения
минимален капитал по Закона за хазарта – документ от банка; решение на общото събрание
и официално заверен препис от дружествен договор или устав, вписан в търговския регистър,
а при вноска на вещно право върху недвижим
имот – и нотариално заверено извлечение от
дружествения договор или устава, вписано в
службата по вписванията (в случаите на апортна вноска); финансови отчети на дружеството
преди и след увеличаването на капитала (при
увеличаване на капитала със собствени средства
на дружеството), както и други документи;“
к) създава се нова т. 13:
„13. документи за произход на капитала и
за имотно и финансово състояние на искателя:
а) одитиран годишен финансов отчет за
предходната година;
б) междинен финансов отчет, обхващащ
периода, посочен в декларациите по т. 7, букви
„г“ и „д“;
в) годишна данъчна декларация на дружеството за предходната година;
г) удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК);
д) договори за заем, за покупко-продажба
на имущество, за дарение, за банкови депозити
или други документи в зависимост от посочения
в декларацията източник на средствата;
е) други документи, доказващи произхода
на средствата, в зависимост от декларирания
източник на финансиране;
ж) съответните документи по букви „а“ – „е“
за трети лица, когато финансовите средства са
предоставени от тях;“
л) досегашните т. 13, 14 и 15 стават съответно т. 14, 15 и 16;
м) досегашната т. 16 става т. 17 и в нея думите „оригинал или официално заверен препис“
се заличават;
н) досегашната т. 17 става т. 18 и се изменя
така:
„18. писмени доказателства за спазване на
отстоянието по чл. 59, ал. 7 от Закона за хазарта или удостоверение за категоризация на
хотела, в който се намира игралното казино;
писмените доказателства са: удостоверение за
спазено отстояние и скица, издадени от съответната общинска администрация, или извадка
от кадастрална карта с отбелязано отстояние,
издадена от съответната служба по геодезия,
картография и кадастър; скицата и извадката
от кадастрална карта се изготвят съгласно
изискванията на чл. 3 и 4 от Наредбата за
правилата, начините, техническите способи и
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изискванията за измерване на отстоянието на
игрална зала и казино от основно или средно
училище или казарма по Закона за хазарта,
приета с Постановление № 106 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 54 от 2002 г.);“
о) досегашната т. 18 става т. 19 и се изменя
така:
„19. одобрен технически проект – част архитектура, на игралното казино и прилежащите
му помещения с включени разпределения на
помещенията и тяхната площ, както и документ
за въвеждане в експлоатация (удостоверение
за въвеждане в експлоатация, съответно разрешение за ползване) на обекта, в който е
разположено игралното казино;“
п) досегашните т. 19, 20 и 21 стават съответно т. 20, 21 и 22;
р) досегашната т. 22 става т. 23 и в нея думите
„и облигационните отношения за“ се заменят с
„или друго правно основание за ползване на“,
а след думата „съоръжения“ се поставя точка
и запетая и текстът до края се заличава;
с) точка 24 се отменя;
т) досегашната т. 23 става т. 24 и се изменя
така:
„24. списък на типа, модификацията, броя,
производствените и/или идентификационните
номера и годината на производство и модификация и рециклиране (ако са извършени такива)
на игралните маси и игралните автомати и
съоръжения, както и броя на игралните места
на игралните съоръжения, които ще бъдат
използвани – по образец;“
у) досегашната т. 25 става т. 26;
ф) точка 27 се отменя;
х) досегашната т. 26 става т. 27 и в нея думите
„оригинал или официално заверен препис“ се
заменят със „заверено от искателя“.
3. В чл. 4:
а) в т. 2 след думата „искането“ се добавя
„е подписано и“;
б) точка 3 се отменя;
в) в т. 4 и 5 думите „оригинал или официално заверен препис“ се заличават;
г) в т. 6, буква „а“ думите „контролен пакет
от акции“ се заменят с „повече от 50 на сто от
капитала на дружеството – искател“;
д) в т. 7 буква „е“ се отменя;
е) в т. 8 думите „сградата, в която се намира игралната зала, е съсобствена“ се заменят
със „сградата или обектът, в който се намира
игралната зала, са съсобствени“;
ж) точка 10 се изменя така:
„10. документи за произход на капитала и
за имотно и финансово състояние на искателя:
а) одитиран годишен финансов отчет за
предходната година;
б) междинен финансов отчет, обхващащ
периода, посочен в декларациите по т. 7, букви
„г“ и „д“;
в) годишна данъчна декларация на дружеството за предходната година;
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г) годишна данъчна декларация по Закона
за данъците върху доходите на физическите
лица за предходната година заедно с всичките
є приложения;
д) удостоверение по чл. 87, ал. 6 ДОПК;
е) договори за заем, за покупко-продажба
на имущество, за дарение, за банкови депозити
или други документи в зависимост от посочения
в декларацията източник на средствата;
ж) други документи, доказващи произхода
на средствата, в зависимост от декларирания
източник на финансиране;
з) съответните документи по букви „а“ – „ж“
за трети лица, когато финансовите средства са
предоставени от тях;“
з) в т. 14 думите „оригинал или официално
заверен препис“ се заличават;
и) точки 15 и 16 се изменят така:
„15. писмени доказателства за спазване
на отстоянието по чл. 41, ал. 2 от Закона за
хазарта или удостоверение за категоризация
на хотела, в който се намира игралната зала;
писмените доказателства са: удостоверение за
спазено отстояние и скица, издадени от съответната общинска администрация, или извадка
от кадастрална карта с отбелязано отстояние,
издадена от съответната служба по геодезия,
картография и кадастър; скицата и извадката
от кадастрална карта се изготвят съгласно
изискванията на чл. 3 и 4 от Наредбата за
правилата, начините, техническите способи и
изискванията за измерване на отстоянието на
игрална зала и казино от основно или средно
училище или казарма по Закона за хазарта;
16. одобрен технически проект – част архитектура, на игралната зала и прилежащите є
помещения с включени разпределения на помещенията и тяхната площ, както и документ
за въвеждане в експлоатация (удостоверение
за въвеждане в експлоатация, съответно разрешение за ползване) на обекта, в който е
разположена игралната зала;“
к) в т. 19 след думата „дейност“ се поставя
точка и запетая, като текстът докрая се заличава
и се създава изречение второ: „документите
по изречение първо не се представят, когато
охраната на игралната зала ще се извършва
от лица, които са в трудови правоотношения с
дружеството – организатор на хазартните игри“;
л) в т. 20 думите „и облигационните отношения за“ се заменят с „или друго правно
основание за ползване на“, а думите „оригинал
или официално заверен препис“ се заличават;
м) точка 21 се изменя така:
„21. списък на типа, модификацията, броя,
производствените и/или идентификационните
номера и годината на производство и модификация и рециклиране (ако са извършени такива)
на игралното съоръжение „Бинго“ или „Кено“,
което ще бъде използвано – по образец;“
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н) точка 22 се отменя;
о) в т. 25 думите „оригинал или официално
заверен препис“ се заличават;
п) в т. 26 думата „оригинал“ се заменя със
„заверено от искателя“;
р) точка 27 се отменя.
4. В чл. 5:
а) в т. 2 след думата „искането“ се добавя
„е подписано и“;
б) точка 3 се отменя;
в) в т. 4 и 5 думите „оригинал или официално заверен препис“ се заличават;
г) в т. 6, буква „а“ думите „контролен пакет
от акции“ се заменят с „повече от 50 на сто от
капитала на дружеството – искател“;
д) в т. 7 буква „е“ се отменя;
е) в т. 8 думите „сградата, в която се намира игралната зала, е съсобствена“ се заменят
със „сградата или обектът, в който се намира
игралната зала, са съсобствени“;
ж) точка 10 се изменя така:
„10. документи за произход на капитала и
за имотно и финансово състояние на искателя:
а) одитиран годишен финансов отчет за
предходната година;
б) междинен финансов отчет, обхващащ
периода, посочен в декларациите по т. 7, букви
„г“ и „д“;
в) годишна данъчна декларация на дружеството за предходната година;
г) годишна данъчна декларация по Закона
за данъците върху доходите на физическите
лица за предходната година заедно с всичките
є приложения;
д) удостоверение по чл. 87, ал. 6 ДОПК;
е) договори за заем, за покупко-продажба
на имущество, за дарение, за банкови депозити
или други документи в зависимост от посочения
в декларацията източник на средствата;
ж) други документи, доказващи произхода
на средствата, в зависимост от декларирания
източник на финансиране;
з) съответните документи по букви „а“ – „ж“
за трети лица, когато финансовите средства са
предоставени от тях;“
з) в т. 14 думите „оригинал или официално
заверен препис“ се заличават;
и) точки 15 и 16 се изменят така:
„15. писмени доказателства за спазване
на отстоянието по чл. 51, ал. 3 от Закона за
хазарта или удостоверение за категоризация
на хотела, в който се намира игралната зала;
писмените доказателства са: удостоверение за
спазено отстояние и скица, издадени от съответната общинска администрация, или извадка
от кадастрална карта с отбелязано отстояние,
издадена от съответната служба по геодезия,
картография и кадастър; скицата и извадката
от кадастрална карта се изготвят съгласно
изискванията на чл. 3 и 4 от Наредбата за
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правилата, начините, техническите способи и
изискванията за измерване на отстоянието на
игрална зала и казино от основно или средно
училище или казарма по Закона за хазарта;
16. одобрен технически проект – част архитектура, на игралната зала и прилежащите є
помещения с включени разпределения на помещенията и тяхната площ, както и документ
за въвеждане в експлоатация (удостоверение
за въвеждане в експлоатация, съответно разрешение за ползване) на обекта, в който е
разположена игралната зала;“
к) в т. 19 след думата „дейност“ се поставя
точка и запетая, като текстът докрая се заличава
и се създава изречение второ: „документите
по изречение първо не се представят, когато
охраната на игралната зала ще се извършва
от лица, които са в трудови правоотношения с
дружеството – организатор на хазартните игри;“
л) в т. 20 думите „и облигационните отношения за“ се заменят с „или друго правно
основание за ползване на“, а думите „оригинал
или официално заверен препис“ се заличават;
м) точка 21 се изменя така:
„21. списък на типа, модификацията, броя,
производствените и/или идентификационните
номера и годината на производство и модификация и рециклиране (ако са извършени
такива) на игралните съоръжения, които ще
бъдат използвани – по образец;“
н) точка 22 се отменя;
о) в т. 23 думите „оригинал или официално
заверен препис“ се заличават;
п) в т. 24 думата „оригинал“ се заменя със
„заверено от искателя“;
р) точка 25 се отменя.
5. В чл. 6:
а) в т. 2 след думата „искането“ се добавя
„е подписано и“;
б) точка 3 се отменя;
в) в т. 4 и 5 думите „оригинал или официално заверен препис“ се заличават;
г) в т. 6, буква „а“ думите „контролен пакет
от акции“ се заменят с „повече от 50 на сто от
капитала на дружеството – искател“;
д) точка 9 се изменя така:
„9. документи за произход на капитала и за
имотно и финансово състояние на искателя:
а) одитиран годишен финансов отчет за
предходната година;
б) междинен финансов отчет, обхващащ
периода, посочен в декларациите по т. 7, букви
„г“ и „д“;
в) годишна данъчна декларация на дружеството за предходната година;
г) годишна данъчна декларация по Закона
за данъците върху доходите на физическите
лица за предходната година заедно с всичките
є приложения;
д) удостоверение по чл. 87, ал. 6 ДОПК;
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е) договори за заем, за покупко-продажба
на имущество, за дарение, за банкови депозити
или други документи в зависимост от посочения
в декларацията източник на средствата;
ж) други документи, доказващи произхода
на средствата, в зависимост от декларирания
източник на финансиране;
з) съответните документи по букви „а“ – „ж“
за трети лица, когато финансовите средства са
предоставени от тях;“
е) в т. 14 думите „оригинал или официално
заверен препис“ се заличават;
ж) в т. 18 думите „оригинал или официално
заверен препис“ се заличават;
з) в т. 17 след думата „образци“ се добавя
„(цветни макети – лице и гръб)“;
и) точка 19 се отменя.
6. В чл. 7:
а) в т. 2 след думата „искането“ се добавя
„е подписано и“;
б) точка 3 се отменя;
в) в т. 4 и 5 думите „оригинал или официално заверен препис“ се заличават;
г) в т. 6, буква „а“ думите „контролен пакет
от акции“ се заменят с „повече от 50 на сто от
капитала на дружеството – искател“;
д) точка 9 се изменя така:
„9. документи за произход на капитала и за
имотно и финансово състояние на искателя:
а) одитиран годишен финансов отчет за
предходната година;
б) междинен финансов отчет, обхващащ
периода, посочен в декларациите по т. 7, букви
„г“ и „д“;
в) годишна данъчна декларация на дружеството за предходната година;
г) годишна данъчна декларация по Закона
за данъците върху доходите на физическите
лица за предходната година заедно с всичките
є приложения;
д) удостоверение по чл. 87, ал. 6 ДОПК;
е) договори за заем, за покупко-продажба
на имущество, за дарение, за банкови депозити
или други документи в зависимост от посочения
в декларацията източник на средствата;
ж) други документи, доказващи произхода
на средствата, в зависимост от декларирания
източник на финансиране;
з) съответните документи по букви „а“ – „ж“
за трети лица, когато финансовите средства са
предоставени от тях.“;
е) в т. 13 думите „оригинал или официално
заверен препис“ се заличават;
ж) в т. 15 след думата „образци“ се добавя
„(цветни макети – лице и гръб)“;
з) в т. 16 думите „оригинал или официално
заверен препис“ се заличават;
и) точка 17 се отменя.
7. В чл. 7а:
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а) в т. 2 след думата „искането“ се добавя
„е подписано и“;
б) точка 3 се отменя;
в) в т. 4 и 5 думите „оригинал или официално заверен препис“ се заличават;
г) в т. 6, буква „а“ думите „контролния пакет
акции“ се заменят с „повече от 50 на сто от
капитала на дружеството – искател“;
д) точка 9 се изменя така:
„9. документи за произход на капитала и за
имотно и финансово състояние на искателя:
а) одитиран годишен финансов отчет за
предходната година;
б) междинен финансов отчет, обхващащ
периода, посочен в декларациите по т. 7, букви
„г“ и „д“;
в) годишна данъчна декларация на дружеството за предходната година;
г) годишна данъчна декларация по Закона
за данъците върху доходите на физическите
лица за предходната година заедно с всичките
є приложения;
д) удостоверение по чл. 87, ал. 6 ДОПК;
е) договори за заем, за покупко-продажба
на имущество, за дарение, за банкови депозити
или други документи в зависимост от посочения
в декларацията източник на средствата;
ж) други документи, доказващи произхода
на средствата, в зависимост от декларирания
източник на финансиране;
з) съответните документи по букви „а“ – „ж“
за трети лица, когато финансовите средства са
предоставени от тях;“
е) в т. 13 думите „оригинал или официално
заверен препис“ се заличават;
ж) в т. 15 след думата „образци“ се добавя
„(цветни макети – лице и гръб)“;
з) точка 16 се отменя.
8. В чл. 8:
а) в т. 2 след думата „искането“ се добавя
„е подписано и“;
б) точка 3 се отменя;
в) в т. 4 и 5 думите „оригинал или официално заверен препис“ се заличават;
г) в т. 6, буква „а“ думите „контролен пакет
от акции“ се заменят с „повече от 50 на сто от
капитала на дружеството – искател“;
д) точка 9 се изменя така:
„9. документи за произход на капитала и за
имотно и финансово състояние на искателя:
а) одитиран годишен финансов отчет за
предходната година;
б) междинен финансов отчет, обхващащ
периода, посочен в декларациите по т. 7, букви
„г“ и „д“;
в) годишна данъчна декларация на дружеството за предходната година;
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г) годишна данъчна декларация по Закона
за данъците върху доходите на физическите
лица за предходната година заедно с всичките
є приложения;
д) удостоверение по чл. 87, ал. 6 ДОПК;
е) договори за заем, за покупко-продажба
на имущество, за дарение, за банкови депозити
или други документи в зависимост от посочения
в декларацията източник на средствата;
ж) други документи, доказващи произхода
на средствата, в зависимост от декларирания
източник на финансиране;
з) съответните документи по букви „а“ – „ж“
за трети лица, когато финансовите средства са
предоставени от тях;“
е) в т. 13 думите „оригинал или официално
заверен препис“ се заличават;
ж) в т. 14 след думата „образци“ се добавя
„(цветни макети – лице и гръб)“;
з) в т. 16 думите „оригинал или официално
заверен препис“ се заличават;
и) точка 17 се отменя.
9. В чл. 9:
а) в т. 2 след думата „искането“ се добавя
„е подписано и“;
б) точка 3 се отменя;
в) в т. 4 и 5 думите „оригинал или официално заверен препис“ се заличават;
г) в т. 6, буква „а“ думите „контролен пакет
от акции“ се заменят с „повече от 50 на сто от
капитала на дружеството – искател“;
д) създава се нова т. 8:
„8. документи за произход на капитала и за
имотно и финансово състояние на искателя:
а) одитиран годишен финансов отчет за
предходната година;
б) междинен финансов отчет, обхващащ
периода, посочен в декларациите по т. 7, букви
„б“ и „в“;
в) годишна данъчна декларация на дружеството за предходната година;
г) годишна данъчна декларация по Закона
за данъците върху доходите на физическите
лица за предходната година заедно с всичките
є приложения;
д) удостоверение по чл. 87, ал. 6 ДОПК;
е) договори за заем, за покупко-продажба
на имущество, за дарение, за банкови депозити
или други документи в зависимост от посочения
в декларацията източник на средствата;
ж) други документи, доказващи произхода
на средствата, в зависимост от декларирания
източник на финансиране;
з) съответните документи по букви „а“ – „ж“
за трети лица, когато финансовите средства са
предоставени от тях;“
е) досегашната т. 8 става т. 9;
ж) в т. 10 думите „оригинал или официално
заверен препис“ се заличават;
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з) в т. 12 думите „оригинал или официално
заверен препис“ се заличават;
и) в т. 13 думата „оригинал“ се заличава;
к) точка 14 се отменя.
10. В чл. 10:
а) в т. 2 след думата „искането“ се добавя
„е подписано и“;
б) точка 3 се отменя;
в) в т. 4 и 5 думите „оригинал или официално заверен препис“ се заличават;
г) в т. 6, буква „а“ думите „контролен пакет
от акции“ се заменят с „повече от 50 на сто от
капитала на дружеството – искател“;
д) създава се нова т. 8:
„8. документи за произход на капитала и за
имотно и финансово състояние на искателя:
а) одитиран годишен финансов отчет за
предходната година;
б) междинен финансов отчет, обхващащ
периода, посочен в декларациите по т. 7, букви
„б“ и „в“;
в) годишна данъчна декларация на дружеството за предходната година;
г) годишна данъчна декларация по Закона
за данъците върху доходите на физическите
лица за предходната година заедно с всичките
є приложения;
д) удостоверение по чл. 87, ал. 6 ДОПК;
е) договори за заем, за покупко-продажба
на имущество, за дарение, за банкови депозити
или други документи в зависимост от посочения
в декларацията източник на средствата;
ж) други документи, доказващи произхода
на средствата, в зависимост от декларирания
източник на финансиране;
з) съответните документи по букви „а“ – „ж“
за трети лица, когато финансовите средства са
предоставени от тях.“;
е) досегашните т. 8, 9 и 10 стават съответно
т. 9, 10 и 11;
ж) досегашната т. 11 става т. 12 и в нея
думата „оригинал“ се заличава.
11. В чл. 11:
а) в т. 2 след думата „искането“ се добавя
„е подписано и“;
б) точка 3 се отменя;
в) в т. 4 и 5 думите „оригинал или официално заверен препис“ се заличават;
г) в т. 6, буква „а“ думите „контролен пакет
от акции“ се заменят с „повече от 50 на сто от
капитала на дружеството – искател“;
д) създава се нова т. 8:
„8. документи за произход на капитала и за
имотно и финансово състояние на искателя:
а) одитиран годишен финансов отчет за
предходната година;
б) междинен финансов отчет, обхващащ
периода, посочен в декларациите по т. 7, букви
„б“ и „в“;
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в) годишна данъчна декларация на дружеството за предходната година;
г) годишна данъчна декларация по Закона
за данъците върху доходите на физическите
лица за предходната година заедно с всичките
є приложения;
д) удостоверение по чл. 87, ал. 6 ДОПК;
е) договори за заем, за покупко-продажба
на имущество, за дарение, за банкови депозити
или други документи в зависимост от посочения
в декларацията източник на средствата;
ж) други документи, доказващи произхода
на средствата, в зависимост от декларирания
източник на финансиране;
з) съответните документи по букви „а“ – „ж“
за трети лица, когато финансовите средства са
предоставени от тях;“
е) досегашните т. 8 – 11 стават съответно
т. 9 – 12;
ж) точка 13 се отменя;
з) досегашната т. 12 става т. 13 и в нея думите „оригинал или официално заверен препис“
се заличават.
12. В чл. 12:
а) в т. 1 след думата „съоръжения“ се поставя тире и се добавя „по образец, утвърден
от председателя на ДКХ“;
б) в т. 4 думите „и облигационните отношения
за“ се заменят с „или друго правно основание
за ползване на“, а думите „оригинал или официално заверен препис“ се заличават;
в) точка 5 се отменя;
г) в т. 7 думата „оригинал“ се заличава;
д) точки 8 и 9 се отменят.
13. В чл. 13:
а) в т. 1 след думата „съоръжения“ се поставя тире и се добавя „по образец, утвърден
от председателя на ДКХ“;
б) в т. 5 думите „и облигационните отношения
за“ се заменят с „или друго правно основание
за ползване на“, а думите „оригинал или официално заверен препис“ се заличават;
в) точка 6 се отменя;
г) в т. 7 думите „оригинал или официално
заверен препис“ се заличават;
д) точки 8 и 9 се отменят.
14. В чл. 14:
а) в т. 1 след думата „съоръжения“ се поставя тире и се добавя „по образец, утвърден
от председателя на ДКХ“;
б) в т. 4 думите „оригинал или официално
заверен препис“ се заличават;
в) точки 5 и 6 се отменят.
15. В чл. 15:
а) в основния текст думите „по съдебната
регистрация“ се заменят с „по търговската
регистрация“;
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б) в т. 1 думите „по съдебната регистрация“ се
заменят с „по търговската регистрация“ и след
тях се поставя тире и се добавя „по образец,
утвърден от председателя на ДКХ“;
в) точки 3, 4 и 5 се отменят;
г) в т. 8 думите „оригинал или официално
заверен препис“ се заличават;
д) точки 9 и 10 се отменят.
16. В чл. 16:
а) в т. 2 след думата „искането“ се добавя
„е подписано и“;
б) в т. 3 думите „оригинал или официално
заверен препис“ се заличават;
в) точка 5 се отменя;
г) в т. 6 думата „оригинал“ се заличава;
д) точка 7 се отменя.
17. В чл. 17:
а) в т. 1 след думите „срока му“ се поставя
тире и се добавя „по образец, утвърден от
председателя на ДКХ“;
б) в т. 2 след думата „искането“ се добавя
„е подписано и“;
в) в т. 3 думите „оригинал или официално
заверен препис“ се заличават.
§ 2. В Тарифата за таксите, които се събират
по Закона за хазарта, приета с Постановление
№ 89 на Министерския съвет от 2002 г. (обн.,
ДВ, бр. 46 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 101 от
2007 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. на игри в игрално казино:
а) за игрално казино с 5 игрални маси и
10 игрални автомата – 35 000 лв.;
б) за игрално казино с повече от 5 игрални маси и повече от 10 игрални автомата – 35 000 лв. и по 2000 лв. за шестата и за
всяка следваща игрална маса, и по 100 лв.
за единадесетия и за всеки следващ игрален
автомат;“.
2. В чл. 3:
а) в т. 1 буква „а“ се изменя така:
„а) за всеки тип или модификация на игрален
автомат – по 100 лв. за всяко игрално място;“
б) в т. 2 буква „а“ се изменя така:
„а) за всеки игрален автомат – по 100 лв.
за всяко игрално място;“
в) създава се нова т. 4:
„4. за увеличаване на броя и/или промяна на
адресите на пунктовете за приемане на залози
и изплащане на печалби – по 100 лв. за всеки
пункт, а за намаляване броя на пунктовете – по
50 лв. за всеки пункт;“
г) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея думата
„съдебната“ се заменя с „търговската“.
3. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. За издаване на удостоверения, препис-извлечения от регистрите, протоколите и
решенията на Държавната комисия по хазарта
и копия от други документи се събира такса
в размер 10 лв. за всеки отделен документ.“
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4. В чл. 8 думите „при получаване на разрешението“ се заменят с „до 3 работни дни след
влизането в сила на решението“.
§ 3. В чл. 3 от Наредбата за правилата,
начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстоянието на игрална
зала и казино от основно или средно училище
или казарма по Закона за хазарта, приета с
Постановление № 106 на Министерския съвет
от 2002 г. (ДВ, бр. 54 от 2002 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „подробен устройствен
план“ се добавя „или извадка от одобрена кадастрална карта“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Скицата от подробния устройствен план
или извадката от кадастралната карта по ал. 1
се издава от съответния компетентен орган в
мащаб 1:500 или 1:1000, като обхваща радиус,
не по-малък от 300 метра от главния вход на
обекта, в който се организират и провеждат
хазартни игри.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. По висящите производства към датата
на влизане в сила на измененията и допълненията в Тарифата за таксите, които се събират
по Закона за хазарта, не се събира, съответно
не се довнася, такса.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
4324

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84
ОТ 4 АПРИЛ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Изпълнителната агенция за
насърчаване на малките и средните предпри
ятия към министъра на икономиката, енер
гетиката и туризма, приет с Постановление
№ 240 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 48 и 78
от 2005 г., бр. 21 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.,
бр. 33 и 80 от 2008 г., бр. 3 и 98 от 2009 г. и
бр. 74 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. Агенцията е администрация, която
подпомага изпълнителния директор при осъществяване на правомощията му, осигурява
технически дейността му и извършва дейности
по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.“
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§ 2. В чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „тримесечни отчети“ се
заменят с „доклади при поискване“ и след думата „реализиране“ се поставя точка и запетая
и текстът до края се заличава.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. изготвя и представя на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма програма за дейността на агенцията за следващата
календарна година;“.
§ 3. В чл. 9, ал. 2 след думите „на изпълнителния директор“ се поставя запетая и се
добавя „на заместник изпълнителния директор,
на главния секретар“.
§ 4. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. Дирекция „Финансово и административноправно обслужване“:
1. организира финансовата дейност и счетоводната отчетност;
2. изготвя счетоводните отчети и следи за
правилното разходване на средствата съгласно
утвърдения бюджет;
3. извършва годишна инвентаризация в съответствие със Закона за счетоводството;
4. подпомага изпълнителния директор в
управл ението на финансовите ресурси на
агенцията;
5. следи за ефективното и законосъобразното
администриране на приходите и разходване на
средствата по програми и проекти, управлявани от агенцията, при спазване на финансовата
дисциплина;
6. осигурява правно-нормативното обслужване на агенцията, в т. ч. процесуалното представителство по дела, по които агенцията или
изпълнителният директор са страна;
7. организира дейностите, свързани с ефективното управление на човешките ресурси,
като: осигурява резултатен подбор на персонала,
оказва методическа помощ при организирането
и провеждането на конкурси за постъпване
на държавна служба в агенцията; извършва
дейностите по изготвяне на документите за
назначаване, за изменяне и прекратяване на
трудовите и служебните правоотношения със
служителите на агенцията; изготвя и актуализира длъжностното и поименното разписание на
администрацията; води и съхранява служебните
и трудовите досиета на служителите;
8. организира разработването и актуализирането на длъжностните характеристики; отговаря
за функционирането на системата за оценка на
изпълнението и осигурява технически процеса
на атестиране на служителите в агенцията;
организира и осигурява ефективното обучение
и квалификация на персонала; разработва и
предлага за одобряване от изпълнителния ди-
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ректор вътрешни правила за работна заплата
и допълнителното материално стимулиране на
служителите в агенцията;
9. изготвя становища и участва в подготовката
на проекти на нормативни актове съобразно
функциите на агенцията;
10. изготвя и съгласува договори, по които
агенцията е страна;
11. дава становища по проекти на международни договори;
12. организира и осъществява деловодната
дейност и цялостното обслужване на документооборота посредством автоматизирана деловодна
система; организира съхраняването, използването и експертизата на архивните документи;
13. разработва вътрешни правила, отнасящи
се до дейността на дирекцията и до цялостната дейност на агенцията, в съответствие с
действащото в страната законодателство и
съгласува вътрешните правила, разработени
от специализираните дирекции;
14. изгражда, поддържа и осъвременява
информационните системи на агенцията;
15. осигурява информационно организираните от агенцията мероприятия;
16. организира и осъществява материалнотехническото снабдяване на агенцията с оборудване, материали, резервни части и консумативи;
17. участва в подготвянето и провеждането
на процедурите по Закона за обществените
поръчки;
18. участва в подготвянето и провеждането
на възлагането на дейностите по чл. 7, ал. 2
от Закона за малките и средните предприятия;
19. координира връзките с обществеността
и осъществява протоколни дейности;
20. организира използването, стопанисването
и управлението на собствеността на агенцията;
21. осигурява спазването на безопасни условия на труд в агенцията;
22. извършва дейностите по отбранителномобилизационната подготовка;
23. изпълнява дейностите във връзка с
поетите задължения по споразумението за
делегиране на правомощия по изпълнение на
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“
2007 – 2013 г., свързани с финансово-стопанска
дейност, счетоводна отчетност и плащания
по оперативната програма, управлението на
човешките ресурси и деловодната дейност на
агенцията в качеството є на междинно звено;
24. извършва други дейности, произтичащи от
разпорежданията на изпълнителния директор.“
§ 5. В чл. 13, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 1:
„1. осъществява вътрешен контрол по програми и проекти, изпълнявани от агенцията;“.
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2. В т. 3 буква „б“ се отменя.
3. В т. 4:
а) основният текст се изменя така:
„4. осъществява мониторинг на проектите
по Програма ФАР;“
б) букви „а“ – „и“ се отменят.
4. Точки 10, 11, 12 и 22 се отменят.
5. Точка 23 се изменя така:
„23. извършва правно-нормативното обслужване, в т. ч. процесуалното представителство по
специфични дела, по които агенцията е страна,
във връзка със специализираната дейност на
главната дирекция;“.
§ 6. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. Дирекция „Развитие и интернационализация на малките и средните предприятия“:
1. участва в разработването, организира
и координира изпълнението на мерките от
годишните програми за прилагане на Националната стратегия за насърчаване на малките
и средните предприятия съобразно функциите
на дирекцията;
2. координира и организира дейността на
агенцията по изпълнение на поетите ангажименти в рамките на регионални и международни
организации, в т. ч. Централноевропейската
инициатива, Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие, Черноморското
икономическо сътрудничество, Балканския регионален център за насърчаване на търговията,
Международния търговски център (УНКТАД),
Световната търговска организация и др.;
3. поддържа и развива сътрудничеството
с местни, чуждестранни и международни организации в областта на информационното и
консултантското обслужване, обучението на
малките и средните предприятия и насърчаването на интернационализацията им;
4. проучва, анализира и прилага „добрите
практики“ от развитите страни по отношение
на предоставяните услуги за малките и средните
предприятия;
5. анализира мерките за интернационализация на малките и средните предприятия, реализирани от дирекцията, и изготвя предложения
за подобряване на тяхната ефективност;
6. разработва и реализира проекти съвместно
с чуждестранни и международни организации за
насърчаване създаването и развитието на конкурентоспособни малки и средни предприятия;
7. изпълнява проекти, финансирани от държавния бюджет или от донорски програми;
8. поддържа и развива сътрудничеството с
местни, чуждестранни и международни организации за насърчаване на малките и средните
предприятия и търговията;
9. разработва предложения за прилагане на
мерки, съдействащи за подобряване на бизнес
средата;
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10. осъществява взаимодействие с общинските администрации и общинските съвети с
цел реализиране на съвместни инициативи за
насърчаване развитието и интернационализацията на малките и средните предприятия на
общинско ниво;
11. координира и съгласува дейността си със
специализираните дирекции на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма със
службите по търговско-икономическите въпроси
на България в чужбина и с други държавни
структури и институции;
12. координира сътрудничеството на агенцията с неправителствените организации и други
сдружения на бизнеса и изготвя мотивирани
предложения за оптимизиране на съвместната дейност и повишаване на качеството и
релевантността на предоставяните услуги на
българските предприятия;
13. планира, подготвя, осъществява и координира организацията на промоционалните
прояви – търговски мисии, двустранни срещи,
„Дни на България“, съпътстващи посещения на
специализирани изложения и организиране на
други инициативи за популяризиране на българското производство, делегации, съпровождащи
посещения на официални лица в чужбина,
двустранни икономически форуми в България
и други изяви за промоция на малките и средните предприятия;
14. предлага и реализира програми за представяне на българския икономически потенциал;
15. разработва концепции, анализира и
прилага мерки и инструменти за развитие на
експортния потенциал на малките и средните предприятия и засилване присъствието на
българските експортно ориентирани продукти
на международните пазари;
16. разработва годишни програми и реализира национални участия на фирмено ниво в
международни търговски панаири и специализирани международни изложения;
17. организира и изпълнява програми за
обучение относно придобиване на предприемачески умения, по фирмено управление и
външнотърговски умения, както и за създаване
на капацитет у предприемачите за пълноценно
участие в Структурните фондове и програмите
на Европейския съюз;
18. подготвя, предоставя и актуализира
информация за публикуване на интернет страницата на агенцията;
19. предоставя информация по конкретни
запитвания на малки и средни предприятия;
20. съдейства на малките и средните предприятия за осъществяване на контакти с
потенциални бизнес партньори, включително
като разпространява търговски запитвания и
предложения;
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21. поддържа информационни масиви с информация за малките и средните предприятия,
чуждестранни и местни източници на аналитична, икономическа и пазарна информация,
институции и неправителствени организации,
работещи в подкрепа на бизнеса в страната
и в чужбина, и доставчици на услуги за малките и средните предприятия, международни
изложения, предстоящи търгове в чужбина,
обучителни материали за повишаване на управленския капацитет на мениджърите на малките
и средните предприятия;
22. подготвя аналитични и информационни
материали по повод на промоционални събития;
23. изготвя икономически публикации, възлага разработката и предоставя на българските
предприятия анализи, аналитично оценъчни
разработки за условията за бизнес на целеви
пазари, тенденциите в потребителското търсене,
икономически доклади и други информационно-аналитични материали;
24. съдейства за създаване на секторни
стратегии и политики и за разработване на
пазарни проучвания и анализи;
25. проучва възможностите и информира
малките и средните предприятия за източниците
на финансиране;
26. съдейства за инвестирането в малки и
средни предприятия от чуждестранни и местни
физически и юридически лица съвместно с
Българската агенция за инвестиции;
27. поддържа информационна база данни с
фирмена информация за малки и средни предприятия и предоставя услуги за малки и средни
предприятия, базирани на информацията в нея;
28. изготвя информация за специализирани
издания;
29. изпълнява Националната стратегия за
насърчаване на малките и средните предприятия
и годишните програми за нейното прилагане;
30. извършва други дейности, произтичащи от
разпорежданията на изпълнителния директор.“
§ 7. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. Организацията на работа в дирекциите се определя с вътрешни правила, утвърдени
от изпълнителния директор.“
§ 8. Членове 21 и 22 се отменят.
Заключителна разпоредба
§ 9. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
4325
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

между Министерството на отбраната на Репуб
лика България, Департамента за национална
отбрана на Канада, Министерството на от
браната на Република Хърватска, Министер
ството на отбраната на Република Унгария,
Министерството на националната отбрана
на Република Литва и Министерството на
отбраната на Република Словакия относно
създаването и осигуряването на многонацио
нално интегрирано логистично подразделение
(Одобрен с Решение № 135 от 18 март 2010 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването – 23 март 2010 г.)
ЧАСТ 1
Въведение
1.1. Министерството на отбраната на Репуб
лика България, Департаментът за национална
отбрана на Канада, Министерството на отбраната на Република Хърватска, Министерството на отбраната на Република Унгария,
Министерството на националната отбрана
на Република Литва и Министерството на
отбраната на Република Словакия, наричани
оттук нататък „участниците“:
се споразумяха да сключат този Меморандум за разбирателство (MOU) с цел да създадат
и поддържат Многонационално интегрирано
логистично подразделение (MILU), наричано по-долу Многонационално интегрирано
логистично подразделение за Контрол на
придвижването (Mov Con MILU), за да участва
в текущи операции на НАТО с одобрението
на Съвета за сигурност на ООН, като част
от Многонационални съвместни оперативни
сили (CJTF) за изпълнение на задължения
по координация на придвижването в театъра
на действие;
и като се имат предвид потребностите на
участниците да координират взаимното си
сътрудничество между техните въоръжени
сили като част от многонационалните сили
на НАТО, се споразумяха за следното:
ЧАСТ 2
Определения
2.1. Пълна оперативна способност (FOC)
Пълната оперативна способност ще бъде
достигната, когато Mov Con MILU изпълни
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стандартите за квалификация, описани в
Концепцията за операции (CONOPs) и бъде
потвърдено от водещия участник.
Зона за съвместна операция (JOA)
Временен район, определен от командира
(стратегически или регионален) на НАТО, в
който предназначените за оперативно ниво на
военни действия съвместни планове на командира изпълняват специфична мисия (AAP-6).
Стандартизационно споразумение (STANAG)
2034 LOG (Издание 6)
Стандартни процедури на НАТО за взаимна
логистична помощ.
ЧАСТ 3
Референции
3.1. Споразумение между страните от Северноатлантическия договор, сключено във
Вашингтон на 4 април 1949 г.
3.2. Споразумение между страните по Северноатлантическия договор относно статута
на техните въоръжени сили (ССВС/НАТО
SOFA) от 19 юни 1951 г.
3.3. Споразумението между страните – членки на НАТО, и страните партньори, участващи
в „Партньорство за мир“, относно статута на
техните въоръжени сили (ССВС/ПзМ) (PfP
SOFA) и Допълнителния протокол към него
от Брюксел, 19 юни 1995 г.
3.4. Съюзната съвместна публикация на
НАТО (AJP) 4.4 – Доктрина за придвижване
и транспорт.
3.5. Концепция на НАТО – MC 319/2, Принципи и политика на НАТО за логистично
осигуряване.
ЧАСТ 4
Цел и обхват
4.1. Целта на този Меморандум за разбирателство (MOU) е да установи процедурите
и споразу мени ята меж д у у частниците за
развръщане на Mov Con MILU, за учение или
в срока на периода за активиране в зона на
операция или в други случаи, съгласувани
по време с Плана за операцията на НАТО
(OPLAN).
4.2. Този MOU не заменя националното
законодателство на участниците или международното право. В случай на конфликт
ще се има предвид международното право и
националното законодателство.
4.3. Организацията, националните и многонационалното участие в Mov Con MILU са
определени от участниците и са приложени
като анекси А и В към този MOU.
4.4. За изпълнение на клаузите в този MOU
участниците могат да изготвят при необходимост и отделни технически споразумения
(TA). Такива ТА са второстепенни, изготвят
се и са в сила, след като MOU е влязъл в
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сила. Концепцията за операциите (CONOPS) и
стандартните оперативни процедури (SOPs) са
разработени с цел да подпомагат този MOU,
който може да бъде изменян и да се правят
поправки със съгласието на всички участници.
ЧАСТ 5
Мисия
5.1. Основната мисия на това многонационално интегрирано логистично подразделение е да формира подразделение за контрол
на придвижването като част от състава на
CJTF, което ще участва в изпълнението на
плановете за придвижване и транспорт от
Плана за операцията на НАТО (OPLAN) или
в учение на НАТО.
ЧАСТ 6
Командване, контрол и координация
6.1. Mov Con MILU може да бъде под Оперативен контрол (OPCON) на Съвместната
група за логистична поддръжка (JLSG) или
на по-старши щаб на друго формирование при
активирането му по Плана за операцията на
НАТО (NATO OPLAN) за учение или от дата,
определена взаимно от участниците.
6.2. Водещият участник (LP) на това MILU
ще бъде ротиран ежегодно измежду участници
в следната последователност: България, Канада (след като всички останали участници са
имали по една ротация), Хърватска, Унгария,
Литва, Румъния и Словакия. Длъжността
командващ офицер (OC) на Mov Con MILU
ще се заема от участника, изпълняващ ролята
на LP. Канада ще изпълнява ролята на LP,
докато Mov Con MILU придобие FOC. Всеки
участник ще се отнася по най-добър начин,
за да изпълнява ролята на водещ участник.
Водещият участник ще бъде отговорен за:
6.2.1. Назначаване на свои военнослужещи
на длъжностите OC и Admin OR 6, както са
посочени в Анекс B.
6.2.2. Запазване на личния състав от списъка, определен за това MILU, за времето на
изпълнение на ролята си като LP.
6.2.3. Осигуряване на подготовка на минимум 75 % от личния състав на многонационалното подразделение по придвижването в
съответствие с Концепцията за операцията
(MILU CONOPS).
6.2.4. Съгласуване на минимум едно годишно учение за подготовка, при положение
че MILU не е било оперативно развръщано
през последните 12 месеца.
6.2.5. В процеса на генериране на сили
за НАТО да декларира Mov Con MILU пред
Стратегическото командване на НАТО по
операциите (NATO ACO), от името на всички
страни, при положение че има одобрение от
техните власти.
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6.2.6. Всички други задължения, за които
единодушно са се споразумели участващите
страни.
6.2.7. Подготовка на всякакви предложени
проекти за технически споразумения (TAs).
6.3. Участниците в този меморандум за разбирателство ще заемат длъжностите със своя
личен състав (OPCON) в Mov Con MILU след
пристигане в зоната за съвместна операция от
Плана за операцията на НАТО (NATO OPLAN
JOA), района на учението или от датата, която
е взаимно определена от участниците.
6.4. Всеки участник ще посочи измежду
обявения си за подразделението личен състав свой Старши национален представител
(SNR) в Mov Con MILU. Въпросите, касаещи
отделните участници, ОС ще представя за
решение на съответните SNR. При положение
че на това ниво определен въпрос не може
да бъде решен, то той ще бъде насочен към
националната точка за контакт (POC).
6.5. Английският е работен език в Mov
Con MILU.
ЧАСТ 7
Организация
7.1. Всеки участник ще участва с четирима
военнослужещи в Mov Con MILU по Плана за
операцията на НАТО или учение, а страната,
която изпълнява длъжността ОС, участва с
пет военнослужещи съгласно таблицата с
организацията в Анекс А.
7.2. ОС на Mov Con MILU може временно
да подрежда организационната структура на
Щаба (Анекс В) след активирането на MILU
с цел балансиране на националните участия,
отразени в Анекс А, и съобразно с промяната
в темпото на операцията.
7.3. Всеки у частник ще определи своя
национална точка за контакт (POC) за Mov
Con MILU с цел координация на национални
въпроси с LP.
ЧАСТ 8
Задължения
8.1. Всеки участник има основна отговорност за осигуряване на логистична и медицинска поддръжка на своето участие в Mov
Con MILU.
8.2. Всеки участник е отговорен за осигуряването и техническата поддръжка на своето
оборудване и материални средства, предназначени за Mov Con MILU, съгласно Анекс А.
Всеки участник запазва собствеността си върху
оборудването и материалните средства, уговорени в този меморандум за разбирателство
или в последващо техническо споразумение.
Всички материални средства, взети в заем
допълнително за обезпечаване на MOU, ще
бъдат посочени в TA.
8.3. Отговорностите за защита на силата,
когато е изискана, и други допълнително определени отговорности ще бъдат посочени в TA.
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ЧАСТ 9
Взаимно логистично подпомагане
9.1. Взаимното логистично подпомагане
между участниците ще се провежда съгласно
STANAG 2034.
ЧАСТ 10
Финансови споразумения
10.1. Този MOU не налага каквито и да
било финансови задължения на участниците
освен поетата отговорност от всеки участник
в свой интерес да финансира разходите за
изпълнение на MOU.
10.2. За други финансови уговорки, счетоводни и одиторски процедури, включително
и за възстановяването на суми, ще се договарят от участниците с отделно ТА съгласно
параграф 4.4.
10.3. Всеки участник ще уведоми своевременно останалите участници, ако наличните
финансови средства са недостатъчни за изпълнение на своите задължения по този MOU. Ако
участник уведомява останалите участници,
че прекратява или редуцира средствата си по
този MOU, то всички участници незабавно ще
обсъдят по-нататъшното негово продължаване
на участие въз основа на промяната. В случай
че участниците решат след проведена допълнителна консултация, че такова продължение
е неосъществимо, ще се приложи процедурата
на прекратяване съгласно част 17.
ЧАСТ 11
Бъдещи участници
11.1. Бъдещи участници могат да се присъединят към този MOU след писмена покана от
настоящите участници. Решенията на участниците за отправяне на такава покана трябва да
са единодушни. Поканеният участник приема
клаузите на този MOU от датата на подписване
на своята Нота за присъединяване, която ще
бъде допълнителен анекс към MOU. Нотата
за присъединяване ще включва:
11.1.1. Отнасяне към писмото за покана.
11.1.2. Изявление, че поканеният ще бъде
участник според писмото за покана.
11.1.3. Изявление, че поканеният приема
всички уговорки по MOU.
11.1.4. Мястото, датата и подписа на приемането от поканения.
11.2. Образец на Нотата за присъединяване
е указан с Анекс C.
ЧАСТ 12
Отговорност
12.1. Искове, възникнали между участниците, ще се уреждат с член VІІІ от Споразумението между страните по Северноатлантическия
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договор относно статута на техните въоръжени
сили (НАТО SOFA), като се прилага mutatis
mutandis.
12.2. Искове от трета страна, отнасящи се
до участник/участници, ще бъдат решавани
за всеки отделен случай в съответствие с
правилата на международното право.
12.3. В случай на нанесена щета на имущество, докато се ползва в Mov Con MILU,
но отговорният участник/участници не може
да бъде идентифициран, то искът ще бъде решаван от Mov Con MILU. Размерът на всички
искове ще бъде разпределян по равно между
ангажираните участници. Участниците ще
разрешават такива искове на базата на всеки
отделен случай.
ЧАСТ 13
Юрисдикция
13.1. По време на развръщане или при разполагане в района на операцията или учението
наказателната и дисциплинарната власт по
отношение на личния състав на участниците
ще се упражнява съгласно член VII от НАТО
SOFA и в зависимост от местоположението
на мисията или учението може да бъде обект
и на други договорености, постигнати със
страната домакин.
ЧАСТ 14
Защита на информацията
14.1. В съответствие с националното си
законодателството участниците гарантират
защитата на класифицираната информация,
получена съгласно този меморандум за разбирателство. Исканията за информация, касаеща
отделен участник, ще бъдат адресирани до
този участник.
14.2. Участниците няма да използват информацията, получена, обменена, създадена или
придобита във връзка с този меморандум, във
вреда на друг участник и няма да разкриват
такава на трета страна. За целта на този MOU
трета страна се определя като всяко лице или
който и да е обект, чието правителство или
същност от него не е участник в този MOU.
ЧАСТ 15
Сигурност
15.1. Цялата класифицирана информация,
обменена или създадена във връзка с този
меморандум, ще се ползва, предава, съхранява, обработва, опазва и унищожава съгласно
прилаганите национални законодателства и
правила на участниците в степен на защита
не по-ниска от тази на НАТО за класифицирана информация, както е регламентирано
с документ „Сигурност вътре в НАТО“, C-M
(2002) 49, от 17 юни 2002 г. и последващите
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поправки. Предвидено е информацията по
този меморандум, която ще се обменя, да е с
максимално ниво на класификация – „NATO
Secret“.
15.2. К ласифицираната информация ще
се предава само по канали „държава – държава“ или по канали, които са одобрени от
оторизираните органи по сиг у рност та на
страните участници. Такава информация ще
има степен на класификация, съответстваща
на националните нива.
15.3. Всеки участник ще предприеме всички
възможни законови стъпки с цел защита от
достъп до създадената и обменена информация по този меморандум без съгласието на
другите участници. Всеки участник трябва
да е сигурен, че:
15.3.1. Получателите няма да издават класифицирана информация на друга национална
организация или на друг представител от
трета страна, преди да има писмено съгласие
на участника, създал информацията.
15.3.2. Получателите няма да използват
класифицираната информация за други цели
освен за целите по този меморандум.
15.3.3. Полу чател ят ще се съгласява с
разпространението и ограничения достъп до
информацията съгласно този меморандум.
15.4. Участниците ще проверяват всички
случаи, при които се знае или има съмнения,
че класифицирана информация, създадена
съгласно този меморандум, е изгубена или
издадена на неупълномощени лица. Всеки
участник ще прилага дисциплинарни мерки
срещу този, който е отговорен за изгубването или издаването на информацията. Всеки
участник ще информира незабавно и пълно
останалите участници за подробностите на
случката и крайните резултати от разследването, както и предприетите действия за
спиране на такива нарушения.
15.5. Целият посещаващ личен състав ще
изпълнява правилата за сигурност на страната
домакин. Всяка информация, разкрита или
направена достъпна за посещаващия личен
състав, ще се третира като предоставена на
у частника, организиращ посещението на
личния състав, и ще бъде при условие на
клаузите по този меморандум.
ЧАСТ 16
Спорове
16.1. Всички спорове между участниците,
свързани с тълкуването или изпълнението
на този меморандум за разбирателство, ще
бъдат уреждани само чрез консултации между
участниците на най-ниско възможно ниво и
няма да бъдат отнасяни за разрешаване към
национален или международен съд или към
трети страни.
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ЧАСТ 17
Влизане в сила, продължителност
и прекратяване
17.1. Този меморандум за разбирателство
влиза в сила от датата на последното подписване.
17.2. Меморандумът за разбирателство и
всяко техническо споразумение ще останат в
сила, докато Mov Con MILU е активно и докато
всички задължения са уговорени напълно.
17.3. Този меморандум, включвайки всички или някои анекси и/или приложения към
него, може да бъде изменян писмено по всяко
време по взаимно съгласие на участниците.
17.4. Този меморандум може да бъде прекратен по всяко време с писмено съгласие
на участниците. Всеки участник може да се
оттегли с деветмесечно писмено предизвестие
до останалите участници.
17.5. Ако този меморандум за разбирателство или някое техническо споразумение
се прекрати или някой от участниците се
оттегли от меморандума или от техническо
споразумение, то участниците ще започнат
преговори за постигане на консенсус относно
разпределяне на тежестта на разходите, произ-
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тичащи от прекратяването или оттеглянето на
участник от меморандума или от техническо
споразумение.
17.6. Участниците ще започнат консултации
в случай на цялостна промяна на условията за
провеждане на операцията, поради промяна
в мандата или друго обстоятелство.
17.7. Този меморандум за разбирателство
отменя Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Департамента за национална
отбраната на Канада, Министерството на
отбраната на Република Хърватска, Министерството на отбраната на Република Литва,
Министерството на отбраната на Република
Румъния и Министерството на отбраната на
Република Словакия относно формирането
и поддръжката на Многонационално интегрирано логистично подразделение от дата
26 април 2005 г. (DND Идентификационен
номер: 2005033059).
ЧАСТ 18
Подписване
18.1. Този меморандум за разбирателство
е подписан в седем екземпляра само на английски език.
АНЕКС A
към MOU 2009060013

ТАБЛИЦА С ОРГАНИЗАЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА MOV CON MILU
Офицери

Сержанти

Общо
ЛС

Лаптоп

Принтер

Белгия

2

2

4

4

4

България

1

3

4

1

1

Канада

2

2

4

4

4

Хърватска

2

2

4

1

1

Литва

1

2

3

1

1

Унгария

2

2

4

1

1

Румъния

1

3

4

1

1

Словакия

2

2

4

1

1

Общо

13

18

31

14

14

Забележки:
1. Осигуряването с автомобили, настаняването, средствата за комуникация и хранене на личния състав ще
бъдат съгласувани с НАТО.
2. Длъжността „Командващ офицер“ – OC Mov Con MILU, ще се ротира ежегодно между участниците и е в
допълнение към бройките, посочени в таблицата.
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АНЕКС B
към MOU 2009060013
ОРГАНИЗАЦИЯ НА MILU
OC*
MILU
(Ротира LP) OF3

MILU Операции
1 x Зам.К-р (Ротира HUN) OF2
1 x OF 2 (SLO)
1 x OF 2 (CRO)
1 x OR 7 8 (BUL)
1 x OR 6 (ROM)
1 x OF 2 (BEL)

Група по
придвижване

1 x OF 1-2
1 x OR 6
1 x OR 3-4

Група по
придвижване

1 x OF 1-2
1 x OR 6
1 x OR 3-4

Група по
придвижване

1 x OF 1-2
1 x OR 6
1 x OR 3-4

Група по
придвижване

1 x OF 1-2
1 x OR 6
1 x OR 3-4

Група по
придвижване

1 x OF 1-2
1 x OR 6
1 x OR 3-4

Група по
придвижване

1 x OF 1-2
1 x OR 6
1 x OR 3-4

ADMIN
1 x OR 6 Sigs*
(Rotate LP)
1 x OR 4 (TBC)
1 x OR 4 (TBC)

Допълнително присъединили се

Група по
придвижване

1 x OF 1-2
1 x OR 6
1 x OR 3-4

Група по
придвижване

1 x OF 1-2
1 x OR 6
1 x OR 3-4

Група по
придвижване

1 x OF 1-2
1 x OR 6
1 x OR 3-4

* Същата страна (виж параграф 4 на SOP 8).
Забележка. Във всяка група по придвижването страните могат да назначават офицер със звание „лейтенант“
(OF 1) или „капитан“ (OF 2). Няма изискване той да е само със звание OF 2.

АНЕКС C
към MOU 2009060013
НОТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
за участие в
МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО
между Министерството на отбраната на Република България, Департамента за национална
отбрана на Канада, Министерството на отбраната на Република Хърватска, Министерството
на отбраната на Република Унгария, Министерството на националната отбрана на Република
Литва и Министерството на отбраната на Република Словакия относно създаването и осигу
ряването на многонационално интегрирано логистично подразделение
Министерството на отбраната на (вписва се официалното наименование на страната) относно
и в съответствие с изискванията, изложени в писмото покана на участниците от дата (вписва се датата на писмото покана), и желание да стане пълен и активен участник в този MOU
между Министерството на отбраната на Република България, Департамента за национална
отбрана на Канада, Министерството на отбраната на Република Хърватска, Министерството
на отбраната на Република Унгария, Министерството на националната отбрана на Република
Литва и Министерството на отбраната на Република Словакия за създаването и осигуряването
на многонационално интегрирано логистично подразделение влиза в сила (вписва се датата)
и в съответствие с член 11 на посочения MOU, поддържан от всички приложения към MOU,
включително анексите.
Подписан на английски език. Оригиналът на тази Нота за присъединяване ще бъде подписан с водещия участник (вписва се съответната страна), която ще предостави заверено копие
до всеки участник.
ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА
НА (ВПИСВА СЕ ОФИЦИАЛНОТО НАИМЕНОВАНИЕ НА СТРАНАТА)
________________________________
Дата: ___________________________
Място:
4126
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № Із-169 от 2010 г. за условията и реда
за формиране на допълнително възнаграж
дение за резултати в служебната дейност
(ДВ, бр. 16 от 2010 г.)

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 32 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Насърчаване на туристиче
ските дейности“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 83 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 55
от 2010 г.)

§ 1. В чл. 4, ал. 2, т. 5 след думите „Човешки
ресурси“ се добавя „(САД „ЧР“)“.
§ 2. В чл. 7 т. 1 се изменя така:
„1. организира, координира и осъществява
методическо ръководство по дейността за
оценка на резултатите в служебната дейност
в структурите на МВР чрез прилагане на
Системата;“.
§ 3. В чл. 9, ал. 4 навсякъде думата „Дирекция“ се заменя с „дирекция“, а след думите „Национална система 112“ се поставя
запетая и се добавя „дирекция „Управление
на собствеността и социалните дейности“.
§ 4. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. Не подлежат на оценяване по чл. 24:
1. членовете на политическия кабинет на
министъра на вътрешните работи;
2. главният секретар на МВР;
3. сътрудниците към политическия кабинет
на министъра на вътрешните работи и на
главния секретар на МВР;
4. задграничните представители на МВР;
5. ръководителите на структурите по чл. 9,
ал. 1 ЗМВР и техните заместници;
6. ръководителите на специализираните
звена на пряко подчинение на главния секретар на МВР и техните заместници.“
§ 5. В чл. 32, ал. 1 думите „членовете на и
на служителите към политическия кабинет на
министъра на вътрешните работи, на главния
секретар на МВР и на задграничните представители на МВР“ се заменят със „служителите
по чл. 26, т. 1, 2, 3 и 4“.
§ 6. В чл. 32, ал. 2 думите „ръководствата
на структурите по чл. 9, ал. 1 ЗМВР и на
структурите към ръководство на МВР“ се
заменят със „служителите по чл. 26, т. 5 и 6“.
§ 7. Член 36 се изменя така:
„Чл. 36. Възникнали спорове за поставената оценка за изпълнение на целите на
колективно ниво на съставни структури се
отнасят за разрешаване чрез звената за управление по цели до съответния ръководител
на структурите по чл. 9, ал. 1 ЗМВР или до
съответния ръководител на специализираните звена на пряко подчинение на главния
секретар на МВР.“
§ 8. В чл. 4, ал. 2, т. 4, в чл. 5, ал. 1, т. 2 и
4, в чл. 8, ал. 1, в чл. 9, ал. 4, в чл. 11, ал. 1, в
чл. 29, ал. 2, в чл. 35, в чл. 37, ал. 1 и 2 думите
„структурите към ръководство на МВР“ се
заменят със „специализираните звена на пряко
подчинение на главния секретар на МВР“.
§ 9. В § 4 от преходните и заключителните
разпоредби думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
Министър: Цв. Цветанов
4230

§ 1. В чл. 4, ал. 2, т. 3 думата „приходи“
се заменя с „печалба“.
§ 2. В чл. 6, ал. 2 думите „но не повече
от левовата равностойност на 200 000 евро,“
се заличават.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Максималният размер на финансовата
помощ не трябва да надвишава размера по ал. 2
за кандидати и/или ползватели юридически
лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел
(ЗЮЛНЦ), които са свързани по смисъла на
чл. 4, ал. 5 от Закона за малките и средните
предприятия (ЗМСП).“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Обстоятелствата по ал. 4 се доказват
от кандидата/ползвателя на помощта с декларация по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП.“
§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ в случай, че кандидатът/ползвателят на помощта или негов законен или
упълномощен представител попада в някоя
от категориите, определени в чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква „а“
от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на
Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия
регламент, приложим към общия бюджет на
Европейските общности (обн., ОВ L, бр. 248
от 16 септември 2002 г.).
(4) Не са допустими за подпомагане кандидати/ползватели на помощта:
1. при които представляващият кандидатa/
ползвателя на помощта или член на управителния му орган, както и временно изпълняващ
такава длъжност е свързано лице по смисъла
на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на
Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси с лице, заемащо
публична длъжност в управляващия орган
или РА, което е участвало при одобряването
на заявлението за подпомагане;
2. които попадат в случаите по чл. 21 или
22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.“
2. Създава се ал. 5:
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„(5) Липсата на обстоятелствата по ал. 3
и 4 се доказва от кандидата/ползвателя на
помощта:
1. с декларация към момента на кандидатстване;
2. с официални документи, издадени от
съответните компетентни органи за обстоятелствата, за които такива документи се
издават, и с декларация за всички останали
обстоятелства в срок от 15 работни дни от
датата на получаване на уведомително писмо
от РА за представянето им.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 6.
4. Създава се ал. 7:
„(7) Финансова помощ не се предоставя
на кандидати/ползватели на помощта юридически лица с нестопанска цел, регистрирани
по ЗЮЛНЦ, които са свързани по смисъла
на чл. 4, ал. 5 ЗМСП и за които се установи,
че са учредени или преобразувани с цел осъществяване на предимство в противоречие
с целите на мярката по ПРСР за усвояване
на средства над максималния размер съг
ласно чл. 8.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) В случаите на кандидати общини не се
прилагат изискванията на ал. 3, 4 и 5, както
и на ал. 6 по отношение на функционалната
несамостоятелност.“
§ 5. В чл. 18, ал. 1, т. 1 след думата „помещения“ се добавя „и/или друга недвижима
собственост“.
§ 6. Член 19 се отменя.
§ 7. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5 думите „В случаите на доставка
на машини офертите трябва да съдържат и
подпис и печат на производителя или официалния представител/вносител с цел определяне на основателността на предложените
разходи.“ се заличават.
2. В ал. 6 думите „В случаите на доставка
на машини офертите трябва да съдържат и
подпис и печат на производителя или официалния представител/вносител с цел определяне на основателността на предложените
разходи.“ се заличават.
3. В ал. 7 думите „независими оценители,
притежаващи знания“ се заменят с „лица,
притежаващи квалификация и опит“.
4. В ал. 11 думите „ал. 5 и 6“ се заменят
с „ал. 5, 6 и 12“.
5. Създава се нова ал. 12:
„(12) За разходи по ал. 1, чиято стойност
възлиза на по-малко от левовата равностойност на 15 000 евро или са част от доставки/
услуги на обща стойност, по-малка от левовата равностойност на 15 000 евро, се изисква
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представяне на заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните
доставчици или изпълнители.“
6. Досегашните ал. 12, 13 и 14 стават съответно ал. 13, 14 и 15.
7. Досегашната ал. 15 става ал. 16 и в нея
се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 4 думите „поддръжка (текущ ремонт),
наем, застраховка“ се заменят с „текущ ремонт,
поддръжка, наем и застраховка“;
б) в т. 11 думите „или не е спазен ЗОП/
НВМОП“ се заличават;
в) създава се т. 16:
„16. които е установено нарушение на изискванията на чл. 13, ал. 3, 4 и 7.“
§ 8. В чл. 23 ал. 4 се изменя така:
„(4) В случаите по ал. 3 ОДФ – ПСМП приема заявлението за подпомагане, при условие
че липсата или нередовността се отнася за
документи, издавани от други държавни и/или
общински органи или институции, за които
кандидатът представи писмено доказателство,
с което е заявено искане към държавен и/или
общински орган или институция за издаване
на липсващия или нередовния документ. Кандидатът подписва декларация, че е запознат с
липсите и нередовностите, задължението си
да представи документите най-късно в срок
по чл. 24, ал. 3, като отбелязва мотивите и
забележките си.“
§ 9. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думата „нередовност“ се
добавя „или липса“, а след думата „срок“ се
добавя „до“.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) В случаите по ал. 4 РА уведомява кандидата с мотивирано писмо за удължаването
на срока по ал. 1.“
3. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 6 и 7.
4. Досегашната ал. 7 става ал. 8, а думите
„ал. 5 или 6“ се заменят с „ал. 6 или 7“.
§ 10. В чл. 25, ал. 5 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думата „разкриване“ се заменя с
„установяване“.
2. В т. 2 думата „разкриване“ се заменя с
„установяване“.
§ 11. В чл. 26, ал. 1 се създава т. 6:
„6. установяване на обстоятелствата, посочени в чл. 13, ал. 3 и/или 4.“
§ 12. Създава се чл. 26а:
„Чл. 26а. (1) Преди издаване на заповед
за одобрение на заявлението за подпомагане
РА изисква в срока по чл. 13, ал. 5, т. 2 от
кандидата да представи:
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1. свидетелство за съдимост от представляващия кандидатa/ползвателя на помощта
или член на управителния му орган, както
и временно изпълняващия такава длъжност,
издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му;
2. удостоверение, потвърждаващо, че кандидатът не е обявен в процедура по несъстоятелност, издадено от съответния съд не
по-рано от 1 месец преди предоставянето му;
3. удостоверение, потвърждаващо, че кандидатът не е в процедура по ликвидация,
издадено от съответния съд не по-рано от
1 месец преди предоставянето му;
4. декларацията съгласно чл. 13, ал. 5, т. 2
от кандидата преди издаване на заповед за
одобрение на заявлението за подпомагане.
(2) В случаите на кандидати общини не
се прилага ал. 1.“
§ 13. В чл. 34, ал. 3 се създава т. 4:
„4. когато се провежда контролна проверка
въз основа на Приложение I, т. 4 от Регламент
(ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни
2006 г. относно реда и начина на прилагане
на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по
отношение на акредитирането на агенциите
платци и други стопански субекти, както и
по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ L 171,
23.06.2006 г.), той се удължава с един месец.“
§ 14. В чл. 35 думите „чл. 31 от Регламент
(ЕО) № 1975/2006 на Комисията относно определяне на подробни правила за прилагане
на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета
по отношение на прилагането на процедури
за контрол, както и кръстосано спазване по
отношение на мерките за подпомагане на
развитието на селските райони (ОВ L 368,
23.12.2006 г.)“ се заменят с „чл. 30 от Регламент
(ЕО) № 65/2011 на Комисията от 27 януари
2011 г. за определяне на подробни правила
за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005
на Съвета по отношение на прилагането на
процедури за контрол, както и кръстосано
спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ
L 25, 28.01.2011 г.) (Регламент (ЕО) № 65/2011)“.
§ 15. В чл. 36, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 4 думите „чл. 31 от Регламент (ЕО)
№ 1975/2006 г. на Комисията относно определяне на подробни правила за прилагане
на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета
по отношение на прилагането на процедури
за контрол, както и кръстосано спазване по
отношение на мерките за подпомагане на
развитието на селските райони (Регламент
(ЕО) № 1975/2006)“ се заменят с „чл. 30 от
Регламент (ЕО) № 65/2011“.
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2. Създават се т. 6 и 7:
„6. е наложена на ползвателя на помощта
финансова корекция, определена по Методологията за определяне на финансови корекции,
които се прилагат спрямо разходите, свързани
с изпълнението на оперативните програми,
съфинансирани от структурните инструменти
на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
и Европейския фонд за рибарство, приета
с Постановление № 134 на Мининстерския
съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2010 г.;
изм., бр. 3 от 2011 г.);
7. установи обстоятелствата, посочени в
чл. 13, ал. 3 и/или 4.“
§ 16. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Одобреният проект се изпълнява в
срок до 24 месеца, считано от:
1. датата на подписването на договора за
отпускане на финансова помощ с РА за кандидати, които не се явяват възложители по
чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4
НВМОП;
2. датата на получаване от ползвателя на
финансова помощ на решението за съгласуване/отказ за съгласуване на последната по
време процедура за избор на изпълнител на
строително-монтажните работи по проекта
за получатели на финансова помощ, които се
явяват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и
5 ЗОП или чл. 1, ал. 4 НВМОП.“
2. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) Разплащателната агенция извършва
предварителния контрол по ал. 3 в срок до
4 месеца от получаване на документите по
чл. 9, ал. 1 от Наредбата за осъществяване на
предварителен контрол върху процедури за
обществени поръчки, финансирани напълно
или частично със средства от Европейските
фондове, приета с ПМС № 96 от 2009 г. (обн.,
ДВ, бр. 34 от 2009 г.; изм., бр. 86 от 2010 г.).
(5) Разплащателната агенция извършва
последващ контрол по ал. 3 в срок до 4 месеца
от получаване на документите за проведената
процедура за избор на изпълнител.
(6) Срокът по ал. 4 и 5 спира да тече:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовност на документите или
непълнота или неяснота на заявените данни
и посочените факти по ал. 4 или 5;
2. в случаите по чл. 19, ал. 2, т. 22 ЗОП.“
§ 17. Създава се нов чл. 38:
„Чл. 38. (1) В случай, когато към заявлението за подпомагане е бил представен идеен
проект, кандидатът представя за съгласуване
в РА изготвения работен/технически проект.
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(2) Разплащателната агенция преценява
обосноваността на разходите на представения
по ал. 1 работен/технически проект чрез съпоставяне с референтни цени или с оценяваща
комисия, съставена по чл. 20, ал. 7.“
§ 18. В чл. 44 се създават ал. 4 и 5:
„(4) В случаите, когато РА установи до
извършване на окончателно плащане обстоятелства по чл. 13, ал. 3 и/или 4, ползвателят
на помощта дължи връщане на изплатените
авансови и/или междинни плащания.
(5) В случаите, когато РА установи, че
обстоятелства по чл. 13, ал. 3 и/или 4 са
съществували към датата на извършване на
окончателно плащане по проекта, ползвателят
на помощта дължи връщане на изплатените
плащания по проекта.“
§ 19. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „чл. 26 от Регламент (ЕО)
№ 1975/2006 г. на Европейската комисията от
7 декември 2006 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО)
№ 1698/2005 г. на Съвета по отношение на
прилагането на процедури за контрол, както и
кръстосано спазване по отношение на мерките
за подпомагане на развитието на селските
райони“ се заменят с „чл. 24 от Регламент
(ЕО) № 65/2011“.
2. В т. 3 думата „доходи“ се заменя с
„приход“.
3. В т. 9 се създават букви „д“, „е“ и „ж“:
„д) едното лице притежава повече от
половината от броя на гласовете в общото
събрание на другото лице;
е) лицата, чиято дейност се контролира
пряко или косвено от трето лице – физическо
или юридическо;
ж) лицата, едното от които е търговски
представител на другото.“
4 . В т. 1 5 д у м и т е „ Ре г л а м е н т ( Е О)
№ 1975/2006 г.“ се заменят с „Регламент (ЕО)
№ 65/2011“.
5. В т. 21 думите „чл. 5, т. 3 от Регламент
(ЕО) № 1975/2006 на Комисията от 7 декември 2006 г. относно определяне на подробни
правила за прилагане на Регламент (ЕО)
№ 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и
кръстосано спазване по отношение на мерките
за подпомагане на развитието на селските
райони (ОВ, L 368 от 23.12.2006).“ се заменят
с „чл. 4, т. 8 от Регламент (ЕО) № 65/2011“.
6. В т. 23 след думата „процеси“ се добавят
„или дейности“.
7. Точка 24 се изменя така:
„24. „Генериращи печалба“ са атракции
или съоръжения, за които разликата между
брутните приходи и брутните разходи е положителна.“
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§ 20. Създава се приложение № 2а към
чл. 13, ал. 5, т. 1 и 2:
„Приложение № 2а
към чл. 13, ал. 5, т. 1 и 2
ДЕКЛАРАЦИЯ1
по чл. 13, ал. 5, т. 1 и 2 относно обстоятелства
по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2,
буква „а“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия
регламент, приложим към общия бюджет на
Европейските общности
Долуподписаният/ата
_______________________________________________ ,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ______________________ , притежаващ лична
карта № _______________________ ,
издадена на ______________________________ от МВР –
(дата на издаване)

гр. _________________________________________________ ,
(място на издаване)

адрес:_______________________________________________ ,
(постоянен адрес)

в качеството си на ________________________________
______________________________________________________
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето
има право да представлява и управлява)

на __________________________________________________ ,
(наименование на кандидата)

вписано в регистър на Окръжен съд ________________ ,
№ _________________ , със седалище _________________
и адрес на управление ___________________________
_____________________________ , тел.: ________________ ,
факс: ________________ , БУЛСТАТ ________________ –
кандидат/ползвател на помощ по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“:
1. Не съм обявен в несъстоятелност и не съм обект
на открито производство по несъстоятелност,
ликвидация, дейността ми не е поставена под
съдебен надзор, не съм сключил споразумение
с кредитори, не съм преустановил стопанска
дейност, не съм обект на производство, свързано
с такива въпроси, и не се намирам в подобна
процедура съгласно националните законови и
подзаконови актове;
2. Не съм лишен от правото да упражнявам
професия или дейност с влязъл в сила акт на
компетентен орган съгласно законодателството
на държавата, в която е извършено нарушението;
3. Не съм признат за виновен за тежки правонарушения при упражняване на професионална
дейност, доказани с всякакви средства, които
управляващият орган или РА може да обоснове;
Декларацията се подписва задължително от
представляващия и управляващия кандидата/
ползвателя. Когато управляващите кандидата/
ползвателя са повече от едно лице, декларацията
се попълва и подава по един екземпляр за всички
лица от управителните органи на кандидата/
ползвателя, а в случай че членове са юридически лица – от техния представител в съответния
управителен орган.
1

БРОЙ 30

ДЪРЖАВЕН

4. Нямам неизпълнени задължения към държавата и/или към общината, свързани с плащане на
вноски за социално осигуряване или плащане на
данъци съгласно националното законодателство
на държавата, в която е седалището ми, и по българското законодателство, освен ако е допуснато
разсрочване или отсрочване на задълженията;
5. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за
измама, корупция, изпиране на пари, участие
в престъпна организация или всякаква друга
незаконна дейност, накърняваща финансовите
интереси на Общностите;
6. Понастоящем не ми е наложено административно наказание по чл. 78а НК за умишлено предоставяне на документи с невярно съдържание при
осигуряване на информацията, изискана от РА;
7. Не съм получил пълен отказ за плащане поради виновно неизпълнение на задължения по
договор, финансиран от бюджета на Общностите,
въз основа на влязъл в сила съдебен акт;
8. Представл явани ят от мен кандидат не е
в трудов или друг договор за изпълнение на
ръководни и л и кон т рол ни фу нк ц ии с л ице
на трудово и/или служебно правоотношение
в управляващия орган или РА до една година
от прекратяване на правоотношението, в представлявания от мен кандидат такова лице не е
съдружник, не притежава дялове или акции, не
е управител или член на орган на управление
или контрол;
9. При промяна на декларираните обстоятелства
ще уведомя незабавно РА.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
...................... 20... г.

ВЕСТНИК

е) в т. 22 думите „(в случаите на доставка
на машини офертите трябва да съдържат и
подпис и печат на производителя или официалния представител/вносител, с цел определяне
на основателността на предложените разходи)“
се заличават;
ж) в т. 23 думите „(в случаите на доставка
на машини и/или земеделска техника офертите трябва да съдържат и подпис и печат на
производителя или официалния представител/
вносител)“ се заличават;
з) точка 26 се изменя така:
„26. Анализ на приходите и разходите на
проекта (По образец, утвърден от изпълнителния
директор на РА и съгласуван от министъра на
земеделието и храните. Образец на анализа на
приходите и разходите на проекта се публикува
на интернет страницата на РА).“;
и) създават се т. 31 и 32:
„31. *Декларация към чл. 13, ал. 5, т. 1 (посочена в приложение № 2а към чл. 13, ал. 5,
т. 1 и 2).
32. Декларация за нередности.
“.
2. След таблица „ДЕКЛАРИРАМ, че представляваната от мен организация:“ се добавя
„Декларация за нередности“:
„ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ1
Долуподписаният/ата
_______________________________________________ ,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ______________________ , притежаващ лична
карта № _______________________ ,
издадена на ______________________________ от МВР –
(дата на издаване)

Декларатор: .................“.

§ 21. В приложение № 4 към чл. 23, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В таблица „Придружаващи документи“
се правят следните изменения и допълнения:
а) точка 8 се изменя така:
„8. *Удостоверение от Националната агенция
по приходите, че кандидатът няма просрочени
задължения, издадено не по-рано от 1 месец
преди предоставянето му – оригинал или заверено копие от ползвателя на помощта.
“;
б) точки 9 и 10 се отменят;
в) точки 13, 14 и 15 се изменят така:
„13. *Счетоводен баланс за последния отчетен
период
14. *Отчет за приходите и разходите за последния отчетен период заедно със справка за
приходите и разходите по видове икономически
дейности
15. *Справка за дълготрайните активи – приложение към счетоводния баланс за последния
отчетен период
“;
г) в т. 16 след думата „цена“ се добавя „или
инвентарна книга“;
д) в т. 17 след думите „сградите/помещенията“ се добавя „и/или друга недвижима
собственост“;
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гр. _________________________________________________ ,
(място на издаване)

адрес:_______________________________________________ ,
(постоянен адрес)

в качеството си на ________________________________
______________________________________________________
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето
има право да представлява и управлява)

на __________________________________________________ ,
(наименование на кандидата)

вписано в регистър на Окръжен съд ________________ ,
№ _________________ , със седалище _________________
и адрес на управление ___________________________
_____________________________ , тел.: ________________ ,
факс: ________________ , БУЛСТАТ ________________ –
кандидат по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“, декларирам, че:
Декларацията се подписва задължително от
кандидата – от представляващия и управляващите
кандидата. Когато управляващите кандидата са
повече от едно лице, декларацията се попълва
и подава по един екземпляр за всички лица от
управителните органи на кандидата, а в случай
че членове са юридически лица – от техния
представител в съответния управителен орган. За
кандидати общини – само от кмета на общината.
1
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1. Запознат/а съм с определението за нередност
съгласно Регламент на Съвета № 1083/2006 г.,
а именно:
Под „нередност“ следва да се разбира всяко
нарушение на общностното право в резултат от
действие или бездействие на икономически оператор, което е имало или би имало за резултат
ощетяване на общия бюджет на Европейските
общности или на бюджетите, управлявани от
тях, чрез намаляване или загуба на приходи
в резултат на собствени ресурси, събирани от
името на ЕО, или посредством извършване на
неоправдан разход.
Всички форми на корупция са също нередност.
2. Запознат/а съм с определението за измама
съгласно чл. 1, параграф 1, буква „а“ от Конвенцията за защита на финансовите интереси
на Европейските общности, а именно:
Под измама следва да се разбира всяко умишлено
действие или бездействие, свързано със:
– Използването или представянето на фалшиви,
грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба, нередно теглене
или неправомерно намаляване на средства от
общия бюджет на Европейските общности или
от бюджети, управлявани от или от името на
Европейските общности;
– Укриване на информация в нарушение на
конкретно задължение, водещо до резултатите,
споменати в предходната подточка;
– Използването на такива средства за цели,
различни от тези, за които са отпуснати първоначално;
– Злоупотреба на правомерно получена облага
със същия ефект.
3. Запознат/а съм с възможните начини, по които
мога да подам сигнал за наличие на нередности
и измами или за съмнение за нередности и измами, а именно:
– до служителя по нередности в РА;
При наличие или съмнение за връзка на някое
от лицата, на които следва да се подават сигналите за нередности, със случая на нередност
информацията се подава директно до един или
до няколко от следните органи:
– до изпълнителния директор на РА;
– до ръководителя на управляващия орган на
„Програмата за развитие на селските райони“
2007 – 2013 г.;
– до ресорния заместник-министър, в чийто
ресор е управляващият орган на „Програмата
за развитие на селските райони“ 2007 – 2013 г.;
– до председателя на Съвета за координация в
борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, и
до ръководителя на дирекция „Координация на
борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности“ в
Министерството на вътрешните работи;
– до Европейската служба за борба с измамите
(ОЛАФ) към Европейската комисия.
Настоящата декларация е изготвена в два екземпляра – по един за деклариращия и за РА.
Дата: ..........

Подпис на деклариращия: ………..“.
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3. Таблица „3. Резултати от инвестицията“
се изменя така:
„3. Резултати от инвестицията:
Мерна единица

Преди началото на
инвестицията

След извършване
на инвестицията

Брой на еднодневните
посетители
Брой нощувки в места за настаняване на
общината
Брутна печалба/загуба на кандидата (в
лева) (*)
Печалба/загуба на
дейността за подкрепа, ако е съществуваща (**)
(*) Отбележете с „+“ печалбата или с „-“ загубата.
(**) Попълва се само за тези проекти, при които
се търси подкрепа за вече стартирали дейности.“

§ 22. В приложение № 6 към чл. 31, ал. 1
се създават т. 7, 8, 9, 10 и 11:
„7. Свидетелство за съдимост на ползвателя на помощта – от представляващия и
членовете на управителния им орган, както
и временно изпълняващ такава длъжност, а в
случай, че членове са юридически лица – от
техните представители в съответния управителен орган. Свидетелството за съдимост
да е издадено не по-рано от 1 месец преди
предоставянето му – оригинал или копие,
заверено от ползвателя на помощта (не се
представя от общини).
8. Удостоверение от Националната агенция
по приходите, че ползвателят на помощта няма
просрочени задължения, издадено не по-рано
от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или заверено копие от ползвателя на
помощта (не се представя от общини).
9. Удостоверение, потвърждаващо, че ползвателят на помощта не е обявен в процедура
по несъстоятелност, издадено от съответния
съд не по-рано от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или заверено копие (не
се представя от общини).
10. Удостоверение, потвърж даващо, че
ползвателят на помощта не е в процедура
по ликвидация, издадено от съответния съд
не по-рано от 1 месец преди предоставянето
му – оригинал или заверено копие (не се
представя от общини).
11. Декларация по чл. 13, ал. 10, т. 2 (посочена в приложение № 2а към чл. 13, ал. 5,
т. 1 и 2) (не се представя от общини).“
§ 23. В раздел „Общи документи“ от приложение № 7 към чл. 32, ал. 1 „Документи, които
ползвателят на помощта следва да подаде при
заявка за междинно и окончателно плащане“
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точки 2 и 3 се отменят.
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2. Точка 8 се изменя така:
„8. Удостоверение от Националната агенция
по приходите, че ползвателят на помощта няма
просрочени задължения, издадено не по-рано
от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или заверено копие от ползвателя на
помощта (не се представя от общини).“
3. Създават се т. 29, 30 и 31:
„29. Свидетелство за съдимост на ползвателя
на помощта – от представляващия и членовете
на управителния им орган, както и временно
изпълняващ такава длъжност, а в случай, че
членове са юридически лица – от техните
представители в съответния управителен орган. Свидетелството за съдимост да е издадено
не по-рано от 1 месец преди предоставянето
му – оригинал или копие, заверено от ползвателя на помощта (не се представя от общини).
30. Декларация по чл. 13, ал. 10, т. 2 (посочена в приложение № 2а към чл. 13, ал. 5,
т. 1 и 2) (не се представя от общини).
31. Декларация по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП (не
се представя от общини).“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 24. В срок до 30 работни дни от обнародване на наредбата Разплащателната агенция
изпраща уведомителни писма за представяне
на анализ на приходите и разходите на проекта (по образец, утвърден от изпълнителния
директор на РА, съгласуван от министъра на
земеделието и храните) до кандидатите, които
не са сключили договор за подпомагане преди
влизане в сила на тази наредба.
§ 25. В чл. 39 от Наредба № 24 от 2008 г.
за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места“ от
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 71 от
2008 г.; изм., бр. 11, 45, 55 и 78 от 2010 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Одобреният проект се изпълнява в
срок до 30 месеца, считано от:
1. датата на подписването на договора за
отпускане на финансова помощ с РА за кандидати, които не се явяват възложители по
чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4
НВМОП;
2. датата на получаване от ползвателя на
финансова помощ на решението за съгласуване/отказ за съгласуване на последната по
време процедура за избор на изпълнител на
строително-монтажните работи по проекта
за получатели на финансова помощ, които се
явяват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и
5 ЗОП или чл. 1, ал. 4 НВМОП.“
2. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) Разплащателната агенция извършва
предварителния контрол по ал. 3 в срок до
4 месеца от получаване на документите по
чл. 9, ал. 1 от Наредбата за осъществяване на
предварителен контрол върху процедури за
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обществени поръчки, финансирани напълно
или частично със средства от Европейските
фондове, приета с ПМС № 96 от 2009 г. (обн.,
ДВ, бр. 34 от 2009 г.; изм., бр. 86 от 2010 г.).
(5) Разплащателната агенция извършва
последващ контрол по ал. 3 в срок до 4 месеца
от получаване на документите за проведената
процедура за избор на изпълнител.
(6) Срокът по ал. 4 и 5 спира да тече:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване
на нередовност на документите или непълнота
и неяснота на заявените данни и посочените
факти по ал. 4 или 5;
2. в случаите по чл. 19, ал. 2, т. 22 ЗОП.“
§ 26. В Наредба № 25 от 2008 г. за условията
и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони“
от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 72 от
2008 г.; изм., бр. 11, 37, 45, 55 и 78 от 2010 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Одобреният проект се изпълнява в
срок до 30 месеца, считано от:
1. датата на подписването на договора за
отпускане на финансова помощ с РА за кандидати, които не се явяват възложители по
чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4
НВМОП;
2. датата на получаване от ползвателя на
финансова помощ на решението за съгласуване/отказ за съгласуване на последната по
време процедура за избор на изпълнител на
строително-монтажните работи по проекта
за получатели на финансова помощ, които се
явяват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и
5 ЗОП или чл. 1, ал. 4 НВМОП.“;
б) създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) Разплащателната агенция извършва
предварителния контрол по ал. 3 в срок до
4 месеца от получаване на документите по
чл. 9, ал. 1 от Наредбата за осъществяване на
предварителен контрол върху процедури за
обществени поръчки, финансирани напълно
или частично със средства от Европейските
фондове, приета с ПМС № 96 от 2009 г (обн.,
ДВ, бр. 34 от 2009 г.; изм., бр. 86 от 2010 г.).
(5) Разплащателната агенция извършва
последващ контрол по ал. 3 в срок до 4 месеца
от получаване на документите за проведената
процедура за избор на изпълнител.
(6) Срокът по ал. 4 и 5 спира да тече:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване
на нередовност на документите или непълнота
и неяснота на заявените данни и посочените
факти по ал. 4 или 5;
2. в случаите по чл. 19, ал. 2, т. 22 ЗОП.“
2. Приложение № 2 към чл. 14, ал. 1, т. 2
„Списък на населените места с под 2000 еквивалентни жители от селските райони“ се
изменя така:

С Т Р.
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„Приложение № 2
към чл. 14, ал. 1, т. 2
Списък на населените места с под 2000 еквивалентни жители от селските райони
№ по
ред
1

Област

Име на общината
от селските райони
(общо 231)

Име на населеното място

ЕКАТТЕ на
населеното
място

2

3

4

5

БЛАГОЕВГРАД
1

2

3

4

5

БАНСКО

БЕЛИЦА

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ГЪРМЕН

КРЕСНА

с. Гостун

17381

с. Кремен

39614

с. Места

47857

с. Обидим

53059

с. Осеново

54136

с. Филипово

76090

с. Бабяк

02107

с. Горно Краище

77596

с. Гълъбово

15638

с. Дагоново

20064

с. Златарица

14521

с. Кузьово

40453

с. Лютово

44762

с. Орцево

53998

с. Палатик

59330

с. Черешово

80649

с. Баничан

2600

с. Борово

05606

с. Буково

07003

с. Господинци

17347

с. Делчево

20585

с. Добротино

21680

с. Корница

38666

с. Лъжница

44416

с. Балдево

2381

с. Г. Дряново

16763

с. Д. Дряново

22616

с. Ковачевица

37472

с. Крушево

40138

с. Лещен

43606

с. Марчево

47408

с. Огняново

53326

с. Ореше

53727

с. Осиково

54184

с. Скребатно

66874

с. Хвостяне

77222

с. Будилци

06834

с. Влахи

11569

с. Горна Брезница

16136

БРОЙ 30
1

6

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

ПЕТРИЧ

С Т Р. 3 1
4

5

с. Долна Градешница

22068

с. Езерец

27098

с. Ново село

52163

с. Ощава

54537

с. Сливница

67369

с. Стара Кресна

39699

с. Баскалци
с. Беласица
с. Богородица
с. Боровичене

2806
3294
66322
5596

с. Вишлене

11358

с. Волно

12036

с. Габрене

14091

с. Гега

14581

с. Генерал Тодоров

58390

с. Горчево

17302

с. Гюргево

18472

с. Долене

21885

с. Долна Крушица

22143

с. Долна Рибница

22246

с. Долно Спанчево

22842

с. Драгуш

23488

с. Дрангово

23563

с. Дреновица

23683

с. Дреново

23697

с. Занога

30315

с. Зойчене

31317

с. Иваново

32086

с. Кавракирово

35081

с. Камена

35688

с. Капатово

36083

с. Кладенци

37143

с. Ключ

37349

с. Кромидово

39935

с. Крънджилица

40302

с. Кукурахцево

40508

с. Кулата

40539

с. Марикостиново

47189

с. Марино поле

47247

с. Мендово

47799

с. Митино

48458

с. Михнево

48578

с. Ново Кономлади

52091

с. Право бърдо

58061

с. Рибник

62623

с. Рупите

49312

С Т Р.
1

7

8

32
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2
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3
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БРОЙ 30
4

5

с. Ръждак

63542

с. Самуилова крепост

65288

с. Самуилово

65293

с. Скрът

66901

с. Старчево

69119

с. Струмешница

69941

с. Тонско дабе

72672

с. Тополница

72744

с. Чуричени

81791

с. Чучулигово

81832

с. Чурилово

81788

с. Яворница

87134

с. Яково

87312

с. Годлево

15326

с. Горно Драглище

16754

с. Добърско

21748

с. Долно Драглище

22602

с. Елешница

27293

гр. Мелник

47754

с. Белевехчево

3335

с. Бельово

3784

с. Бождово

4933

с. Виногради

11168

с. Вихрен

11315

с. Враня

12200

с. Вълково

12471

с. Голем Цалим

15549

с. Голешово

15583

с. Горна Сушица

16403

с. Горно Спанчево

16969

с. Дамяница

20105

с. Дебрене

20345

с. Джигурово

20780

с. Долени

21909

с. Златолист

31139

с. Зорница

20910

с. Калиманци

35362

с. Катунци

36693

с. Кашина

36734

с. Ковачево

37486

с. Кръстилци

40378

с. Кърналово

40926

с. Ладарево

43030

с. Ласкарево

43150

с. Лебница

43181

с. Левуново

43243

БРОЙ 30
1

9

10

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

САТОВЧА

СИМИТЛИ

С Т Р. 3 3
4

5

с. Лехово

43503

с. Лешница

43565

с. Лиляново

43699

с. Лозеница

44121

с. Любовище

44625

с. Любовка

44639

с. Малки Цалим

46526

с. Ново Делчево

52074

с. Ново Ходжово

52307

с. Петрово

56174

с. Пиперица

56352

с. Пирин

56410

с. Плоски

56839

с. Поленица

57176

с. Рожен

62918

с. Склаве

66785

с. Спатово

68223

с. Стожа

69290

с. Струма

69938

с. Сугарево

70189

с. Хотово

77361

с. Храсна

77414

с. Хърсово

77565

с. Черешница

80618

с. Яново

87446

с. Боголин

4707

с. Ваклиново

10046

с. Годешево

15312

с. Долен

21868

с. Жижево

29372

с. Крибул

39726

с. Осина

54225

с. Туховища

73519

с. Фъргово

76203

с. Брестово

6522

с. Брежани

06238

с. Горно Осеново

16870

с. Градево

17405

с. Докатичево

21837

с. Долно Осеново

22753

с. Железница

29146

с. Мечкул

48012

с. Полена

57162

с. Полето

57203

с. Ракитна

61978

с. Сенокос

66247

С Т Р.
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4

5

с. Сухострел

70370

с. Сушица

35105

с. Тросково

73184

с. Черниче

81013

с. Велющец

10608

с. Вракуповица

12142

с. Гореме

16033

с. Горна Крушица

16273

с. Горна Рибница

16362

с. Добри лаки

21467

с. Драката

23532

с. Игралище

32322

с. Илинденци

32665

с. Каменица

35818

с. Клепало

37191

с. Колибите

38056

с. Кърпелево

40957

с. Махалата

47473

с. Никудин

51737

с. Палат

55227

с. Раздол

61772

с. Седелец

65930

гр. Струмяни

69969

с. Цапарево

78046

с. Беслен

3976

с. Блатска

4399

с. Гайтаниново

14341

с. Илинден

32648

с. Копривлен

38532

с. Лъки

44464

с. Нова Ловча

51860

с. Ново Лески

52101

с. Парил

55467

с. Петрелик

56109

с. Садово

65108

с. Теплен

72268

с. Тешово

72374

с. Аврамово

59

с. Бел камен

3561

с. Бунцево

7822

с. Конарско

38220

с. Смолево

32603

с. Черна Места

81850

с. Юруково

86101

с. Дрянковец

23889

БУРГАС
14

АЙТОС
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ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

КАМЕНО

КАРНОБАТ

С Т Р. 3 5
4

5

с. Зетьово

30805

с. Караново

36381

с. Лясково

44817

с. Малка поляна

46440

с. Мъглен

49477

с. Пещерско

56321

с. Пирне

56438

с. Поляново

57426

с. Раклиново

62013

с. Съдиево

70473

с. Тополица

72727

с. Черна могила

80813

с. Черноград

81102

с. Чукарка

81640

с. Винарско

11096

с. Вратица

12245

с. Желязово

29249

с. Константиново

52279

с. Кръстина

40381

с. Ливада

43623

с. Полски извор

57337

с. Русокастро

63478

с. Свобода

65783

с. Трояново

73211

с. Тръстиково

73388

с. Черни връх

80916

с. Аспарухово

775

с. Венец

10625

с. Глумче

15182

с. Деветак

20417

с. Деветинци

20448

с. Детелина

2765

с. Добриново

21508

с. Драганци

23176

с. Драгово

23306

с. Екз. Антимово

27169

с. Житосвят

29492

с. Железник

29129

с. Зимен

30853

с. Искра

32809

с. Козаре

37650

с. Крушово

40230

с. Крумово Градище

40021

с. Кликач

37201

с. Мъдрино

49549

с. Невестино

51202

С Т Р.
1
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2

ВЕСТНИК

3
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4

с. Огнен

53312

с. Раклица

62027

с. Сан Стефано

65351

с. Сигмен

66408

с. Смолник

72080

с. Соколово

67920

с. Сърнево

70576

с. Хаджиите

77089

с. Черково

80755

с. Церковски

78416

с. Близнак

4412

с. Бръшлян

6687

с. Бяла вода

18

НЕСЕБЪР

ПОМОРИЕ

7627

с. Визица

11051

с. Граматиково

17693

с. Евренозово

27022

с. Заберново

30020

с. Звездец

30483

с. Калово

35451

с. Младежко

48667

с. Сливарово

67307

с. Стоилово

69328

гр. Оризаре

53822

с. Баня

19

5

2703

с. Гюльовца

18469

с. Емона

27454

с. Козница

37825

с. Кошарица

39164

с. Паницово

55350

с. Приселци

58431

с. Раковсково

62102

с. Тънково

73571

с. Александрово
с. Бата

271
2810

с. Белодол

27440

с. Габерово

14057

с. Горица

16064

с. Гълъбец

18229

с. Дъбник

24253

с. Каменар

35691

с. Козичино

37753

с. Косовец

38769

с. Лъка

44425

с. Медово

47651

с. Порой

57790

с. Страцин

69746

БРОЙ 30
1
20

21

22

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3
ПРИМОРСКО

РУЕН

СОЗОПОЛ

С Т Р. 3 7
4

5

с. Веселие

10731

с. Н. Паничарево

52129

с. Писменово

56513

с. Ясна поляна

87655

с. Билка

4056

с. Вишна

11363

с. Вресово

12303

с. Добра поляна

21333

с. Добромир

21614

с. Дропла

23755

с. Дъскотна

24699

с. Дюля

24757

с. Заимчево

30234

с. Зайчар

30243

с. Звезда

30435

с. Каменяк

35955

с. Каравельово

36213

с. Китка

37054

с. Листец

43880

с. Мрежичко

49254

с. Подгорец

15967

с. Преображенци

51055

с. Припек

46930

с. Просеник

58640

с. Разбойна

61666

с. Речица

62548

с. Рожден

62904

с. Рудина

63166

с. Рупча

63375

с. Ръжица

63598

с. Сини рид

80296

с. Скалак

66706

с. Снежа

67725

с. Снягово

67767

с. Соколец

67876

с. Средна махала

68401

с. Струя

69990

с. Топчийско

72864

с. Череша

80563

с. Шиварово

83154

с. Ябълчево

87093

с. Ясеново

87638

с. Атия

63015

с. Вършило

12975

с. Габър

14249

с. Зидарово

30822

С Т Р.
1

23

24

38

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

СРЕДЕЦ

СУНГУРЛАРЕ

БРОЙ 30
4

5

с. Индже войвода

32737

с. Извор

32367

с. Крушевец

40124

с. Присад

58400

с. Равадиново

61042

с. Равна гора

61114

с. Росен

63029

с. Белеврен

3349

с. Белила

3455

с. Бистрец

4176

с. Богданово

4621

с. Варовник

10166

с. Вълчаново

72059

с. Голямо Буково

15816

с. Горно Ябълково

17035

с. Гранитец

17720

с. Граничар

17779

с. Долно Ябълково

22914

с. Драка

23529

с. Драчево

23604

с. Дюлево

24712

с. Загорци

30168

с. Зорница

31379

с. Кирово

36938

с. Кубадин

40419

с. Малина

46348

с. Момина църква

29221

с. Орлинци

53984

с. Проход

58712

с. Пънчево

59015

с. Радойново

61563

с. Росеново

63055

с. Светлина

65560

с. Синьо Камене

66585

с. Сливово

67413

с. Суходол

70322

с. Тракийци

72967

с. Факия

76039

с. Бероново
с. Балабанчево
с. Босилково

3959
02322
5726

с. Ведрово

10313

с. Везенково

10327

с. Велислав

76056

с. Горово

17049

с. Грозден

17909

БРОЙ 30
1

ДЪРЖАВЕН
2

25

ВЕСТНИК

3

ЦАРЕВО

С Т Р. 3 9
4

5

с. Дъбовица

83137

с. Есен

27615

с. Чубра

81582

с. Славянци

67115

с. Терзийско

72299

с. Черница

81006

с. Лозарево

44029

с. Лозица

44149

с. Климаш

37215

с. Костен

38889

с. Вълчин

12591

с. Завет

30051

с. Камчия

36004

с. Каменско

35924

с. Манолич

47096

с. Подвис

56959

с. Прилеп

58325

с. Пчелин

58857

с. Садово

65111

с. Скала

66682

с. Бродилово

6553

с. Българи

7291

с. Велика

10361

с. Изгрев

32514

с. Кондолово

38251

с. Кости

38947

с. Резово

62459

с. Фазаново

76025

ВАРНА
26

АВРЕН

с. Аврен

84

с. Бенковски

3811

с. Близнаци

4426

с. Болярци

5311

с. Добри дол

21419

с. Дъбравино

24400

с. Здравец

30627

с. Казашка река

35208

с. Китка

37068

с. Круша

40066

с. Приселци

58445

с. Равна гора

61128

с. Садово

65125

с. Синдел

66490

с. Тръстиково

73393

с. Царевци

70220

с. Юнак

86057

С Т Р.
1
27

28
29

30

31

40

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3
АКСАКОВО

БЕЛОСЛАВ
БЯЛА

ВЕТРИНО

ВЪЛЧИ ДОЛ

БРОЙ 30
4

5

с. Ботево

5829

с. Водица

11702

с. Въглен

12406

с. Г. Кантарджиево

14653

с. Доброглед

21587

с. Долище

21988

с. Засмяно

30363

с. Зорница

31334

с. Изворско

32490

с. Кичево

37099

с. Климентово

37246

с. Крумово

39983

с. Куманово

40590

с. Л. Каравелово

44519

с. Новаково

51826

с. Орешак

53691

с. Осеново

54145

с. Припек

58373

с. Радево

61306

с. Слънчево

67489

с. Яребична

87518

с. Разделна

61741

с. Страшимирово

69763

с. Горица

16078

с. Господиново

17323

с. Дюлино

24739

с. Попович

57635

с. Самотино

65259

с. Ветрино

10865

с. Габърница

14252

с. Доброплодно

21645

с. Млада гвардия

48653

с. Момчилово

49000

с. Невша

51233

с. Неофит Рилски

51487

с. Средно село

68480

с. Ягнило

87206

с. Бояна

5978

с. Брестак

6416

с. Войводино

11836

с. Г. Киселово

14667

с. Г. Колево

14670

с. Добротич

21717

с. Есеница

27629

с. Звънец

30555

с. Изворник

32442

БРОЙ 30
1

32
33

34

35

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

ДЕВНЯ
ДОЛНИ ЧИФЛИК

ДЪЛГОПОЛ

ПРОВАДИЯ

С Т Р. 4 1
4

5

с. Искър

32860

с. Калоян

35506

с. Караманите

36302

с. Кракра

39373

с. Метличина

47874

с. Михалич

48524

с. Оборище

53093

с. Радан войвода

61265

с. Стефан Караджа

69170

с. Страхил

69701

с. Червенци

80529

с. Щипско

84022

с. Кипра

36868

с. Падина

55110

с. Булаир

7034

с. Бърдарево

7394

с. Венелин

10611

с. Голица

15597

с. Горен чифлик

16050

с. Детелина

20701

с. Кривини

39801

с. Нова Шипка

51963

с. Ново Оряхово

52115

с. Солник

68028

с. Рудник

63197

с. Шкорпиловци

83404

с. Юнец

86088

с. Аспарухово

00789

с. Арковна

00624

с. Боряна

05699

с. Величково

10495

с. Дебелец

20599

с. Камен дял

35777

с. Комунари

38162

с. Красимир

39551

с. Лопушна

44294

с. Партизани

55470

с. Поляците

57457

с. Сава

65019

с. Сладка вода

67129

с. Рояк

63135

с. Блъсково

4457

с. Бозвелийско

5102

с. Бързица

7507

с. Венчан

10663

с. Градинарово

17508

С Т Р.
1

42

ДЪРЖАВЕН
2

36

ВЕСТНИК

3

СУВОРОВО

БРОЙ 30
4

5

с. Добрина

21484

с. Житница

29458

с. Златина

31005

с. Китен

37037

с. Комарево

38114

с. Кривня

39829

с. Манастир

46975

с. Неново

51456

с. Овчага

53182

с. Петров дол

56143

с. Равна

61073

с. Славейково

66963

с. Снежина

67739

с. Староселец

69020

с. Тутраканци

73506

с. Храброво

77387

с. Чайка

80073

с. Черковна

80710

с. Черноок

81195

с. Баново

2662

с. Дръндар

23858

с. Изгрев

32528

с. Калиманци

35376

с. Левски

43222

с. Николаевка

51584

с. Просечен

58654

с. Чернево

80861

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
37

ЕЛЕНА

с. Аплаци

521

с. Багалевци

2110

с. Бадевци

2169

с. Баевци

2191

с. Баждари

2213

с. Балуци

2498

с. Беброво

3054

с. Бейковци

3232

с. Берковци

3945

с. Блъсковци

4460

с. Богданско

4652

с. Бойковци

5164

с. Босевци

5709

с. Брезово

06344

с. Бръчковци

6662

с. Буйновци

6896

с. Бялковци

7805

с. Валето

10063

БРОЙ 30
1

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

С Т Р. 4 3
4

5

с. Велковци

10522

с. Велювци

10598

с. Веселина

10745

с. Високовци

11274

с. Вълчовци

12615

с. Вълчовци

12629

с. Вързилковци

12855

с. Габрака

14088

с. Ганев дол

14430

с. Глоговец

15120

с. Големани

15391

с. Горни край

16568

с. Горни Танчевци

16626

с. Горска

17083

с. Граматици

17703

с. Гърдевци

18335

с. Давери

20027

с. Дайновци

20081

с. Дебели рът

20268

с. Добревци

21364

с. Долни Марян

22455

с. Долни Танчевци

22513

с. Донковци

22976

с. Драгановци

23131

с. Драганосковци

23162

с. Драгийци

23220

с. Драгневци

23265

с. Дрента

23710

с. Дуковци

24027

с. Дърлевци

24654

с. Зеленик

30721

с. Иванивановци

32055

с. Игнатовци

32305

с. Илаков рът

32593

с. Илиювци

32682

с. Каменари

35729

с. Кантари

36052

с. Караиванци

36275

с. Карандили

36378

с. Киревци

36871

с. Кожлювци

37616

с. Козя река

37842

с. Колари

37976

с. Константин

38337

с. Косевци

38738

с. Костел

38861

С Т Р.
1

44

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

БРОЙ 30
4

5

с. Котуци

39075

с. Крилювци

39880

с. Крумчевци

40035

с. Лазарци

43061

с. Лесиче

43342

с. Майско

46125

с. Марафелци

47158

с. Мариновци

47227

с. Марян

47425

с. Махалници

47487

с. Мийковци

48057

с. Миневци

48283

с. Мирчовци

48430

с. Мъртвината

49583

с. Недялковци

51367

с. Нешевци

51531

с. Николовци

51696

с. Николчовци

51706

с. Ничовци

51771

с. Нюшковци

52386

с. Палици

55261

с. Папратлива

55442

с. Пейковци

55693

с. Петковци

56011

с. Попрусевци

57738

с. Попска

57741

с. Радовци

61515

с. Райновци

61892

с. Ралиновци

62133

с. Раювци

62325

с. Ребревци

62360

с. Руховци

63495

с. Светославци

65632

с. Средни колиби

68429

с. Стойчевци

69393

с. Стояновци

69540

с. Султани

70216

с. Събковци

70439

с. Титевци

72446

с. Тодювци

72607

с. Томбето

72641

с. Топузи

72847

с. Трънковци

73331

с. Тумбевци

73448

с. Тънки рът

73568

с. Търкашени

73634

БРОЙ 30
1

38

39

40

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

ЗЛАТАРИЦА

ЛЯСКОВЕЦ

ПАВЛИКЕНИ

С Т Р. 4 5
4

5

с. Угорялковци

75040

с. Харваловци

77178

с. Христовци

77445

с. Хъневци

77534

с. Цвеклювци

78269

с. Чавдарци

80042

с. Чакали

80100

с. Червенковци

80515

с. Черни дял

80978

с. Шиливери

83168

с. Шилковци

83171

с. Шубеци

83452

с. Яковци

87326

с. Горна Хаджийска

16417

с. Горско ново село

17213

с. Горско Писарево

17227

с. Дедина

20506

с. Дединци

20514

с. Делова махала

20571

с. Долно Шивачево

22890

с. Дуровци

24126

с. Дълги припек

24548

с. Калайджии

35273

с. Новогорци

52057

с. Овощна

53165

с. Равново

61217

с. Разсоха

61830

с. Резач

62431

с. Рекичка

62476

с. Родина

62877

с. Росно

63118

с. Сливовица

67395

с. Средно село

68494

с. Чешма

81339

с. Чистово

81428

с. Чуката

81668

с. Добри дял

21453

с. Драгижево

23217

с. Козаревец

37664

с. Мерданя

47826

с. Батак

2823

с. Бутово

7123

с. Вишовград

11380

с. Върбовка

12783

с. Горна Липница

16290

с. Димча

21138

С Т Р.
1

41

42

46

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

СТРАЖИЦА

БРОЙ 30
4

5

с. Долна Липница

22160

с. Дъскот

24685

с. Караисен

36289

с. Лесичери

43356

с. Михалци

48550

с. Мусина

49429

с. Недан

51295

с. Паскалевец

55508

с. Патреш

55573

с. Росица

63080

с. Сломер

67475

с. Стамболово

68708

с. Вързулица

12869

с. Иванча

32175

с. Каранци

36405

с. Климентово

41246

с. Куцина

40782

с. Масларево

47439

с. Обединение

53014

с. Орловец

53905

с. Павел

55018

с. Петко Каравелово

65471

с. Полски Сеновец

57340

с. Раданово

61279

с. Стефан Стамболово

17467

с. Страхилово

69732

с. Асеново

730

с. Балканци

2470

с. Благоево

4282

с. Бряговица

6731

с. Виноград

11140

с. Владислав

11466

с. Водно

11750

с. Горски Сеновец

17155

с. Железарци

29091

с. Кавлак

35078

с. Камен

35657

с. Кесарево

36782

c. Лозен

44046

c. Любенци

44567

с. Мирово

48341

с. Николаево

51593

с. Нова Върбовка

51799

с. Ново градище

52060

с. Сушица

70408

с. Теменуга

72237

БРОЙ 30
1

ДЪРЖАВЕН
2

43

ВЕСТНИК

3
СУХИНДОЛ

С Т Р. 4 7
4

5

с. Царски извор

80203

с. Бяла река

7661

с. Горско Калугерово

17192

с. Горско Косово

17208

с. Коевци

37561

с. Красно градище

39582

ВИДИН
44

45

46

47

БЕЛОГРАДЧИК

БОЙНИЦА

БРЕГОВО

ГРАМАДА

с. Боровица

5582

с. Вещица

10937

с. Върба

12632

с. Гранитово

17734

с. Граничак

17765

с. Дъбравка

24431

с. Крачимир

39606

с. Ошане

54517

с. Праужда

58092

с. Пролазница

58582

с. Рабиша

61011

с. Раяновци

62339

с. Салаш

65173

с. Сливовник

67400

с. Стакевци

68655

с. Струиндол

69910

с. Чифлик

81459

с. Бойница

5195

с. Бориловец

5428

с. Градсковски колиби

17614

с. Каниц

36049

с. Периловец

55868

с. Раброво

61039

с. Халовски колиби

77133

с. Шипикова махала

83185

с. Шишенци

83329

с. Балей

2395

с. Връв

12317

с. Гъмзово

18304

с. Делейна

20568

с. Калина

35384

с. Косово

38772

с. Куделин

40441

с. Ракитница

63700

с. Тияновци

72518

с. Бояново

5997

с. Бранковци

6121

с. Водна

11720

с. Медешевци

47583

С Т Р.
1

48

49

50

51

52

48

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

ДИМОВО

КУЛА

МАКРЕШ

НОВО СЕЛО

РУЖИНЦИ

БРОЙ 30
4

5

с. Милчина лъка

48266

с. Срацимирово

68268

с. Тошевци

72919

с. Бела

3263

с. Владиченци

11497

с. Воднянци

11778

с. Върбовчец

12824

с. Димово

21097

с. Дълго поле

24579

с. Държаница

24640

с. Извор

32370

с. Карбинци

36440

с. Кладоруб

37188

с. Костичовци

38995

с. Лагошевци

43027

с. Мали Дреновец

46320

с. Медовница

47648

с. Орешец

53758

с. Орешец

14489

с. Острокапци

54434

с. Септемврийци

66278

с. Скомля

66843

с. Шипот

83239

с. Яньовец

87477

с. Ярловица

87549

с. Големаново

15415

с. Извор махала

32439

с. Коста Перчево

38858

с. Полетковци

57193

с. Старопатица

69002

с. Тополовец

72775

с. Цар Петрово

78224

с. Чичил

81503

с. Вълчек

12557

с. Киреево

36885

с. Макреш

46245

с. Подгоре

56980

с. Раковица

62044

с. Толовица

72638

с. Цар Шишманово

83363

с. Винарово

11079

с. Неговановци

51264

с. Ново село

52180

с. Флорентин

76145

с. Ясен

87583

с. Бело поле

3678

БРОЙ 30
1

ДЪРЖАВЕН
2

53

ВЕСТНИК

3

ЧУПРЕНЕ

С Т Р. 4 9
4

5

с. Гюргич

18486

с. Динково

21193

с. Дражинци

23515

с. Дреновец

23672

с. Плешивец

56753

с. Роглец

62791

с. Ружинци

63255

с. Тополовец

73924

с. Черно поле

81247

с. Бостаните

5788

с. Върбово

12797

с. Горни Лом

16571

с. Долни Лом

22424

с. Протопопинци

58671

с. Репляна

62493

с. Средогрив

68518

с. Търговище

73612

с. Чупрене

81757

с. Добролево

21600

с. Нивянин

51559

с. Сираково

66617

ВРАЦА
54

55

БОРОВАН

БЯЛА СЛАТИНА

с. Алтимир

401

с. Буковец

6968

с. Бърдарски геран

7418

с. Бъркачево

7538

с. Враняк

12214

с. Габаре

14012

с. Драшан

23618

с. Комарево

38128

с. Соколаре

67845

с. Тлачене

72521

с. Търнак

73660
39730

56

КОЗЛОДУЙ

с. Крива бара

57

КРИВОДОЛ

с. Баурене

2912

с. Ботуня

5894

с. Галатин

14390

с. Главаци

15014

с. Големо Бабино

15494

с. Градешница

17453

с. Добруша

21734

с. Краводер

39236

с. Лесура

43462

с. Осен

54064

с. Пудрия

58788

с. Ракево

61933

С Т Р.
1

58

59

60

61

50

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

МЕЗДРА

МИЗИЯ

ОРЯХОВО

РОМАН

БРОЙ 30
4

5

с. Уровене

75143

с. Фурен

76193

с. Боденец

4827

с. Брусен

6598

с. Върбешница

12704

с. Горна Бешовица

16122

с. Горна Кремена

16256

с. Долна Кремена

22126

с. Дърманци

24668

с. Елисейна

27317

с. Злидол

31190

с. Игнатица

32281

с. Кален

35314

с. Крапец

39483

с. Крета

39709

с. Лик

43654

с. Лютиброд

44745

с. Лютидол

44759

с. Моравица

49031

с. Оселна

54047

с. Ослен Криводол

54256

с. Очиндол

54506

с. Ребърково

62390

с. Руска Бела

63450

с. Старо село

69050

с. Типченица

72432

с. Цаконица

78015

с. Царевец

78135

с. Войводово

11853

с. Липница

43774

с. Сараево

65396

с. Софрониево

68148

с. Галово

14427

с. Горни Вадин

16451

с. Долни Вадин

22321

с. Лесковец

43400

с. Долна Бешовица

22023

с. Камено поле

35910

с. Караш

36436

с. Кунино

40645

с. Курново

40693

с. Марково равнище

47322

с. Радовене

61488

с. Синьо бърдо

66576

с. Средни рът

68432

с. Стояновци

69554

БРОЙ 30
1

ДЪРЖАВЕН
2

62

ВЕСТНИК

3

ХАЙРЕДИН

С Т Р. 5 1
4

5

с. Струпец

69972

с. Хубавене

77493

с. Ботево

5846

с. Бързина

7497

с. Манастирище

47010

с. Михайлово

48492

с. Рогозен

62815

с. Балалея

2333

с. Балванците

2378

с. Банари

2556

с. Билкини

4068

ГАБРОВО
63

ДРЯНОВО

с. Бучуковци

7185

с. Ганчовец

14458

с. Геня

14762

с. Геша

14859

с. Глушка

15223

с. Гоздейка

15357

с. Големи Българени

15463

с. Горни Върпища

16479

с. Горни Драгойча

16523

с. Гостилица

17350

с. Гърня

18397

с. Денчевци

20660

с. Джуровци

20907

с. Длъгня

21261

с. Добрените

21395

с. Долни Върпища

22352

с. Долни Драгойча

22397

с. Доча

23042

с. Дурча

24133

с. Еленците

27276

с. Зая

30418

с. Игнатовци

32319

с. Искра

32812

с. Каломен

35465

с. Караиванца

36261

с. Катранджии

36628

с. Керека

36751

с. Косарка

38710

с. Косилка

38741

с. Крънча

40316

с. Кукля

40470

с. Куманите

40587

с. Къртипъня

40960

с. Малки Българени

46485

С Т Р.
1

64

52

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

СЕВЛИЕВО

БРОЙ 30
4

5

с. Маноя

47127

с. Муця

49463

с. Нейчовци

51439

с. Пейна

55703

с. Петковци

56023

с. Плачка

56705

с. Пърша

59152

с. Раданчето

61296

с. Радовци

61529

с. Ритя

62726

с. Руня

63330

с. Русиновци

63447

с. Саласука

65162

с. Скалско

66768

с. Славейково

66977

с. Соколово

67934

с. Станча

68816

с. Сухолоевци

70367

с. Сяровци

70696

с. Туркинча

73465

с. Царева ливада

12677

с. Чуково

81726

с. Шушня

83555

с. Янтра

87463

с. Агатово

103

с. Баева ливада

2186

с. Батошево

2885

с. Бериево

3914

с. Боазът

4474

с. Богатово

4555

с. Буря

7082

с. Българи

7301

с. Валевци

13069

с. Войнишка

11960

с. Горна Росица

16376

с. Градище

17542

с. Градница

17587

с. Дамяново

20119

с. Дебелцово

20287

с. Дисманица

21227

с. Добромирка

21628

с. Дрянът

23995

с. Душево

24178

с. Душевски колиби

24181

с. Дялък

24815

БРОЙ 30
1

65

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

ТРЯВНА

С Т Р. 5 3
4

5

с. Енев рът

27485

с. Идилево

32336

с. Карамичевци

36347

с. Кастел

36600

с. Корията

38621

с. Кормянско

38652

с. Крамолин

39431

с. Крушево

40141

с. Кръвеник

40275

с. Купен

40659

с. Ловнидол

43966

с. Малиново

46382

с. Малки Вършец

46509

с. Мариновци

47233

с. Младен

48670

с. Млечево

48742

с. Петко Славейков

56037

с. Попска

57755

с. Рогулят

62863

с. Ряховците

63673

с. Селище

70799

с. Сенник

66216

с. Стоките

69417

с. Столът

69451

с. Табашка

72031

с. Тумбалово

73434

с. Търхово

73763

с. Угорелец

75037

с. Хирево

77253

с. Шопите

83435

с. Шумата

83497

с. Азманите

117

с. Армянковци

641

с. Бангейци

2563

с. Бахреци

2943

с. Белица

3513

с. Бижовци

4025

с. Брежниците

6241

с. Бърдарите

7404

с. Бърдени

7421

с. Веленци

10344

с. Велково

10519

с. Велчовци

10570

с. Владовци

11507

с. Власатили

11541

с. Войниците

11956

С Т Р.
1

54

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

БРОЙ 30
4

5

с. Вълковци

12485

с. Гайдари

14310

с. Генчовци

56304

с. Глутниците

15196

с. Големи Станчовци

15480

с. Горни Дамяновци

16506

с. Горни Маренци

16585

с. Горни Радковци

16609

с. Горни Цоневци

16643

с. Горяни

17316

с. Даевци

20078

с. Димиевци

21035

с. Добревци

21378

с. Долни Маренци

22441

с. Долни Радковци

22486

с. Долни Томчевци

22527

с. Донкино

22962

с. Дончовци

22993

с. Драгневци

23279

с. Драндарите

23594

с. Дървари

24606

с. Дъскарите

24671

с. Енчовци

27526

с. Зеленика

30733

с. Иван Димов

32041

с. Иринеци

32785

с. Йововци

34062

с. Кашенци

36720

с. Керените

36765

с. Киселковци

36988

с. Кисийците

36991

с. Коевци

37575

с. Конарско

38234

с. Койчовци

37890

с. Колю Ганев

38090

с. Креслювци

39685

с. Кръстеняците

40350

с. Кръстец

40364

с. Малки Станчовци

46512

с. Малчовци

46869

с. Маневци

47072

с. Маруцековци

47384

с. Матешовци

47456

с. Милевци

48177

с. Миховци

48581

с. Могилите

48800

БРОЙ 30
1

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

С Т Р. 5 5
4

5

с. Мръзеци

49271

с. Недялковци

51370

с. Неновци

51469

с. Никачковци

51562

с. Николаево

51603

с. Ножерите

52355

с. Носеите

52369

с. Околиите

53477

с. Ошаните

54523

с. Павлевци

55049

с. Планинци

56678

с. Побък

56900

с. Попгергевци

57546

с. Попрайковци

57707

с. Престой

58284

с. Пържиграх

59104

с. Радевци

61323

с. Радино

61409

с. Радоевци

61546

с. Раевци

61649

с. Райнушковци

61916

с. Ралевци

62120

с. Рачовци

62267

с. Рашовите

62308

с. Руевци

63210

с. Свирци

65735

с. Сечен камък

66344

с. Скорците

66857

с. Сливово

67427

с. Стайновци

68624

с. Станчов хан

68823

с. Стражата

69609

с. Стръмци

70007

с. Тодореците

72535

с. Томчевци

72669

с. Урвата

75139

с. Фъревци

76220

с. Фъртуни

76234

с. Христовци

77459

с. Чакалите

80114

с. Черновръх

81058

с. Ябълковци

87081

с. Явор

87117

ДОБРИЧ
66

БАЛЧИК

с. Безводица

3174

с. Бобовец

4515

С Т Р.
1

56

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

БРОЙ 30
4

с. Брястово

67

ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

5
6793

с. Гурково

18160

с. Дропла

23769

с. Дъбрава

24387

с. Змеево

31245

с. Карвуна

36453

с. Кранево

39459

с. Кремена

39623

с. Ляхово

44882

с. Преспа

58270

с. Рогачево

62788

с. Сенокос

66250

с. Соколово

67951

с. Стражица

69643

с. Тригорци

73095

с. Храброво

77390

с. Царичино

48982

с. Църква

78639

с. Ал. Стамболийски

360

с. Балканци

2484

с. Бежаново

3157

с. Василево

10183

с. Великово

10422

с. Вичово

11329

с. Горица

18575

с. Градини

17511

с. Дъбовик

24339

с. Житен

29444

с. Зограф

31303

с. Изворово

32467

с. Йовково

34045

с. Калина

35393

с. Кардам

36467

с. Конаре

38217

с. Краище

39284

с. Красен

39534

с. Къпиново

40885

с. Лозница

44179

с. Люляково

44714

с. Малина

46351

с. Огражден

53391

с. Петлешково

56040

с. Писарово

56509

с. Пленимир

56736

с. Преселенци

58181

с. Присад

58414

БРОЙ 30
1

68

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

ДОБРИЧ-СЕЛСКА

С Т Р. 5 7
4

5

с. Пчеларово

58832

с. Равнец

61159

с. Рогозина

62829

с. Росен

63046

с. Росица

63094

с. Сираково

66620

с. Сноп

67756

с. Снягово

67773

с. Спасово

68196

с. Средина

68326

с. Сърнино

70634

с. Узово

75068

с. Чернооково

81219

с. Алцек

429

с. Батово

2871

с. Бдинци

3040

с. Богдан

4580

с. Божурово

5061

с. Бранище

6104

с. Ведрина

10307

с. Владимирово

11421

с. Воднянци

11781

с. Вратарите

12231

с. Врачанци

12262

с. Генерал Колево

14684

с. Гешаново

14862

с. Дебрене

20359

с. Добрево

21350

с. Долина

21957

с. Дончево

22988

с. Драганово

23128

с. Дряновец

23933

с. Енево

27468

с. Житница

29489

с. Златия

31067

с. Камен

35674

с. Карапелит

36419

с. Козлодуйци

37808

с. Котленци

39061

с. Крагулево

39242

с. Ловчанци

43997

с. Ломница

44272

с. Лясково

43431

с. Малка Смолница

46454

с. Медово

47679

с. Методиево

47901

С Т Р.
1

58

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

БРОЙ 30
4

5

с. Миладиновци

48088

с. Ново Ботево

52038

с. Овчарово

53210

с. Одринци

53432

с. Одърци

53450

с. Опанец

53597

с. Орлова могила

53881

с. Паскалево

55511

с. Плачидол

56695

с. Победа

21083

с. Подслон

57087

с. Полковник Иваново

68103

с. Полковник Минково

59402

с. Полковник Свещарово

57279

с. Попгригорово

57550

с. Прилеп

58339

с. Приморци

58360

с. Пчелино

58880

с. Пчелник

58935

с. Росеново

63063

с. Самуилово

69

КАВАРНА

374

с. Свобода

65824

с. Славеево

66946

с. Сливенци

70812

с. Смолница

67622

с. Соколник

67917

с. Стефан Караджа

69198

с. Стефаново

69242

с. Стожер

69300

с. Тянево

73818

с. Фелдфебел Денково

76064

с. Хитово

77284

с. Царевец

78152

с. Черна

80769

с. Белгун

3318

с. Било

4090

с. Божурец

5009

с. Българево

7257

с. Видно

11003

с. Вранино

12173

с. Иречек

32768

с. Камен бряг

35746

с. Крупен

40049

с. Могилище

48828

с. Нейково

51408

с. Пор. Чунчево

57861

БРОЙ 30
1

70

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

КРУШАРИ

С Т Р. 5 9
4

с. Раковски

62092

с. Свети Никола

65543

с. Селце

66113

с. Септемврийци

66281

с. Топола

72693

с. Травник

72936

с. Х. Димитър

77044

с. Челопечене

80340

с. Абрит
с. Александрия
с. Бистрец

71

ТЕРВЕЛ

5

31
268
4193

с. Габер

14043

с. Добрин

21470

с. Ефр. Бакалово

27656

с. Загорци

30185

с. Земенци

30781

с. К. Димитрово

36138

с. Коритен

38618

с. Лозенец

44104

с. Огняново

53357

с. Полк Дяково

57234

с. Пор. Кърджиево

57858

с. Северняк

65906

с. Северци

65913

с. Телериг

72196

с. Ангеларий

432

с. Балик

2405

с. Божан

4916

с. Бонево

5342

с. Брестница

6464

с. Войниково

11911

с. Главанци

14982

с. Градница

17590

с. Гуслар

18191

с. Каблешково

35050

с. Кладенци

37157

с. Коларци

38025

с. Кочмар

39127

с. Мали извор

46334

с. Нова Камена

51812

с. Оногур

53549

с. Полк. Савово

57265

с. Попгруево

57563

с. Пр-р Златарски

58685

с. Сърнец

70617

с. Честименско

81270

С Т Р.
1

60

ДЪРЖАВЕН
2

72

ВЕСТНИК

3
ШАБЛА

БРОЙ 30
4

с. Божаново

5
4927

с. Ваклино

10032

с. Горичане

16095

с. Горун

17275

с. Граничар

17782

с. Дуранкулак

24102

с. Езерец

27108

с. Захари Стояново

30394

с. Крапец

39493

с. Пролез

58596

с. Смин

67550

с. Стаевци

68610

с. Твърдица

72179

с. Тюленово

73780

с. Черноморци

81181

с. Ахрянско

00864

с. Аврамово

00062

КЪРДЖАЛИ
73

АРДИНО

с. Башево

2991

с. Бистроглед

4248

с. Богатино

7925

с. Боровица

80176

с. Брезен

77116

с. Бял извор

7747

с. Главник

18544

с. Голобрад

15607

с. Горно Прахово

16910

с. Гърбище

18321

с. Дедино

24880

с. Дойранци

21806

с. Долно Прахово

22784

с. Дядовци

24788

с. Еньовче

27543

с. Жълтуша

29605

с. Искра

32946

с. Китница

37085

с. Кроячево

39952

с. Латинка

43164

с. Левци

44896

с. Ленище

43270

с. Любино

44584

с. Мак

46156

с. Млечино

48756

с. Мусево

49401

с. Падина

55124

с. Паспал

55525

БРОЙ 30
1

74

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

ДЖЕБЕЛ

С Т Р. 6 1
4

5

с. Песнопой

55912

с. Правдолюб

58013

с. Рибарци

54260

с. Родопско

62894

с. Русалско

63402

с. Светулка

65646

с. Седларци

70771

с. Синчец

66562

с. Сполука

68240

с. Срънско

68597

с. Стар читак

69122

с. Стояново

69518

с. Сухово

70319

с. Теменуга

47809

с. Търна

73897

с. Търносливка

73732

с. Хромица

77487

с. Червена скала

81921

с. Чернигово

80964

с. Чубрика

81596

с. Ябълковец

87062

с. Албанци

206

с. Брежана

7939

с. Воденичарско

11689

с. Великденче

10389

с. Вълкович

12468

с. Генерал Гешево

14647

с. Добринци

21525

с. Душинково

24195

с. Желъдово

29180

с. Жълти рид

29564

с. Жълтика

29619

с. Илийско

32634

с. Казаци

35184

с. Каменяне

35972

с. Козица

37736

с. Контил

38371

с. Купците

40676

с. Лебед

43178

с. Мишевско

48622

с. Модрен

68151

с. Мрежичко

49268

с. Овчево

53271

с. Папрат

55436

с. Плазище

56589

с. Подвърх

56976

С Т Р.
1

75

62

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

КИРКОВО

БРОЙ 30
4

5

с. Полянец

57412

с. Поточе

57947

с. Припек

58387

с. Ридино

62654

с. Рогозари

62801

с. Рогозче

62846

с. Рожденско

63714

с. Рът

63611

с. Сипец

70809

с. Скалина

66723

с. Слънчоглед

67502

с. Софийци

68120

с. Телчарка

72211

с. Търновци

73715

с. Тютюнче

73804

с. Устрен

75201

с. Цвятово

78313

с. Църквица

78642

с. Чакалци

80128

с. Черешка

81935

с. Щерна

84019

с. Ямино

87388

с. Априлци

905

с. Брегово

7942

с. Бързея

07483

с. Вълчанка

13055

с. Върбен

120

с. Върли дол

12886

с. Горно Кирково

18558

с. Горно Къпиново

16821

с. Горски Извор

17138

с. Гривяк

17871

с. Д. Къпиново

22678

с. Дедец

20496

с. Делвино

20554

с. Джерово

20777

с. Добромирци

21631

с. Домище

22928

с. Дрангово

23577

с. Дружинци

23803

с. Дрянова глава

23892

с. Дюлица

24743

с. Еровете

27591

с. Завоя

30106

с. Загорски

30140

с. Здравчец

30675

БРОЙ 30
1

76

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

КРУМОВГРАД

С Т Р. 6 3
4

5

с. Каялоба

36748

с. Кирково

36926

с. Китна

37071

с. Козлево

37767

с. Костурино

39013

с. Кран

39445

с. Кремен

41174

с. Крилатица

39877

с. Кукуряк

40511

с. Кърчовско

40988

с. Лозенградци

44080

с. Малкоч

46680

с. Медевци

47531

с. Метличина

47888

с. Метличка

47891

с. Могиляне

48845

с. Мъглене

49480

с. Нане

51086

с. Орлица

53878

с. Островец

54393

с. Пловка

56808

с. Подкова

57039

с. Пресека

58178

с. Първенци

59054

с. Първица

59063

с. Растник

62236

с. Самодива

65214

с. Самокитка

65228

с. Светлен

35016

с. Секирка

66024

с. Средско

68577

с. Старейшино

68895

с. Старово

68953

с. Стоманци

69482

с. Стрижба

69866

с. Тихомир

72463

с. Хаджийско

77092

с. Чавка

80065

с. Чичево

81493

с. Царино

78183

с. Шопци

83449

с. Шумнатица

83538

с. Шишпок

83226

с. Яковица

87309

с. Янино

87415

с. Аврен

00093

С Т Р.
1

64

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

БРОЙ 30
4

с. Бараци

5
2751

с. Багрилци

02141

с. Благун

04306

с. Бойник

05181

с. Бук

06906

с. Бряговец

6728

с. Вранско

12190

с. Голяма Чинка

15713

с. Голямо Каменяне

15878

с. Горни юруци

16660

с. Горна кула

16287

с. Голям девесил

15727

с. Гулийка

18071

с. Долна кула

22157

с. Дъждовник

24459

с. Кандилка

36021

с. Кожухарци

37622

с. Красино

39565

с. Къклица

40823

с. Лещарка

43596

с. Лимец

43726

с. Луличка

44344

с. Малко Каменяне

46601

с. Гривка

17868

с. Гулия

18085

с. Девесилово

20403

с. Джанка

20732

с. Полковник Желязово

57248

с. Сливарка

67297

с. Странджево

69688

с. Стражец

81743

с. Токачка

72610

с. Малък девесил

46872

с. Девеселица

20393

с. Ковил

37558

с. Доборско

21302

с. Долно Юруци

22544

с. Егрек

27036

с. Едрино

27680

с. Звънарка

30538

с. Зиморница

30911

с. Златолист

31142

с. Калайджиево

35269

с. Каменка

35849

с. Качулка

36717

с. Котлари

39058

БРОЙ 30
1

77

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

МОМЧИЛГРАД

С Т Р. 6 5
4

5

с. Малка Чинка

46471

с. Метлика

47860

с. Морянци

49103

с. Овчари

53206

с. Орешари

53713

с. Орех

54821

с. Падало

55097

с. Пашинци

55614

с. Пелин

55751

с. Перуника

55899

с. Подрумче

57062

с. Поточарка

57933

с. Поточница

57950

с. Раличево

62178

с. Рибино

62617

с. Рогач

62774

с. Ручей

63505

с. Самовила

65190

с. Сбор

65454

с. Синигер

66545

с. Скалак

66716

с. Сладкодум

67132

с. Ст. кладенец

70104

с. Стари Чал

68936

с. Сърнак

70559

с. Тинтява

72429

с. Тополка

72730

с. Хисар

77267

с. Храстово

77428

с. Чал

80145

с. Черничево

81027

с. Чернооки

81205

с. Ауста

00828

с. Багрянка

02155

с. Балабаново

02292

с. Биволяне

04008

с. Вряло

12293

с. Върхари

86030

с. Горско дюлево

17186

с. Груево

17988

с. Гургулица

18126

с. Девинци

24966

с. Друмче

23830

с. Загорско

30154

с. Звездел

30452

с. Каменец

03258

С Т Р.
1

78

66

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

ЧЕРНООЧЕНЕ

БРОЙ 30
4

5

с. Кос

38697

с. Кременец

80131

с. Летовник

43493

с. Манчево

47144

с. Момина сълза

48917

с. Нановица

51097

с. Обичник

53076

с. Пиявец

56575

с. Плешници

56767

с. Постник

57892

с. Прогрес

59361

с. Равен

61063

с. Садовица

65098

с. Свобода

65797

с. Соколино

67882

с. Сенце

70785

с. Сярци

70706

с. Татул

72134

с. Седларе

65961

с. Чобанка

81517

с. Чомаково

81548

с. Чуково

81734

с. Птичар

58757

с. Неофит Бозвели

51473

с. Джелепско

20755

с. Карамфил

36350

с. Конче

38409

с. Лале

43102

с. Пазарци

55169

с. Ралица

62147

с. Седефче

65944

с. Синделци

66500

с. Чайка

80087

с. Юнаци

86060

с. Водач

11613

с. Житница

29461

с. Дядовско

24774

с. Бели вир

3410

с. Габрово

14221

с. Бакалите

2261

с. Божурци

5086

с. Бостанци

5791

с. Бедрово

03132

с. Безводно

03188

с. Беснурка

03986

с. Боровско

05640

БРОЙ 30
1

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

С Т Р. 6 7
4

5

с. Босилица

05712

с. Бърза река

07472

с. Вождово

11805

с. Възел

12423

с. Верско

10700

с. Войново

11987

с. Даскалово

20167

с. Драганово

23114

с. Душка

24219

с. Каняк

36066

с. Железник

29132

с. Женда

29252

с. Йончово

34117

с. Каблешково

35047

с. Комунига

38176

с. Копитник

38491

с. Курцово

40796

с. Лясково

44820

с. Минзухар

48307

с. Мурга

49326

с. Новоселище

52153

с. Небеска

51192

с. Нови пазар

51994

с. Ночево

52372

с. Паничково

55395

с. Патица

55568

с. Петелово

55960

с. Пряпорец

58731

с. Пчеларово

58829

с. Русалина

63392

с. Свободиново

65841

с. Среднево

68415

с. Стражница

69657

с. Соколите

67893

с. Средска

68566

с. Черна нива

80830

с. Ябълчени

87103

с. Яворово

87165

с. Бабино

2049

с. Бабинска река

2052

с. Блато

4371

КЮСТЕНДИЛ
79

БОБОВ ДОЛ

с. Голема Фуча

15446

с. Големо село

15535

с. Голям Върбовник

15457

С Т Р.
1

80

81

82

68

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

БОБОШЕВО

КОЧЕРИНОВО

НЕВЕСТИНО

БРОЙ 30
4

5

с. Горна Козница

16242

с. Долистово

21974

с. Коркина

38635

с. Локвата

44210

с. Мала Фуча

46262

с. Мали Върбовник

46317

с. Мало село

46824

с. Мламолово

48711

с. Новоселяне

52297

с. Паничарево

55364

с. Шатрово

83082

с. Бадино

2172

с. Блажиево

4314

с. Бобошево

4532

с. Висока могила

11232

с. Вуково

12351

с. Доброво

21565

с. Каменик

35804

с. Скрино

66888

с. Слатино

67252

с. Сопово

68062

с. Усойка

75174

с. Циклово

78495

с. Бараково

2748

с. Боровец

5565

с. Бураново

7065

с. Драгодан

23323

с. Крумово

39997

с. Мурсалево

49360

с. Пороминово

57830

с. Стоб

69261

с. Фролош

76180

с. Цървище

78625

с. Ваксево

10050

с. Ветрен

10817

с. Длъхчево-Сабляр

21292

с. Долна Козница

22112

с. Друмохар

23827

с. Еремия

27574

с. Згурово

30613

с. Илия

32696

с. Кадровица

35119

с. Лиляч

43709

с. Мърводол

49566

с. Невестино

51216

с. Неделкова Гращица

51336

БРОЙ 30
1

ДЪРЖАВЕН
2

83

3

РИЛА

84

САПАРЕВА БАНЯ

85

ВЕСТНИК

ТРЕКЛЯНО

С Т Р. 6 9
4

5

с. Пастух

55542

с. Пелатиково

55734

с. Раково

62058

с. Рашка Гращица

62284

с. Смоличано

67619

с. Страдалово

69571

с. Тишаново

72494

с. Църварица

78584

с. Чеканец

80251

с. Четирци

81284

с. Падала

55083

с. Пастра

55539

с. Рилски манастир

62685

с. Смочево

67698

с. Овчарци

53254

с. Паничище

59358

с. Ресилово

62520

с. Сапарево

65379

с. Брест
с. Бъзовица

6392
7226

с. Габрешевци

14101

с. Горни Коритен

16554

с. Горно Кобиле

16804

с. Добри дол

21422

с. Долни Коритен

22410

с. Долно Кабиле

22650

с. Драгойчинци

23399

с. Злогош

31200

с. Киселица

36960

с. Косово

38786

с. Метохия

47929

с. Побит камък

56887

с. Средорек

68535

с. Сушица

70411

с. Трекляно

73047

с. Уши

75232

с. Чешлянци

81325

с. Велчево

10567

с. Драшкова поляна

23621

с. Скандалото

66771

с. Горско Сливово

17244

с. Крушуна

40261

с. Кърпачево

40943

с. Бежаново

3143

с. Беленци

3373

ЛОВЕЧ
86

87

88

АПРИЛЦИ

ЛЕТНИЦА

ЛУКОВИТ

С Т Р.
1

89

70

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

ТЕТЕВЕН

БРОЙ 30
4

с. Дъбен

24236

с. Карлуково

36511

с. Петревене

56099

с. Пещерна

56318

с. Румянцево

63327

с. Тодоричене

72552

с. Торос

43058

с. Ъглен

85010

с. Бабинци
с. Български извор

90

ТРОЯН

5

7884
7357

с. Васильово

10272

с. Гложене

15165

с. Голям извор

15758

с. Дивчовото

20996

с. Малка Желязна

46437

с. Рибарица

62579

с. Черни Вит

80902

с. Баба Стана

2018

с. Балабанско

2302

с. Балканец

2448

с. Бели Осъм

3486

с. Белиш

3558

с. Борима

5445

с. Врабево

12108

с. Габърска

14266

с. Голяма Желязна

15703

с. Горно трапе

16986

с. Гумощник

18109

с. Дебнево

20300

с. Добродан

21590

с. Долна Маргатина

22188

с. Дрянска

23981

с. Дълбок дол

24476

с. Жеравица

29276

с. Жидов дол

29369

с. Иваншница

32202

с. Калейца

35290

с. Калчевска

35612

с. Лакарево

43089

с. Лешко пресои

43534

с. Ломец

44241

с. Миленча

48180

с. Патрешко

55587

с. Радово

61532

с. Райковска

61858

с. Селце

66098

БРОЙ 30
1

ДЪРЖАВЕН
2

91

3

УГЪРЧИН

92

ВЕСТНИК

ЯБЛАНИЦА

С Т Р. 7 1
4

5

с. Старо село

70500

с. Стойновското

69387

с. Стругът

69907

с. Терзийско

72309

с. Черни Осъм

80981

с. Чифлик

81476

с. Шипково

83212

с. Василковска махала

10197

с. Голец

15552

с. Драгана

23060

с. Каленик

35331

с. Катунец

36662

с. Киркова махала

36912

с. Кирчево

36943

с. Лесидрен

43325

с. Микре

48060

с. Орляне

53967

с. Славщица

67057

с. Сопот

68076

с. Батулци

2909

с. Брестница

6450

с. Голяма Брестница

15655

с. Добревци

21381

с. Дъбравата

24390

с. Златна Панега

31098

с. Малък извор

46886

с. Орешене

53730

с. Балювица

2542

с. Бистрилица

4203

с. Бокиловци

5253

с. Боровци

5654

с. Бързия

7510

МОНТАНА
93

БЕРКОВИЦА

с. Гаганица

14297

с. Замфирово

30301

с. Комарево

38131

с. Костенци

38933

с. Котеновци

39044

с. Лесковец

43414

с. Мездрея

47723

с. Песочница

55930

с. Пърличево

59118

с. Рашовица

62311

с. Слатина

67221

с. Цветкова бара

78286

с. Черешовица

80635

С Т Р.
1

72

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

БРОЙ 30
4

с. Ягодово
94

БОЙЧИНОВЦИ

с. Бели брег
с. Бели брод

95

96

97

98

БРУСАРЦИ

ВЪЛЧЕДРЪМ

ВЪРШЕЦ

5
87237
3383
3397

с. Владимирово

11418

с. Громшин

17943

с. Ерден

27557

с. Кобиляк

37424

с. Мадан

46036

с. Мърчево

49607

с. Охрид

54496

с. Палилула

55258

с. Портитовци

57844

гр. Брусарци

6570

с. Буковец

6971

с. Василовци

10255

с. Дондуково

22945

с. Дъбова махала

24298

с. Киселево

36957

с. Княжева махала

37397

с. Крива бара

39743

с. Одоровци

53401

с. Смирненски

67564

с. Ботево

5852

с. Бъзовец

7209

с. Горни Цибър

16639

с. Долни Цибър

22530

с. Златия

31053

с. Игнатово

32295

с. Мокреш

48859

с. Разград

61707

с. Септемврийци

16184

с. Черни връх

80933

с. Горна Бела речка

16119

с. Горно Озирово

16866

с. Долна Бела речка

22019

с. Долно Озирово

22747

с. Драганица

23073

с. Клисурски манастир

37318

с. Спанчевци

68179

с. Стояново

69537

с. Черкаски

80683

ГЕОРГИ ДАМЯНОВО с. Видлица

10999

с. Гаврил Геново

14283

с. Георги Дамяново

14773

с. Главановци

14965

с. Говежда

15299

БРОЙ 30
1

ДЪРЖАВЕН
2

99

3

ЛОМ

100

МЕДКОВЕЦ

101

ЧИПРОВЦИ

102

ВЕСТНИК

ЯКИМОВО

С Т Р. 7 3
4

5

с. Дива Слатина

20941

с. Дълги дел

24534

с. Еловица

27348

с. Каменна Рикса

35871

с. Копиловци

38488

с. Меляне

47771

с. Помеждин

57474

с. Чемиш

80368

с. Добри дол

21436

с. Долно Линево

22695

с. Замфир

30291

с. Ковачица

37544

с. Орсоя

53970

с. Сливата

67310

с. Сталийска махала

68672

с. Станево

68758

с. Трайково

72940

с. Аспарухово

792

с. Пишурка

56544

с. Расово

62222

с. Сливовик

67386

с. Белимел

3469

с. Горна Ковачица

16239

с. Горна Лука

16300

с. Железна

29115

с. Мартиново

47353

с. Митровци

48475

с. Превала

58116

с. Равна

61090

с. Челюстница

80354

с. Долно Церовене

22873

с. Дългоделци

24551

с. Комощица

38159

ПАЗАРДЖИК
103

БАТАК

с. Фотиново

76162

104

БЕЛОВО

с. Аканджиево

00165

с. Габровица

14163

с. Голямо Белово

15802

с. Дъбравите

24414

с. Мененкьово

47812

с. Момина клисура

48903

с. Сестримо

66319

с. Бяга

07586

с. Жребичко

29522

с. Розово

62973

с. Равногор

61220

105

БРАЦИГОВО

С Т Р.
1
106

74

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3
ВЕЛИНГРАД

БРОЙ 30
4

с. Козарско

37705

с. Абланица

881

с. Алендарова

ЛЕСИЧОВО

7836

с. Бозьова

7853

109
110

ПАНАГЮРИЩЕ

ПЕЩЕРА
СЕПТЕМВРИ

7867

с. Враненци

12989

с. Всемирци

12334

с. Горна Биркова

18513

с. Горна Дъбева

18527

с. Грашево

17823

с. Долна Дъбева

24325

с. Кандови

36035

с. Кръстава

41136

с. Медени поляни

47559

с. Пашови

55631

с. Побит камък

59224

с. Рохлева

63687

с. Цветино

78272

с. Чолакова

81863

с. Юндола

86115

с. Динката

21172

с. Лесичово

43369

с. Церово

78478

с. Щърково

84067

с. Боримечково

108

83421

с. Биркова
с. Бутрева

107

5

5459

с. Калугерово

35571

с. Памидово

55275

с. Поибрене

57128

с. Баня

2717

с. Бъта

7572

с. Елшица

27406

с. Оборище

53103

с. Панагюрски колонии

59375

с. Левски

22681

с. Сребриново

68271

с. Капитан Димитриево

36124

с. Радилово

61371

с. Бошуля

5949

с. Ветрен дол

10851

с. Виноградец

11154

с. Горно Вършило

16732

с. Долно Вършило

22592

с. Злокучене

31214

с. Карабунар

36172

с. Лозен

44053

БРОЙ 30
1

ДЪРЖАВЕН
2

111

ВЕСТНИК

3

СТРЕЛЧА

С Т Р. 7 5
4

5

с. Симеоновец

66439

с. Славовица

67009

с. Блатница

4368

с. Дюлево

24726

с. Свобода

65807

с. Смилец

67516

ПЕРНИК
112

БРЕЗНИК

с. Арзан

2066

с. Банище

2614

с. Бегуновци

3099

с. Билинци

4042

с. Брезнишки извор

113

ЗЕМЕН

610

с. Бабица

6313

с. Брусник

06639

с. Видрица

11034

с. Велковци

10548

с. Гигинци

14893

с. Гоз

15331

с. Горна Секирна

16382

с. Горни Романци

16612

с. Гърло

18349

с. Долна Секирна

22263

с. Долни Романци

22506

с. Душинци

24205

с. Завала

30048

с. Конска

41126

с. Кошарево

39150

с. Красава

39517

с. Кривонос

39855

с. Муртинци

49374

с. Непразненци

51490

с. Ноевци

52324

с. Озърновци

53463

с. Ребро

62373

с. Режанци

17796

с. Ръжавец

63519

с. Садовик

65084

с. Слаковци

67163

с. Сопица

68059

с. Станьовци

68833

с. Ярославци

87579

с. Беренде

3887

с. Блатешница

4340

с. Враня стена

12228

с. Габровдол

14146

с. Горна Врабча

16167

С Т Р.
1

114

115

76

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

КОВАЧЕВЦИ

РАДОМИР

БРОЙ 30
4

5

с. Горна Глоговица

16170

с. Долна Врабча

22054

с. Дивля

20972

с. Еловдол

27320

с. Жабляно

29012

с. Калотинци

35482

с. Мурено

49357

с. Одраница

53415

с. Падине

55141

с. Пещера

56280

с. Раянци

62356

с. Смиров дол

67595

с. Егълница

27043

с. Калище

35434

с. Ковачевци

37513

с. Косача

38724

с. Лобош

43918

с. Ракиловци

61947

с. Светля

65591

с. Сирищник

66648

с. Слатино

67266

с. Чепино

80385

с. Байкалско

2230

с. Беланица

3277

с. Бобораци

4529

с. Борнарево

5534

с. Владимир

11404

с. Горна Диканя

16208

с. Гълъбник

18263

с. Дебели лаг

20256

с. Долна Диканя

22085

с. Долни Раковец

22490

с. Драгомирово

23443

с. Дрен

23649

с. Друган

24832

с. Жедна

29060

с. Житуша

29622

с. Извор

32384

с. Касилаг

36566

с. Кленовик

41232

с. Кондофрей

38265

с. Копаница

38460

с. Кошарите

41251

с. Негованци

51278

с. Николаево

51617

с. Поцърненци

57964

БРОЙ 30
1

116

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

ТРЪН

С Т Р. 7 7
4

5

с. Прибой

58311

с. Радибош

61354

с. Старо село

69064

с. Стефаново

69239

с. Углярци

75023

с. Червена могила

80488

с. Чуковец

81709

с. Банкя

2645

с. Берайнци

3873

с. Богойна

4697

с. Бохова

5918

с. Бусинци

7096

с. Бутроинци

7137

с. Велиново

10478

с. Видрар

11017

с. Врабча

12139

с. Вукан

12348

с. Главановци

14979

с. Глоговица

15134

с. Горна Мелна

16331

с. Горочевци

17077

с. Докьовци

21854

с. Долна Мелна

22201

с. Джинчовци

20818

с. Дълга лука

24517

с. Ездимирци

27084

с. Еловица

27351

с. Ерул

27601

с. Забел

30017

с. Зелениград

30716

с. Кожинци

37602

с. Костуринци

39027

с. Къшле

41040

с. Лева река

43195

с. Лешниковци

43551

с. Ломница

44269

с. Лялинци

44781

с. Милкьовци

48249

с. Милославци

48252

с. Мракетинци

49182

с. Мрамор

49196

с. Насалевци

51130

с. Неделково

51343

с. Парамун

55453

с. Пенкьовци

55814

с. Проданча

58551

С Т Р.

78

1

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

БРОЙ 30
4

5

с. Радово

61501

с. Рани луг

62205

с. Реяновци

62565

с. Слишовци

67458

с. Стайчовци

68641

с. Стрезимировци

69777

с. Студен извор

70086

с. Туроковци

73479

с. Филиповци

76114

с. Цегриловци

78327

с. Шипковица

83209

с. Ярловци

87566

ПЛЕВЕН
117

118

119

120

БЕЛЕНЕ

ГУЛЯНЦИ

ДОЛНИ ДЪБНИК

с. Бяла вода
с. Деков

20537

с. Кулина вода

40573

с. Петокладенци

56085

с. Татари

72117

с. Долни Вит

22335

с. Дъбован

24308

с. Загражден

30199

с. Искър

14888

с. Крета

39712

с. Ленково

43284

с. Сомовит

68045

с. Шияково

83394

с. Бъркач

7524

с. Градина

17470

с. Петърница

56201

ДОЛНА МИТРОПО- с. Байкал
ЛИЯ

121

ИСКЪР

122

КНЕЖА

7630

2227

с. Биволаре

3993

с. Божурица

5013

с. Брегаре

6210

с. Гостиля

17364

с. Комарево

38145

с. Крушовене

40195

с. Ореховица

53655

с. Победа

56865

с. Подем

57025

с. Рибен

62596

с. Славовица

67012

с. Писарово

56493

с. Староселци

69095

с. Еница

27509

с. Лазарово

43044

БРОЙ 30
1

ДЪРЖАВЕН
2

123

3
ЛЕВСКИ

124

ВЕСТНИК

НИКОПОЛ

С Т Р. 7 9
4

с. Асеновци

761

с. Аспарухово

802

с. Божурлук

5044

с. Българене

7274

с. Варана

10080

с. Градище

17556

с. Изгрев

32531

с. Козар Белене

37647

с. Малчика

46841

с. Стежерово

69153

с. Трънчовица

73345

с. Асеново
с. Бацова махала

125

ПОРДИМ

126

ЧЕРВЕН БРЯГ

5

744
2957

с. Въбел

12365

с. Дебово

20314

с. Драгаш войвода

23193

с. Евлогиево

27019

с. Жернов

29310

с. Лозица

44152

с. Любеново

44536

с. Муселиево

49415

с. Новачене

51932

с. Санадиново

65320

с. Черковица

80697

с. Борислав

5493

с. Вълчитрън

12601

с. Згалево

30590

с. Каменец

35780

с. Катерица

36614

с. Одърне

53446

с. Тотлебен

72881

с. Бресте

6433

с. Глава

14934

с. Горник

16540

с. Девенци

20383

с. Лепица

43311

с. Радомирци

61580

с. Ракита

61950

с. Реселец

62503

с. Рупци

63361

с. Сухаче

70281

с. Телиш

72206

с. Чомаковци

81551

с. Стрелци

69818

с. Пъдарско

58983

ПЛОВДИВ
127

БРЕЗОВО

С Т Р.
1

128

129

130

80

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

КАЛОЯНОВО

КАРЛОВО

КУКЛЕН

БРОЙ 30
4

5

с. Борец

05356

с. Върбен

12680

с. Дрангово

23580

с. Зелениково

30750

с. Златосел

31160

с. Отец Кирилово

54451

с. Свежен

65526

с. Сърнегор

70593

с. Тюркмен

73794

с. Чехларе

81308

с. Бабек

02035

с. Розовец

62966

с. Чоба

81975

с. Бегово

3085

с. Главатар

14996

с. Горна махала

16328

с. Долна махала

22191

с. Дуванлии

24000

с. Житница

29475

с. Иван Вазово

32038

с. Отец Паисиево

54465

с. Песнопой

55926

с. Ръжево

63553

с. Ръжево Конаре

63567

с. Сухозем

70353

с. Черноземен

81133

с. Соколица

67903

с. Бегунци

03109

с. Богдан

04563

с. Ведраре

10291

с. Войнягово

12005

с. Горни Домлян

16513

с. Домлян

22931

с. Иганово

32226

с. Климент

37229

с. Клисура

37277

с. Куртово

40703

с. Кърнаре

40939

с. Марино поле

47250

с. Московец

49117

с. Мраченик

49240

с. Певците

55676

с. Пролом

58616

с. Столетово

69420

с. Слатина

67235

с. Добралък

21324

БРОЙ 30
1

131

132

133

134

135

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

ЛЪКИ

МАРИЦА

ПЪРВОМАЙ

РАКОВСКИ

РОДОПИ

С Т Р. 8 1
4

5

с. Цар Калоян

78207

с. Яврово

87179

с. Гълъбово

18277

с. Руен

63238

с. Балкан махала

02453

с. Белица

03530

с. Борово

05623

с. Джурково

20883

с. Дряново

23950

с. Здравец

31423

с. Крушово

40244

с. Лъкавица

44447

с. Манастир

46989

с. Четрока

81298

с. Чуката

81671

с. Югово

86012

с. Бенковски

3839

с. Войсил

12019

с. Динк

21169

с. Желязно

29235

с. Крислово

39918

с. Костиево

38950

с. Манолско Конаре

47113

с. Радиново

61412

с. Трилистник

73122

с. Ясно поле

87669

с. Брягово

06745

с. Буково

56335

с. Бяла река

07675

с. Воден

11627

с. Добри дол

21440

с. Драгойново

23385

с. Езерово

27139

с. Крушево

40155

с. Поройна

57806

с. Православен

58089

с. Татарево

72093

с. Болярино

5270

с. Момино село

48948

с. Шишманци

83380

с. Бойково

05150

с. Дедово

20523

с. Злати трап

31036

с. Извор

32408

с. Кадиево

35095

с. Лилково

43671

С Т Р.

82

1

ДЪРЖАВЕН
2

136

ВЕСТНИК

3

САДОВО

БРОЙ 30
4

5

с. Оризари

53833

с. Ситово

66651

с. Скобелево

66809

с. Храбрино

77373

с. Чурен

81774

с. Ахматово

847

с. Богданица

4594

с. Караджово

36244

с. Кочево

39102

с. Милево

48152

с. Моминко

48965

с. Поповица

57621

с. Селци

66127

137

СТАМБОЛИЙСКИ

с. Триводици

73081

138

СЪЕДИНЕНИЕ

с. Голям чардак

46944

с. Любен

44481

с. Малък чардак

15970

с. Правище

58058

с. Царимир

78171

с. Церетелево

78392

с. Драгомир

23426

с. Найден Герово

51069

с. Неделево

51305

с. Красново, Красн. бани

39579

с. Кръстевич

40333

с. Мало Крушево

46752

с. Михилци

48564

с. Мътеница

49624

с. Ново Железаре

52088

с. Паничери

55378

с. Старо Железаре

68967

с. Старосел

69016

с. Черничево

81030

139

ХИСАР

с. Беловица

3589

РАЗГРАД
140

141

ЗАВЕТ

ИСПЕРИХ

с. Веселец

10714

с. Иван Шишманово

32192

с. Прелез

58147

с. Сушево

70384

с. Белинци

3472

с. Бърдоква

7452

с. Вазово

10015

с. Голям Поровец

15953

с. Делчево

20609

с. Драгомъж

24921

с. Духовец

24150

БРОЙ 30
1

142

143

144

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

КУБРАТ

ЛОЗНИЦА

САМУИЛ

С Т Р. 8 3
4

5

с. Йонково

34103

с. Китанчево

37010

с. Конево

38296

с. Къпиновци

40899

с. Лудогорци

24116

с. Лъвино

44358

с. Малък Поровец

46913

с. Малко Йонково

50512

с. Печеница

56232

с. Подайва

56945

с. Райнино

61875

с. Свещари

65650

с. Средоселци

68552

с. Старо селище

69047

с. Тодорово

72578

с. Яким Груево

87285

с. Божурово

5058

с. Горичево

16105

с. Задруга

30212

с. Звънарци

30541

с. Каменово

35897

с. Медовене

47617

с. Мъдрево

49518

с. Равно

61203

с. Савин

65022

с. Сеслав

66295

с. Тертер

72337

с. Точилари

72895

с. Юпер

86091

с. Бели Лом

24092

с. Веселина

10759

с. Гороцвет

17066

с. Градина

17498

с. Каменар

35715

с. Крояч

39949

с. Ловско

44937

с. Манастирско

47038

с. Манастирци

47041

с. Сейдол

65992

с. Синя вода

66593

с. Студенец

70069

с. Трапище

73002

с. Тръбач

73262

с. Чудомир

81619

с. Богданци

4666

с. Богомилци

4741

С Т Р.

84

1

ДЪРЖАВЕН
2

145

ВЕСТНИК

3

БРОЙ 30
4

5

с. Голям извор

15761

с. Голяма вода

15669

с. Желязковец

29218

с. Здравец

30630

с. Кара Михал

36333

с. Кривица

39815

с. Ножарово

52341

с. Пчелина

58877

с. Хума

77517

с. Хърсово

77579

ЦАР КАЛОЯН

с. Костанденец

38830

БОРОВО

с. Батин

2854

с. Брестовица

6519

РУСЕ
146

147

БЯЛА

с. Волово

12067

с. Горно Абланово

16674

с. Екзарх Йосиф

27173

с. Обретеник

53117

с. Бистренци

4162

с. Босилковци

5743

с. Ботров

5877

с. Дряновец

23916

с. Копривец

38529

с. Лом Черковна

148

149

ВЕТОВО

ДВЕ МОГИЛИ

с. Пейчиново

55720

с. Пет кладенци

55988

с. Стърмен

70130

с. Бъзън

07231

с. Кривня

39832

с. Писанец

56441

с. Сеново

66229

с. Баниска

2587

с. Батишница

2868

с. Бъзовец

150

ИВАНОВО

5133

7212

с. Каран Върбовка

36364

с. Кацелово

36703

с. Могилино

30380

с. Острица

54362

с. Пепелина

55837

с. Помен

57488

с. Чилнов

81373

с. Широково

83301

с. Божичен

4981

с. Иваново

32095

с. Кошов

39205

с. Красен

39520

БРОЙ 30
1

ДЪРЖАВЕН
2

151

3

СЛИВО ПОЛЕ

152

ВЕСТНИК

ЦЕНОВО

С Т Р. 8 5
4

5

с. Мечка

47977

с. Нисово

51768

с. Сваленик

65509

с. Табачка

72028

с. Тръстеник

73362

с. Церовец

78433

с. Червен

80443

с. Бабово

2083

с. Борисово

5517

с. Бръшлен

6673

с. Кошарна

39178

с. Малко Враново

46560

с. Стамболово

68713

с. Черешово

80652

с. Юделник

86026

с. Белцов
с. Беляново

3745
3808

с. Джулюница

20849

с. Долна Студена

22277

с. Караманово

36316

с. Кривина

39788

с. Новград

51977

с. Пиперково

56366

СИЛИСТРА
153

АЛФАТАР

с. Алеково
с. Бистра

154

ГЛАВИНИЦА

240
4145

с. Васил Левски

10210

с. Кутловица

40751

с. Цар Асен

78063

с. Чуковец

81712

с. Бащино

3017

с. Богданци

4670

с. Вълкан

12440

с. Дичево

21230

с. Долно Ряхово

22798

с. Зарица

31406

с. Зафирово

30377

с. Звенимир

30507

с. Зебил

30689

с. Калугерене

35554

с. Коларово

37993

с. Косара

38707

с. Листец

43894

с. Малък Преславец

46927

с. Ножарево

52338

с. Осен

54078

С Т Р.
1

155

156

86

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

ДУЛОВО

КАЙНАРДЖА

БРОЙ 30
4

5

с. Падина

55138

с. Подлес

57056

с. Сокол

67828

с. Стефан Караджа

69184

с. Суходол

70336

с. Черногор

81075

с. Боил

5124

с. Водно

11764

с. Вокил

12022

с. Върбино

12721

с. Грънчарово

18018

с. Долец

21926

с. Златоклас

31125

с. Козяк

37839

с. Колобър

38073

с. Межден

47696

с. Овен

53148

с. Окорш

53494

с. Орешене

53744

с. Паисиево

55186

с. Полковник Таслаково

57296

с. Поройно

57813

с. Правда

57995

с. Прохлада

58709

с. Раздел

61724

с. Руйно

63286

с. Секулово

66038

с. Скала

66696

с. Черковна

80738

с. Чернолик

81150

с. Яребица

87504

с. Войново

11990

с. Голеш

15566

с. Господиново

17333

с. Давидово

20047

с. Добруджанка

21720

с. Зарник

30346

с. Кайнарджа

35242

с. Каменци

35938

с. Краново

39462

с. Полковник Чолаково

57306

с. Попрусаново

57724

с. Посев

57889

с. Светослав

65615

с. Средище

68357

с. Стрелково

69804

БРОЙ 30
1

ДЪРЖАВЕН
2

157

3
СИТОВО

158

ВЕСТНИК

ТУТРАКАН

С Т Р. 8 7
4

5

с. Босна

5757

с. Гарван

14547

с. Добротица

21693

с. Ирник

32799

с. Любен

44495

с. Нова Попина

51901

с. Поляна

57385

с. Попина

57577

с. Ситово

66665

с. Слатина

67249

с. Ястребна

87694

с. Антимово

494

с. Белица

3527

с. Бреница

6389

с. Варненци

10149

с. Дунавец

24044

с. Пожарево

57090

с. Преславци

58253

с. Старо село

69078

с. Сяново

70682

с. Търновци

73729

с. Цар Самуил

78238

с. Царев дол

78118

с. Шуменци

83524

с. Боринци

05480

с. Братан

06135

с. Дъбова

24270

с. Жеравна

29283

с. Катунище

36681

с. Кипилово

36854

с. Малко село

46646

с. Медвен

47528

с. Мокрен

00045

с. Нейково

51398

с. Орлово

53919

с. Остра могила

54300

с. Пъдарево

58966

с. Седларово

65958

с. Соколарци

67859

с. Стрелци

69821

с. Топузево

72833

с. Филаретово

76073

с. Асеновец

00713

с. Баня

02734

с. Богданово

04635

СЛИВЕН
159

160

КОТЕЛ

НОВА ЗАГОРА

С Т Р.

88

1

ДЪРЖАВЕН
2

161

ВЕСТНИК

3

ТВЪРДИЦА

БРОЙ 30
4

5

с. Брястово

06788

с. Бял кладенец

07778

с. Графитово

17810

с. Дядово

24760

с. Езеро

27111

с. Еленово

27245

с. Загорци

30171

с. Каменово

35907

с. Караново

36395

с. Коньово

38426

с. Крива круша

39757

с. Любенец

44505

с. Любенова махала

44522

с. Млекарево

48725

с. Научене

51161

с. Новоселец

52146

с. Омарчево

53518

с. Пет могили

56068

с. Питово

56527

с. Полско падарево

57371

с. Прохорово

58726

с. Радево

61310

с. Радецки

61340

с. Сабрано

70456

с. Сокол

67831

с. Стоил войвода

69314

с. Съдиево

70487

с. Съдийско поле

70490

с. Ценино

78344

с. Бяла паланка

07644

с. Боров дол

05551

с. Жълти бряг

29533

с. Близнец

04443

с. Червенаково

80474

с. Оризари

53847

с. Сърцево

70679

СМОЛЯН
162

БАНИТЕ

с. Босилково

5737

с. Вишнево

11377

с. Гълъбово

850

с. Вълчан дол

12526

с. Глогино

15117

с. Давидково

20033

с. Две тополи

20198

с. Дебеляново

20290

с. Дрянка

23875

БРОЙ 30
1

163

164

165

166

167

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

БОРИНО

ДЕВИН

ДОСПАТ

ЗЛАТОГРАД

МАДАН

С Т Р. 8 9
4

5

с. Загражден

30209

с. Кръстатица

40326

с. Малка Арда

46406

с. Малко Крушево

46629

с. Оряховец

54002

с. Планинско

59313

с. Рибен дол

62606

с. Сливка

67355

с. Стърница

70158

с. Треве

72922

с. Буйново

6879

с. Кожари

37592

с. Чала

80159

с. Ягодина

87223

с. Беден

3112

с. Брезе

6269

с. Водни пад

11733

с. Грохотно

17957

с. Гьоврен

18424

с. Жребево

29502

с. Кестен

36796

с. Лясково

44848

с. Михалково

48547

с. Осиково

54198

с. Селча

66130

с. Стоманево

69465

с. Тешел

72360

с. Триград

73105

с. Чуреково

81815

с. Бръщен

6700

с. Късак

41006

с. Любча

44642

с. Црънча

78567

с. Чавдар

80025

с. Аламовци

00196

с. Долен

21871

с. Ерма река

27588

с. Кушла

40806

с. Мързян

49575

с. Пресока

59344

с. Страшимир

69759

с. Фабрика

76011

с. Цацаровци

78241

с. Арпаджик
с. Борика
с. Бориново

669
5387
05476

С Т Р.
1

90

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

БРОЙ 30
4

с. Боровина

5579

с. Буково

7017

с. Вехтино

10910

с. Враненци

12187

с. Върба

12655

с. Въргов дол

12841

с. Гарабина

14115

с. Галище

14413

с. Дирало

21213

с. Долие

21943

с. Касапско

36556

с. Кориите

38594

с. Крайна

39311

с. Крушев дол

40110

с. Купен

40662

с. Леска

43387

с. Лещак

43582

с. Ливаде

43637

с. Ловци

43983

с. Миле

48146

с. Митовска

48461

с. Мъглища

49504

с. Петров дол

56157

с. Печинско

56246

с. Планинци

56681

с. Равнил

61162

с. Равнища

61176

с. Рустан

63481

с. Букова поляна

168

НЕДЕЛИНО

5

6937

с. Високите

11260

с. Върбина

12718

с. Равно нивище

61234

с. Средногорци

68451

с. Стайчин дол

68638

с. Студена

70041

с. Тънкото

73599

с. Уручовци

75157

с. Цирка

78505

с. Чурка

81801

с. Шаренска

83048

с. Бурево

7911

с. Върли дол

12896

с. Върлино

12927

с. Гърнати

18374

с. Диманово

21004

с. Дуня

24952

БРОЙ 30
1

ДЪРЖАВЕН
2

169

3

РУДОЗЕМ

170

ВЕСТНИК

ЧЕПЕЛАРЕ

С Т Р. 9 1
4

5

с. Еленка

41157

с. Изгрев

32559

с. Козарка

37695

с. Кочани

39092

с. Крайна

41277

с. Кундево

40628

с. Оградна

53388

с. Средец

68309

с. Тънка бара

73883

с. Боево

04861

с. Борие

05365

с. Бреза

06255

с. Бърчево

07569

с. Бяла река

07689

с. Витина

11301

с. Вокова лъка

11870

с. Грамаде

17676

с. Добрева череша

21347

с. Дъбова

24284

с. Елховец

27365

с. Иваново

32929

с. Кокорци

37959

с. Коритата

38604

с. Мочуре

49165

с. Оглед

53309

с. Пловдивци

56798

с. Поляна

57399

с. Равнината

61193

с. Рибница

62637

с. Сопотот

68093

с. Проглед

58517

с. Богутево

4801

с. Дряновец

23929

с. Зоринца

31351

с. Забърдо

30034

с. Острица

54376

с. Хвойна

77219

с. Павелско

55035

с. Орехово

53669

с. Студенец

70072

с. Малево

46286

с. Лилеково

43668

с. Гурмазово

18174

с. Делян

20626

с. Златуша

31187

ОБЛАСТ СОФИЯ
171

БОЖУРИЩЕ

С Т Р.
1

172

173

92

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

БОТЕВГРАД

ГОДЕЧ

БРОЙ 30
4

с. Мала Раковица

46259

с. Пожарево

57100

с. Пролеша

58606

с. Росоман

63121

с. Хераково

77246

с. Храбърско

77400

с. Боженица

4950

с. Гурково

18143

с. Елов дол

27334

с. Краево

39267

с. Липница

43788

с. Новачене

51946

с. Радотина

61594

с. Рашково

62298

с. Бракьовци

6050

Букоровци

7020

с. Бърля

174

ГОРНА МАЛИНА

5

7555

с. Връдловци

12320

с. Върбница

12770

с. Гинци

14903

с. Голеш

15572

с. Губеш

18037

с. Каленовци

35345

с. Комщица

38186

с. Лопушня

44300

с. Мургаш

49334

с. Равна

61100

с. Разбоище

61652

с. Ропот

63001

с. Смолча

67641

с. Станинци

68775

с. Туден

73417

с. Шума

83466

с. Априлово

549

с. Байлово

2258

с. Белопопци

3705

с. Гайтанево

14338

с. Горна Малина

16314

с. Горно Камарци

16794

с. Долна Малина

22174

с. Долно Камарци

22647

с. Макоцево

46231

с. Негушево

51281

с. Осоица

54287

с. Саранци

65419

с. Стъргел

70127

БРОЙ 30
1

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

С Т Р. 9 3
4

с. Чеканчево
175

ДРАГОМАН

с. Беренде
с. Беренде извор

176

ЕЛИН ПЕЛИН

5
80282
3890
3900

с. Василовци

10269

с. Вишан

11332

с. Владиславци

11483

с. Габер

14034

с. Големо Малово

15518

с. Горно село

16938

с. Грълска падина

18006

с. Долна Невля

22229

с. Долно Ново село

22722

с. Драгоил

23354

с. Дреатин

23635

с. Калотина

35479

с. Камбелевци

35630

с. Круша

40070

с. Летница

43484

с. Липинци

43757

с. Мало Малово

46766

с. Начево

51189

с. Неделище

51322

с. Несла

51514

с. Ново бърдо

52043

с. Прекръсте

58133

с. Раяновци

62342

с. Табан

72014

с. Цацаровци

78255

с. Цръклевци

78553

с. Чеканец

80265

с. Чепърлинци

80426

с. Чорул

81579

с. Чуковезер

81699

с. Ялботина

87343

с. Богданлия

4604

с. Габра

14074

с. Голема Раковица

15432

с. Григорево

17885

с. Доганово

21779

с. Елешница

34120

с. Караполци

36422

с. Крушовица

40227

с. Лесново

43445

с. Мусачево

49388

с. Огняново

53343

с. Петково

56006

С Т Р.
1

177

94

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

ЕТРОПОЛЕ

БРОЙ 30
4

с. Потоп

57921

с. Равно поле

61248

с. Столник

69448

с. Чурек

81760

с. Бойковец
с. Брусен

178

179

ЗЛАТИЦА

ИХТИМАН

6608
17289

с. Лопян

44313

с. Лъга

44389

с. Малки Искър

49641

с. Оселна

54050

с. Рибарица

62582

с. Ямна

87391

с. Карлиево

36484

с. Петрич

56137

с. Църквище

78669

с. Бальовци

02539

с. Бачовци

02689

с. Боерица
с. Богдановци

7960
4892
04649

с. Борика

5390

с. Бузяковци

6851

с. Бърдо

07435

с. Венковец

10656

с. Веринско

10690

с. Джамузовци

20729

с. Живково

29338

с. Костадинкино

41191

с. Любница

44611

с. Мечковци

48009

с. Мирово

48369

с. Мухово

49450

с. Нейкьовец

51411

с. Пановци

55405

с. Пауново

55600

с. Полянци

57443

с. Поповци

57683

с. Ръжана

63522

с. Селянин

66144

с. Стамболово
КОСТЕНЕЦ

5147

с. Горунака

с. Белица

180

5

4830

с. Черньово

81253

с. Подгориe

56993

с. Голак

15374

с. Горна Василица

18561

с. Долна Василица

24894

БРОЙ 30
1

181

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

КОСТИНБРОД

С Т Р. 9 5
4

с. Момин проход

50245

с. Пчелин

58863

с. Очуша

54554

с. Безден

3191

с. Богьовци

4813

с. Бучин проход

182

МИРКОВО

5

7171

с. Голяновци

15984

с. Градец

17449

с. Драговищица

23296

с. Дреново

23707

с. Дръмша

23844

с. Опицвет

53607

с. Понор

57529

с. Царичина

78197

с. Чибаовци

81356

с. Бенковски

3842

с. Брестака

6421

с. Буново

7051

с. Илинден

32651

с. Каменица

35821

с. Плъзище

56842

с. Преспа

58267

с. Смолско

67636

с. Хвърчил

77236

с. Черковище

80707

183

ПИРДОП

с. Душанци

24164

184

ПРАВЕЦ

с. Видраре

11020

с. Джурово

20897

с. Калугерово

35585

с. Манаселска река

46961

с. Осиковица

54170

с. Осиковска Лакавица

54211

с. Правешка Лакавица

58044

с. Равнище

61189

с. Разлив

61807

с. Своде

65872

185

САМОКОВ

с. Алино

391

с. Бели Искър

3441

с. Белчин

3767

с. Белчински бани

3770

с. Говедарци

15285

с. Горни Окол

16599

с. Гуцал

18201

с. Долни Окол

22469

с. Доспей

23039

с. Драгушиново

23491

С Т Р.
1

186

96

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

СВОГЕ

БРОЙ 30
4

5

с. Злокучене

31228

с. Клисура

37294

с. Ковачевци

37527

с. Лисец

43832

с. Маджаре

46067

с. Мала църква

46276

с. Марица

47264

с. Ново село

52249

с. Поповяне

57697

с. Продановци

58548

с. Радуил

61604

с. Райово

61922

с. Рельово

62486

с. Шипочане

83243

с. Широки дол

83291

с. Яребковица

87535

с. Ярлово

87552

с. Бакьово

2289

с. Батулия

2899

с. Бов

4546

с. Бов

14461

с. Брезе

6272

с. Брезовдол

6327

с. Буковец

6985

с. Владо Тричков

11510

с. Габровница

14194

с. Губислав

18040

с. Добравица

21316

с. Добърчин

21751

с. Дружево

23798

с. Еленов дол

27228

с. Желен

29163

с. Завидовци

30082

с. Заноге

30329

с. Заселе

30350

с. Зимевица

30847

с. Лакатник

14475

с. Лакатник

43092

с. Левище

44906

с. Лесковдол

43390

с. Луково

44330

с. Манастирище

47024

с. Миланово

48129

с. Огоя

53374

с. Оплетня

53610

с. Осеновлаг

54122

БРОЙ 30
1

ДЪРЖАВЕН
2

187

ВЕСТНИК

3

СЛИВНИЦА

С Т Р. 9 7
4

5

с. Реброво

62387

с. Редина

62414

с. Свидня

65663

с. Томпсън

72655

с. Церецел

78402

с. Церово

78481

с. Ябланица

87028

с. Алдомировци

223

с. Бахалин

2926

с. Братушково

6175

с. Бърложница

7541

с. Гургулят

18133

с. Гълъбовци

18294

с. Драготинци

23474

с. Извор

32411

с. Пищане

56558

с. Повалиръж

56914

с. Радуловци

61621

с. Ракита

61964

СТАРА ЗАГОРА
188

189

БР. ДАСКАЛОВИ

ГУРКОВО

с. Братя Даскалови

6183

с. Верен

10673

с. Голям дол

15744

с. Горно Белево

16691

с. Горно Ново село

16852

с. Гранит

17717

с. Долно Ново село

22736

с. Колю Мариново

38100

с. Малко Дряново

46588

с. Малък дол

49998

с. Марково

47305

с. Медово

47665

с. Мирово

48372

с. Найденово

51072

с. Опълченец

53624

с. Партизанин

55484

с. Плодовитово

56811

с. Православ

58075

с. Славянин

67074

с. Съединение

70531

с. Сърневец

70562

с. Брестова

6478

с. Дворище

20211

с. Димовци

21124

с. Жерговец

29297

с. Жълтопоп

29595

С Т Р.
1

190

191

192

193

98

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

ГЪЛЪБОВО

МЪГЛИЖ

НИКОЛАЕВО

ОПАН

БРОЙ 30
4

с. Златирът

31022

с. Конаре

38203

с. Лява река

44776

с. Пчелиново

58894

с. Априлово

00552

с. Великово

10416

с. Главан

14951

с. Искрица

32857

с. Медникарово

47603

с. Мусачево

49391

с. Мъдрец

49535

с. Помощник

57515

с. Разделна

61755

с. Борущица

5671

с. Бънзарето

07380

с. Ветрен

10848

с. Дъбово

24342

с. Държавен

24637

с. Зимница

30870

с. Радунци

61635

с. Селце

66103

с. Сливито

67341

с. Тулово

73420

с. Шаново

83020

с. Юлиево

86043

с. Яворовец

87148

с. Едрево

27070

с. Елхово

48163

с. Нова махала

51888

с. Бащино

3023

с. Бял извор

7750

с. Бяло поле

194

ПАВЕЛ БАНЯ

5

7819

с. Васил Левски

10224

с. Венец

10639

с. Княжевско

61791

с. Кравино

39222

с. Опан

53576

с. Пъстрен

59166

с. Средец

68312

с. Столетово

69434

с. Тракия

72970

с. Ястребово

87713

с. Асен

697

с. Виден

10954

с. Долно Сахране

22808

с. Манолово

47101

БРОЙ 30
1

195

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

РАДНЕВО

С Т Р. 9 9
4

с. Осетеново

54153

с. Скобелево

66826

с. Турия

73451

с. Търничени

73688

с. Тъжа

73540

с. Бели бряг
с. Боздуганово

196

ЧИРПАН

5

3407
17960

с. Българене

7288

с. Гледачево

15062

с. Даскал Атанасово

20153

с. Диня

21209

с. Землен

30795

с. Знаменосец

31293

с. Ковач

37455

с. Ковачево

37507

с. Коларово

38008

с. Константиновец

38340

с. Любеново

44540

с. Маца

47500

с. Овчарци

53268

с. Полски Градец

57323

с. Рисиманово

62712

с. Свободен

65838

с. Сърнево

70586

с. Тихомирово

72477

с. Тополяне

72824

с. Трояново

73225

с. Трънково

73314

с. Винарово

11082

с. Воловарово

12042

с. Гита

14920

с. Димитриево

21049

с. Държава

24623

с. Зетьово

30819

с. Златна ливада

31070

с. Изворово

32456

с. Малко Тръново

46658

с. Могилово

48831

с. Осларка

54242

с. Рупките

63344

с. Свобода

65810

с. Спасово

68182

с. Средно Градище

68463

с. Стоян Заимово

69496

с. Целина

78330

с. Ценово

78375

С Т Р.
1

100

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

БРОЙ 30
4

5

с. Яворово

87182

с. Яздач

87254

ТЪРГОВИЩЕ
197

АНТОНОВО

с. Банковец

2628

с. Богомолско

4755

с. Букак

6919

с. Великовци

10433

с. Вельово

10584

с. Глашатай

15045

с. Голямо Доляне

15850

с. Горна Златица

16211

с. Градинка

17525

с. Греевци

17840

с. Девино

20479

с. Длъжка поляна

21275

с. Добротица

21703

с. Долна Златица

22099

с. Дъбравица

24428

с. Изворово

32473

с. Калнище

35448

с. Капище

36169

с. Китино

37040

с. Коноп

38323

с. Крайполе

39368

с. Крушолак

40258

с. Къпинец

40871

с. Кьосевци

41099

с. Любичево

44598

с. Малка Черковна

46468

с. Малоградец

46735

с. Манушевци

47130

с. Мечово

48026

с. Милино

48194

с. Моравица

49045

с. Моравка

49059

с. Орач

53641

с. Пиринец

56424

с. Поройно

57827

с. Присойна

58476

с. Пчелно

58949

с. Равно село

61251

с. Разделци

61769

с. Свирчово

65752

с. Свободица

65855

с. Семерци

66175

с. Слънчовец

67492

БРОЙ 30
1

198

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

ОМУРТАГ

С Т Р. 1 0 1
4

5

с. Стара речка

68881

с. Старчище

69136

с. Стеврек

69146

с. Стойново

69376

с. Стройновци

69897

с. Таймище

72062

с. Тиховец

72452

с. Трескавец

73078

с. Халваджийско

77120

с. Чеканци

80279

с. Черна вода

80786

с. Черни бряг

80892

с. Шишковица

83332

с. Язовец

87271

с. Яребично

87521

с. Ястребино

87686

с. Беломорци

3647

с. Българаново

07243

с. Великденче

10392

с. Величка

10481

с. Веренци

10687

с. Веселец

10728

с. Висок

11212

с. Врани кон

12156

с. Голямо църквище

15922

с. Горна Хубавка

16420

с. Горно Козарево

16818

с. Горно Новково

16849

с. Горско село

17230

с. Долна Хубавка

22280

с. Долно Козарево

22664

с. Долно Новково

22719

с. Железари

29088

с. Звездица

31416

с. Зелена морава

30692

с. Змейно

31262

с. Илийно

32620

с. Камбурово

35643

с. Кестеново

36806

с. Козма презвитер

37811

с. Красноселци

39596

с. Могилец

48790

с. Обител

53062

с. Пъдарино

58972

с. Панайот Хитово

55327

с. Паничино

55381

С Т Р.
1

199

200

102

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

ОПАКА

ПОПОВО

БРОЙ 30
4

5

с. Петрино

56112

с. Плъстина

56856

с. Птичево

58774

с. Първан

59029

с. Росица

63104

с. Рътлина

63639

с. Станец

68761

с. Тъпчилещово

73609

с. Угледно

75013

с. Царевци

78166

с. Церовище

78450

с. Чернокапци

81147

с. Голямо Градище

15833

с. Горско Абланово

17172

с. Гърчиново

18407

с. Крепча

39671

с. Люблен

44608

с. Априлово

566

с. Баба Тонка

2021

с. Берковски

3931

с. Бракница

6046

с. Водица

11716

с. Гагово

14307

с. Глогинка

15103

с. Горица

16081

с. Долец

21937

с. Долна Кабда

22109

с. Дриново

23738

с. Еленово

27259

с. Заветно

30079

с. Зараево

30332

с. Захари Стояново

30404

с. Звезда

30449

с. Иванча

32189

с. Кардам

36470

с. Ковачевец

37469

с. Козица

37748

с. Конак

38193

с. Ломци

44286

с. Манастирица

47007

с. Марчино

47411

с. Медовина

47634

с. Осиково

54208

с. Паламарца

55213

с. Помощица

57501

с. Посабина

57875

БРОЙ 30
1

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

С Т Р. 1 0 3
4

5

с. Садина

65067

с. Светлен

65557

с. Славяново

67091

с. Тръстика

73376

с. Цар Асен

78077

с. Бели дол

3424

с. Белополци

3681

с. Белополяне

3695

с. Ботурче

5904

с. Брусино

6625

с. Бубино

06817

ХАСКОВО
201

ИВАЙЛОВГРАД

с. Бялградец

7733

с. Ветрушка

10906

с. Вис

11199

с. Глумово

15179

с. Гнездаре

15240

с. Горно Луково

16835

с. Горско

17169

с. Горноселци

16941

с. Гугутка

18054

с. Долно Луково

22705

с. Долноселци

22825

с. Драбишна

23056

с. Железари

29074

с. Железино

29101

с. Камилски дол

35997

с. Карловско

36508

с. Казак

35143

с. Кобилино

37410

с. Кондово

38248

с. Конници

38317

с. Ламбух

43128

с. Костилково

38964

с. Ленско

43308

с. Мандрица

47069

с. Меден бук

47545

с. Нова ливада

51857

с. Одринци

53429

с. Орешино

53789

с. Пашкул

55628

с. Планинец

56633

с. Плевун

55748

с. Попско

57769

с. Покрован

57145

с. Пъстроок

59197

С Т Р.
1

202

203

204

104

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

ЛЮБИМЕЦ

МАДЖАРОВО

МИНЕРАЛНИ БАНИ

БРОЙ 30
4

5

с. Свирачи

65704

с. Розино

62935

с. Сборино

65485

с. Сив кладенец

66398

с. Славеево

66932

с. Соколенци

67862

с. Хухла

77520

с. Черни рид

80995

с. Черничино

81044

с. Чучулига

81829

с. Вълче поле

12560

с. Георги Добрево

14787

с. Дъбовец

24311

с. Йерусалимово

34014

с. Лозен

44077

с. Малко Градище

46574

с. Оряхово

54033

с. Белица

3544

с. Васково

10286

с. Бориславци

5503

с. Брусевци

6584

с. Габерово

14060

с. Голяма долина

15698

с. Горни Главанак

16496

с. Горно поле

16907

с. Долни Главанак

22375

с. Долно Съдиево

22856

с. Ефрем

27663

с. Златоустово

31173

с. Маджарово

46084

с. Малки Воден

46499

с. Малко Брягово

46557

с. Малко Попово

46632

с. Румелия

63313

с. Ръженово

63584

с. Селска поляна

66086

с. Сеноклас

66233

с. Тополово

72792

с. Ангел войвода
с. Боян Ботево
с. Брястово

446
5983
6803

с. Винево

11106

с. Караманци

36325

с. Колец

38042

с. Минерални бани

48297

с. Сираково

66634

БРОЙ 30
1

205

206

207

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

СВИЛЕНГРАД

СИМЕОНОВГРАД

СТАМБОЛОВО

С Т Р. 1 0 5
4

5

с. Спахиево

68237

с. Сусам

70250

с. Сърница

70651

с. Татарево

72103

с. Варник

10152

с. Генералово

14708

с. Дервишка могила

20674

с. Димитровче

21078

с. Капитан Андреево

36110

с. Костур

39001

с. Левка

43205

с. Лисово

43877

с. Маточина

47468

с. Мезек

47737

с. Михалич

48533

с. Младиново

48698

с. Момково

48979

с. Мустрак

49446

с. Пашово

55645

с. Пъстрогор

59183

с. Равна гора

61131

с. Райкова могила

61844

с. Сива река

66370

с. Сладун

67146

с. Студена

70055

с. Чернодъб

81116

с. Щит

84036

с. Дряново

23964

с. Калугерово

35599

с. Константиново

38368

с. Навъсен

51010

с. Пясъчево

59210

с. Свирково

65721

с. Троян

73208

с. Тянево

73821

с. Балкан

2436

с. Бял кладенец

7781

с. Долно поле

22770

с. Кладенец

37126

с. Кралево

39400

с. Маджари

46070

с. Пчелари

58815

с. Пътниково

59207

с. Рабово

61025

с. Воденци

11692

с. Войводенец

11822

С Т Р.
1

208
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ВЕСТНИК

3

ТОПОЛОВГРАД

ХАРМАНЛИ

БРОЙ 30
4

5

с. Гледка

15093

с. Голобрадово

15610

с. Голям извор

15775

с. Долно Ботево

22575

с. Долно Черковище

22887

с. Жълти бряг

29550

с. Зимовина

30908

с. Лясковец

44803

с. Малък извор

46899

с. Поповец

57618

с. Светослав

65629

с. Силен

66411

с. Стамболово

68727

с. Тънково

73585

с. Царева поляна

78094

с. Българска поляна

7346

с. Владимирово

11435

с. Доброселец

21659

с. К. Петко войвода

24013

с. Каменна река

35866

с. Княжево

37407

с. Мрамор

49219

с. Орешник

53802

с. Орлов дол

53895

с. Планиново

56664

с. Присадец

58428

с. Радовец

61491

с. Сакарци

65156

с. Светлина

65588

с. Синапово

66487

с. Срем

68583

с. Устрем

75191

с. Филипово

76100

с. Хлябово

77325

с. Чукарово

81654

с. Бисер

4128

с. Богомил

4724

с. Болярски извор

5298

с. Браница

6080

с. Българин

7315

с. Върбово

12810

с. Доситеево

23011

с. Дрипчево

23741

с. Иваново

32100

с. Изворово

32487

с. Коларово

38011

БРОЙ 30
1

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

С Т Р. 1 0 7
4

5

с. Лешниково

43548

с. Надежден

51041

с. Овчарово

53237

с. Орешец

53775

с. Остър камък

54448

с. Поляново

57434

с. Преславец

58244

с. Рогозиново

62832

с. Славяново

67101

с. Смирненци

67581

с. Черепово

80552

с. Черна могила

80827

с. Шишманово

83377

с. Драгоево

23340

с. Златар

30942

с. Имренчево

32723

с. Кочово

39133

с. Миланово

48132

с. Мокреш

48862

с. Мостич

49148

с. Осмар

54273

с. Суха река

70278

с. Троица

73170

с. Хан Крум

78210

ШУМЕН
210

211

212

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ВЕНЕЦ

ВЪРБИЦА

с. Борци

5685

с. Боян

5966

с. Буйновица

6865

с. Венец

10642

с. Габрица

14132

с. Денница

20643

с. Дренци

23724

с. Изгрев

32562

с. Капитан Петко

36155

с. Осеновец

54119

с. Страхилица

69729

с. Черноглавци

81061

с. Божурово

5075

с. Иваново

32113

с. Конево

38306

с. Крайгорци

39298

с. Кьолмен

41054

с. Ловец

43949

с. Маломир

46773

с. Менгишево

47785

с. Методиево

47915

С Т Р.
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КАОЛИНОВО
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НИКОЛА КОЗЛЕВО

НОВИ ПАЗАР

БРОЙ 30
4

5

с. Нова Бяла река

51785

с. Станянци

68847

с. Сушина

70398

с. Тушовица

73537

с. Чернооково

81222

с. Гусла

18188

с. Загориче

30137

с. Дойранци

21811

с. Долина

21960

с. Лиси връх

43846

с. Лятно

44865

с. Наум

51158

с. Омарчево

53521

с. Сини вир

66531

с. Тъкач

73554

с. Средковец

68388

гр. Плиска

56770

с. Върбяне

12838

с. Златна нива

31084

с. Каспичан

36590

с. Косово

38804

с. Кюлевча

41109

с. Марково

47319

с. Могила

48773

с. Векилски

10330

с. Каравелово

36194

с. Красен дол

39548

с. Крива река

39760

с. Никола Козлево

51651

с. Пет могили

56071

с. Ружица

63269

с. Хърсово

77582

с. Цани Гинчево

78032

с. Църквица

78656

с. Беджене

3126

с. Войвода

11819

с. Енево

27471

с. Жилино

29391

с. Зайчино ореше

30274

с. Избул

32353

с. Мировци

48386

с. Писарево

56486

с. Правенци

58027

с. Преселка

58205

с. Сечище

66353

с. Ст. Михайловски

69506

БРОЙ 30
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С Т Р. 1 0 9
4

с. Стан

68744

с. Тръница

73300

с. Александрово

00330

с. Бял бряг

218

ХИТРИНО

5

7729

с. Веселиново

10762

с. Желъд

29177

с. Кълново

40840

с. Ново Янково

52310

с. Риш

62732

с. Черни връх

80950

с. Янково

87429

с. Байково

2244

с. Близнаци

4430

с. Висока поляна

11257

с. Върбак

12663

с. Длъжко

21289

с. Добри Войниково

21405

с. Единаковци

27067

с. Живково

29341

с. Звегор

30421

с. Иглика

32250

с. Калино

35417

с. Каменяк

35969

с. Развигорово

61697

с. Сливак

67283

с. Становец

68802

с. Студеница

70099

с. Тервел

72285

с. Трем

73050

с. Хитрино

14516

с. Черна

80772

с. Воден

11658

с. Вълчи извор

12588

с. Г. Крушево

15881

с. Горска поляна

17097

с. Денница

20657

с. Дъбово

24356

с. Златиница

31019

с. Иглика

32264

с. Камен връх

35756

с. Крайново

39356

с. Малко Шарково

46704

с. Мамарчево

46958

с. Оман

53504

ЯМБОЛ
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3

ЕЛХОВО

БРОЙ 30
4

с. Попово

57652

с. Ружица

63272

с. Ситово

66679

с. Ст. Караджово

69208

с. Шарково

83051

с. Странджа

69674

с. Борисово

5520

с. Бояново

221

СТРАЛДЖА

5

6001

с. В. поляна

12530

с. Г. Дервент

15730

с. Гранитово

17748

с. Добрич

21542

с. Жребино

29516

с. Изгрев

32576

с. Кирилово

36909

с. Лалково

43116

с. Лесово

43459

с. М. Кирилово

46615

с. М. манастир

46904

с. Маломирово

46797

с. Мелница

47768

с. Пчела

58801

с. Раздел

61738

с. Славейково

66980

с. Стройно

69883

с. Трънково

73328

с. Чернозем

81121

с. Александрово

343

с. Атолово

00816

с. Воденичане

11661

с. Джинот

20804

с. Иречеково

32771

с. Каменец

35794

с. Богорово

4786

с. Войника

11908

с. Леярово

43615

с. Лозенец

44118

с. Маленово

46303

с. Палаузово

55244

с. Първенец

59046

с. Саранско

65406

с. Тамарино

72076

с. Чарда

80220

с. Люлин

44666

с. Недялско

51384

с. Поляна

57409

БРОЙ 30
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3
ТУНДЖА

С Т Р. 1 1 1
4

5

с. Правдино

58003

с. Веселиново

10776

с. Видинци

10985

с. Кабиле

35028

с. Драма

23557

с. Савино

65036

с. Меден кледенец

47562

с. Миладиновци

48101

с. Болярско

05308

с. Гълъбинци

18259

с. Крумово

40018

с. Ген. Инзово

32740

с. Генерал Тошево

14725

с. Ботево

05863

с. Безмер

03229

с. Бояджик

05952

с. Робово

62757

с. Дряново

23978

с. Асеново

00758

с. Сламино

67177

с. Стара река

68878

с. Коневец

38279

с. Симеоново

66456

с. Скалица

66737

с. Козарево

37681

с. Челник

80306

с. Каравелово

36200

с. Калчево

35609

с. Победа

56873

с. Окоп

53480

с. Овчи кладенец

53299

с. Ханово

77150

с. Маломир

46783

с. Межда

47682

с. Х. Димитрово

77030

с. Дражево

23501

с. Завой

30096

с. Златари

30956

с. Могила

48787

с. Голям манастир

15789

с. Тарнава

73657

с. Чарган

80217
“

С Т Р.

112

ДЪРЖАВЕН

3. В § 30 от преходните и заключителните
разпоредби към Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Основни услуги
за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 37 от
2010 г.) след думата „ЗКС“ се добавя „и § 23,
изменящ приложение № 2 към чл. 14, ал. 1,
т. 2 „Списък на населените места с под 2000
еквивалентни жители от селските райони“.
§ 27. Параграфи 16, 25 и § 26, т. 1 се прилагат и за ползватели на помощта със сключени
договори преди влизане в сила на тази наредба.
§ 28. За подадените заявления за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба
не се прилага § 26, т. 2.
За министър: Св. Боянова
4063

ВЕСТНИК
1

§ 1. В Приложение № 10 към чл. 6, т. 29 и
чл. 8, т. 30 „Класификатор на режимите и други
направления и процедури (клетка № 37)“, в
т. 2. „Кодове във второ подразделение“ таблица
„Освобождаване (Регламент (ЕИО) № 918/83)“
се изменя така:
„Освобождаване
(Регламент (ЕИО) № 918/83)
Код

Описание

Член №

1

2

3

Освобож даване от мита по
вноса
С01 Лично имущество, внасяно от
физически лица, които преместват постоянното си местопребиваване от трета страна
на митническата територия на
Общността

2

С02 Имущество, внасяно във връзка
със сключване на брак (домакинско имущество)

11.1

С03 Стоки, внасяни във връзка със
сключване на брак (подаръци,
каквито обикновено се дават
по случай сключване на брак)

11.2

2

С04 Лично имущество, получено
като наследство

3
16

С05 Домакинско имущество, пред(20 е
назначено за обзавеждане на отм. Р274
жилище, което не е основно
от 2008)
С06 Учебни пособия и друго домакинско имущество за ученици
и студенти

25

С07 Пратки с незначителна стойност

27

С08 Пратк и, изпратени от едно
физическо лице до друго

29

С09 Дълготрайни активи и друго оборудване, внасяни при
преместване на дейност на
предприятие от трета страна
в Общността

32

С10

Дълготрайни активи и друго
оборудване, внасяни от лица
със свободни професии и юридически лица с нестопанска цел

38

С11

Предмети с образователен,
научен или културен характер; нау чни инструменти и
апаратура, както е изброено
в Приложение I (Регламент
(ЕИО) № 918/83)

50

С12 Предмети с образователен,
научен или културен характер; нау чни инструменти и
апаратура, както е изброено
в Приложение II (Регламент
(ЕИО) № 918/83)

51

С13 Предмети с образователен,
научен или културен характер;
научни инструменти и апаратура (резервни части, принадлежности и инструменти)

53

С14

Оборудване, внесено за нестопански цели от или от името
на научноизследователска организация със седалище извън
Общността

59а

С15 Лабораторни животни и биологични или химични вещества,
предназначени за научни изследвания

60

С16

Терапевтични субстанции от
човешки произход и реактиви
за определяне на кръвните и
тъканните групи

61

С17

Инст ру мен т и и апарат и за
медицински изследвания, диагностика или лечение

63а

С18

Сравнителни субстанции, необходими за контрол на качеството на медикаменти

63в

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ H-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите
на Приложение № 37 и Приложение № 38 от
Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията
относно писмено деклариране чрез Единния
административен документ (обн., ДВ, бр. 105
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 и 51 от 2007 г.,
бр. 3 от 2008 г., бр. 5, 30, 45, 92 и 97 от 2009 г.,
бр. 49 и 67 от 2010 г. и бр. 6 от 2011 г.)

БРОЙ 30

БРОЙ 30
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2

3

С19 Фармацевтични продукти, използвани при международни
спортни прояви

64

С37 Спомагателни материали за
складиране и предпазване на
стоки при превоза им

110

С20 Стоки, предназначени за благотворителни организации

65

С38 Слама, фураж и храни за животни по време на превоза им

111

С21 Стоки от Приложение III (на
Регламент (ЕИО) № 918/83),
предназначени за слепите

70

112

С22 Стоки от Приложение IV (на
Регламент (ЕИО) № 918/83),
предназначени за слепите, внасяни от самите слепи за тяхно
лично ползване

71, 1-во
тире

С39 Горива и смазочни материали, намиращи се в сухопътни
превозни средства и специални
контейнери

117

С23 Стоки от Приложение IV (на
Регламент (ЕИО) № 918/83),
предназначени за слепите, внасяни от институции и организации, получили одобрение за
това от компетентните органи

71, 2-ро
тире

С40 Материали за строеж, поддръжка или украса на възпоменателни надгробни паметници или гробища за жертви
от войни
С41 Ковчези, погребални урни и
декоративни погребални предмети

118

Освобож даване от мита по
износа

С24 Стоки, предназначени за други 72; (74
лица с увреждания (различни
е отм.
от слепите), внасяни от самите Р3357 от
лица с увреждания за тяхно
1991)
лично ползване
С25 Стоки, предназначени за други 72; (74
лица с увреждания (различе отм.
ни от слепите), внасяни от Р3357 от
инстит у ции и организации,
1991)
получили одобрение за това от
компетентните органи
С26 Сток и, внасяни в полза на
пострадали от бедствия

79

С27 Почетни ордени и награди

86

С28 Подаръци, получени в рамките
на международните отношения

87

С29 Стоки, предназначени за употреба от монарси или държавни
глави

90

С30 Образци на стоки с незначителна стойност, внасяни с цел
насърчаване на търговията

91

С31 Печатни материали и предмети
с рекламен характер, внасяни с
цел насърчаване на търговията

92

С32 Стоки, предназначени за упот реба и ли консу ми ране по
време на изложение или подобни прояви

95

С33 Стоки, внасяни за изпитване,
анализиране или проучване

100

С34 Пратки, предназначени за органите по защита на авторските
права или на индустриалната
или търговска собственост

107

С35 Туристически рекламни материали

108

С36 Разни документи и предмети

109

С51

Домашни животни, изнасяни
в случай на прехвърляне на
земеделски дейности от Общността в трета страна

120

С52 Фураж и храни, съпътстващи
животните при износа им

126

“
§ 2. В Приложение № 10 към чл. 6, т. 29 и
чл. 8, т. 30 „Класификатор на режимите и други
направления и процедури (клетка № 37)“ в т. 2.
„Кодове във второ подразделение“, таблица
„Национални“ се правят следните изменения
и допълнения:
а) текстът на код 011 се изменя така:
„011
Стоки, освободени от ДДС по чл. 58,
ал. 1, т. 17 ЗДДС (стоки, които се връщат от
лицето износител при запазване на състоянието,
в което са били изнесени, освен нормалното
износване при тяхната употреба, когато същите
стоки са освободени от вносни сборове);“
б) след код 9TR се създават нови редове с
кодове 093 и 094 със следното описание:
„093
Корабно и самолетно снабдяване
на плавателни съдове и въздухоплавателни
превозни средства, принадлежащи на държава-членка, извършващи движения, които не са
международни;
094
Корабно и самолетно снабдяване
на плавателни съдове и въздухоплавателни
превозни средства, принадлежащи на държавачленка;“
в) текстът на код 095 се изменя, както следва:
„095
Корабно и самолетно снабдяване на
плавателни съдове и въздухоплавателни превозни средства, принадлежащи на трета страна.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: С. Дянков
4348
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БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 16 от 2009 г. за лицензиране на платежните
институции и операторите на платежни сис
теми (обн., ДВ, бр. 62 от 2009 г.; изм. и доп.,
бр. 102 от 2009 г. и бр. 102 от 2010 г.)
§ 1. В наименованието на наредбата след
думата „институции“ се поставя запетая и
се добавя „дружествата за електронни пари“.
§ 2. В чл. 1, т. 1 накрая се добавя „и дружество за електронни пари“.
§ 3. В чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „ал. 1“ се заличават.
2. В т. 15 след думата „документи“ се добавя
„по чл. 5“, а след думите „както и“ се добавя
„данни и документи по чл. 6“.
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се ал. 1:
„(1) В началния капитал по чл. 8 от Закона
за платежните услуги и платежните системи,
с който платежната институция трябва да
разполага към момента на получаване на
лиценз, се включват елементите по чл. 9,
ал. 1, т. 1 и 2.“
2. Досегашният текст става ал. 2.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Когато платежната институция принадлежи към същата група, към която принадлежи и друга платежна институция, кредитна
институция, инвестиционен посредник, дружество за управление на активи или застрахователно дружество, елементите, изпълняващи
условията за собствен капитал, не могат да
бъдат използвани повече от веднъж при изчисляването му. Това изискване се прилага и
когато платежната институция осъществява
допълнителни дейности по чл. 18 от Закона
за платежните услуги и платежните системи.“
§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. внесен и регистриран капитал, който
напълно покрива загубите, възникващи от
обичайната дейност и при несъстоятелност
или ликвидация и се изплаща след всички
останали вземания;“
б) създава се т. 8:
„8. инструментите по чл. 9а.“
2. Създава се нова ал. 9:
„(9) Сумите по ал. 8, т. 5, 6 и 7 се приспадат в съотношение 50 % от разликата между
общата сума на позициите по ал. 1, т. 1, 2, 3,
4 и 8 и общата сума от позициите по ал. 8,
т. 1, 2 и 3 и 50 % от общата сума на позициите по ал. 1, т. 5, 6 и 7, а когато съответното
намаление превишава общата сума на позициите по ал. 1, т. 5, 6 и 7, превишението се
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приспада от разликата между общата сума на
позициите по ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 8 и общата
сума от позициите по ал. 8, т. 1, 2 и 3.“
3. Досегашните ал. 9, 10 и 11 стават съответно ал. 10, 11 и 12.
§ 6. Създават се чл. 9а и 9б:
„Изисквания към инструментите, признавани
за капитал
Чл. 9а. (1) В капитала на платежната институция могат да се включват и безсрочни
инструменти, които отговарят на следните
изисквания:
1. услови я та, у реж да щ и и нс т ру мен та,
позволяват платежната институция при необход и мос т да п рек рат и за неоп ределен
срок изплащането на лихви или дивиденти
без право на натрупване на неизплатените
суми; платежната институция задължително
прекратява такива плащания, ако е в нарушение на капиталовите изисквания, уредени
в чл. 8, ал. 2;
2. условията, уреждащи инструмента, предвиждат главницата и неизплатените лихви или
дивиденти да позволяват покриване на загуби
и да не възпрепятстват рекапитализиране
на платежната институция, при спазване на
механизмите, разработени за целта от Eвропейския банков орган;
3. при несъстоятелност или ликвидация
на платежната институция изплащането на
инструментите е допустимо, след като се
удовлетворят изцяло вземанията по инструментите, посочени в чл. 9, ал. 1, т. 6 и 7;
4. изпълнени са другите условия по чл. 9,
ал. 1, т. 6.
(2) Инструментите по ал. 1 могат да съдържат една или повече кол опции, упражними
по преценка на емитента, но не по-рано от
изтичането на 5 години от датата на емисията.
(3) В случай че условията, уреждащи инструментите, по преценка на БНБ предвиждат
умерени стимули за обратното им изкупуване
от платежната институция, тази възможност
не може да бъде използвана преди изтичането
на 10 години от датата на емисията.
(4) Инструментите могат да бъдат изкупени
обратно или изплатени само след предварително писмено разрешение от страна на
БНБ, при условие че искането е направено
по инициатива на платежната институция и
не засяга съществено финансовото състояние
или изпълнението на изискванията за собствен капитал. В този случай БНБ може да
изиска от платежната институция замяната
им с инструменти по ал. 1 от същото или
по-добро качество или с акции или дялове
по чл. 9, ал. 1, т. 1.
(5) Българската народна банка може да изиска прекратяването на плащанията по ал. 1,
т. 1 в зависимост от финансовото състояние
и изпълнението на изискванията за собствен
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капитал на платежната институция. Прекратяването не засяга правото на платежната
институция след съответно уведомление до
БНБ да замени изплащането на лихви или
дивиденти с акции или дялове по чл. 9, ал. 1,
т. 1, при условие че този механизъм є позволява да запази финансовите си ресурси и ако
БНБ не е възразила в 7-дневен срок.
(6) Българската народна банка може да
разреши обратното изкупуване или изплащане на инструменти по ал. 1 при изменение в
приложимото данъчно или надзорно третиране на такива инструменти, което не е било
предвидено към датата на емисията.
(7) Вк лючването на инструментите по
ал. 1 в капитала се разрешава от БНБ въз
основа на писмено заявление, придружено със
съответните документи, доказващи наличието на изискванията по този член. Срокът за
произнасяне е 30-дневен.
(8) Към този член се прилагат съответно
„Указания за инструментите по чл. 3а от Наредба № 8 на БНБ от 2006 г. за капиталовата
адекватност на кредитните институц иии“, издадени от подуправителя на БНБ, ръководещ
управление „Банков надзор“, на основание
§ 12 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 8 на БНБ от 2006 г.
за капиталовата адекватност на кредитните
институциии (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм.,
бр. 62 от 2007 г., бр. 38 от 2008 г., бр. 21 от
2009 г., бр. 20, 85 и 102 от 2010 г.).
Лимити при определяне размера на собствения капитал
Чл. 9б. (1) Общата сума на позициите по
чл. 9, ал. 1, т. 5, 6 и 7 не може да превишава
разликата между общата сума на позициите
по чл. 9, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 8 и общата сума
от позициите по чл. 9, ал. 8, т. 1, 2 и 3.
(2) Сумите по чл. 9, ал. 1, т. 7 не могат да
превишават 50 % от разликата между общата
сума на позициите по чл. 9, ал. 1, т. 1, 2, 3,
4 и 8 и общата сума от позициите по чл. 9,
ал. 8, т. 1, 2 и 3.
(3) По отношение на общата су ма на
елементите на чл. 9, ал. 1, т. 8 се прилагат
следните лимити:
1. инструментите, които се конвертират
при извънредни ситуации и могат да бъдат
конвертирани по всяко време по инициатива
на БНБ в позиции по чл. 9, ал. 1, т. 1, при
предварително определени съотношения и на
основание, свързано с финансовото състояние
или изпълнението на изискванията за собствен капитал на емитента, не могат общо да
надвишават 50 % от разликата между общата
сума на позициите по чл. 9, ал. 1, т. 1, 2, 3,
4 и 8 и общата сума от позициите по чл. 9,
ал. 8, т. 1, 2 и 3;
2. всички останали инструменти не могат да
надвишават 35 % от разликата между общата
сума на позициите по чл. 9, ал. 1, т. 1, 2, 3,
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4 и 8 и общата сума от позициите по чл. 9,
ал. 8, т. 1, 2 и 3, а заедно с инструментите от
т. 1 – 50 % от разликата между общата сума
на позициите по чл. 9, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 8
и общата сума от позициите по чл. 9, ал. 8,
т. 1, 2 и 3;
3. инструментите, чиито разпоредби предвиждат стимули за обратно изкупуване от
страна на платежната институция, не могат
да надвишават:
а) 15 % от разликата между общата сума
на позициите по чл. 9, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 8
и общата сума от позициите по чл. 9, ал. 8,
т. 1, 2 и 3;
б) заедно с инструментите от т. 2 – 35 % от
разликата между общата сума на позициите
по чл. 9, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 8 и общата сума
от позициите по чл. 9, ал. 8, т. 1, 2 и 3, и
в) заедно с инструментите от т. 1 и 2 – 50 %
от разликата между общата сума на позициите
по чл. 9, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 8 и общата сума
от позициите по чл. 9, ал. 8, т. 1, 2 и 3.“
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се ал. 1:
„(1) Платежната институция е длъжна да
уведоми БНБ за допълнителните дейности
по чл. 18 от Закона за платежните услуги и
платежните системи, които възнамерява да
извършва в срок до 7 дни, преди да започне
извършването им.“
2. Досегашният текст става ал. 2.
§ 8. Глава четвърта „Изисквания за отчетност“ с чл. 29 – 33 се отменя.
§ 9. Създава се глава пета:
„ Г л а в а

п е т а

ДРУЖЕСТВА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ
Раздел І
Издаване на лиценз за дружество за електронни пари
Заявление за издаване на лиценз и необходими документи
Чл. 34. (1) Заявлението за издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество
за електронни пари се подава писмено до
Управителния съвет на БНБ чрез управителя и подуправителя, ръководещ управление
„Банково“.
(2) Заявлението съдържа наименование,
седалище и адрес на управление на заявителя
и изчерпателно описание на дейността по издаване на електронни пари, която заявителят
възнамерява да извършва.
Необходими документи
Чл. 35. (1) Към заявлението се прилагат
следните документи относно заявителя:
1. заверен препис от устава или дружествения договор, а за дружество в процес на
учредяване се представя и заверен препис
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от решението на учредителното събрание за
създаване на дружеството и от протокола от
заседанието за избор на управителни органи;
2. документи, удостоверяващи, че е внесен
изискуемият капитал съгласно чл. 77а, ал. 1
от Закона за платежните услуги и платежните
системи; за дружество в процес на учредяване се прилага удостоверение от банка, че
паричните вноски са внесени по набирателна
сметка, а за непарични вноски се прилагат
документи по чл. 72 и 73 от Търговския закон;
3. декларация от акционерите/съдружниците за произхода на средствата, с които са
направени вноските срещу записаните акции,
съответно дялове, или с които същите са
придобити;
4. единен идентификационен код или извлечение от търговския регистър, издадено
преди не повече от един месец, считано от
датата на подаване на заявлението до БНБ;
5. изчерпателно описание на дейността на
заявителя и одитирани финансови отчети за
последните 3 години или за периода на съществуване на дружеството, освен ако заявителят
не е дружество в процес на учредяване;
6. бизнес план и прогнозен бюджет за първите три години от дейността, които включват
най-малко:
а) план за развитие и икономическа обосновка на дейността;
б) изчерпателно описание на всички дейност и, които за яви тел я т възнамерява да
извършва;
в) правила и процедури за извършване на
дейността, обхващащи заявителя, неговите
клонове и представители;
г) определяне на рисковете, на които е
изложена или може да бъде изложено дружеството за електронни пари, обхващащи
заявителя, неговите клонове и представители;
д) прогнозен бюджет за първите три години
от дейността, основан на реалистични разчети;
е) ресурсна осигуреност за извършване на
дейността;
7. правила за управление на дейността като
дружество за електронни пари, обхващащи
дейността на заявителя, неговите клонове и
представители, които включват:
а) управленска структура и нива на отговорност;
б) системи и процедури за установяване,
управление, контрол и докладване на рисковете, на които е изложена или може да бъде
изложен заявителят;
в) механизми за вътрешен контрол, включително надеждни и ефективни административни и счетоводни процедури;
г) програма за мерките срещу изпиране на
пари в изпълнение на задълженията, установени в Закона за мерките срещу изпирането
на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, както и в Регламент
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№ 1781/2006 на Европейския парламент и на
Съвета от 15 ноември 2006 г. относно информацията за платеца, придружаваща парични
преводи;
д) проект на вътрешни правила за мерки
срещу изпиране на пари и финансиране на
тероризма;
е) мерки за осигуряване на непрекъсваемост
и надеждност при издаване на електронни пари
или при предоставяне на платежни услуги;
ж) процедури за прилагане на защитни
мерки по чл. 77г от Закона за платежните
услуги и платежните системи;
з) организация и управление на информационната система, включително начина
за защита на информацията и данните на
клиентите;
8. описание на организационната структура
на заявителя, включително:
а) информация за представителите и клоновете, които ще бъдат използвани от заявителя, ако той предвижда да има такива;
за съществуващи към момента на подаване
на заявлението представители и клонове се
подава и информацията по чл. 39;
б) условия за възлагане на дейности на
подизпълнители, ако такова се предвижда;
в) взаимодействие на заявителя с други
доставчици на платежни услуги и/или платежни системи;
9. списък с акционерите/съдружниците и
притежаваните от тях акции/дялове от капитала, съдържащ техния единен идентификационен код или лични данни по документ
за самоличност;
10. списък на лицата, които пряко или
косвено притежават квалифицирано дялово
участие по смисъла на § 1, ал. 1 , т. 6, 6а, 6б,
6в, 6г и 6д от Закона за кредитните институции в капитала на заявителя;
11. списък на лицата, с които заявителят
се намира в тесни връзки по смисъла на § 1,
ал. 1, т. 10 от Закона за кредитните институции;
12. списък на лицата, у правл яващи и
представляващи заявителя, на членовете на
неговите органи за управление и надзор и
на лицата, управляващи и представляващи
неговите клонове и представители;
13. списък на адресите, където заявителят
ще издава електронни пари или ще извършва
платежни услуги, включително чрез клонове,
както и на адресите, където ще разпространява и изкупува обратно електронни пари
чрез представители;
14. дек ларация за съответствие на помещенията, в които заявителят ще издава
електронни пари или ще извършва платежни
услуги, включително чрез клонове, както и
на помещенията, в които ще разпространява
и изкупува обратно електронни пари чрез
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представители, на изискванията за сигурност
и п ро т ивопожарна безопаснос т съгласно
действащото законодателство;
15. данни и документи по чл. 37 за управляващите и представляващите заявителя и
членовете на неговите органи за управление и
надзор, както и данни и документи по чл. 38 за
лицата, притежаващи квалифицирано дялово
участие или с които заявителят се намира в
тесни връзки.
(2) Заявлението за лиценз се подписва
от лицата, управляващи и представляващи
заявителя.
(3) Приложените документи се представят
на български език или в легализиран превод в
оригинал или в заверен от заявителя препис,
като при поискване заявителят е длъжен да
представи оригинала на документа.
(4) Документ може да бъде заменен с нотариално заверена декларация в случаите, когато
той се издава от орган на чужда държава и
правната система на тази държава не предвижда издаването на такъв или аналогичен
документ.
(5) Заявителят е длъжен незабавно писмено
да информира БНБ при настъпване на промени
в информацията, съдържаща се в заявлението
и в приложените към него документи, настъпили след подаване на заявлението.
(6) Българската народна банка може да
изиск ва п редставянет о на доп ъ лни т елни
документи с цел да бъдат установени обстоятелствата, необходими за извършване на
преценка налице ли са условията за издаване
на лиценз.
(7) За издадения лиценз БНБ предоставя
на заявителя художествено оформено удостоверение.
Изисквания за квалификация, професионален опит и добра репутация
Чл. 36. (1) Управляващите и представляващите заявителя и членовете на неговите
органи за управление и надзор могат да бъдат
физически лица, които:
1. имат висше образование;
2. имат поне 5-годишен професионален
опит, от които три години управленски опит
в предприятие от банковия или финансовия
сектор или в сравними с банка институции
по смисъла на § 1, т. 2 – 4 от Наредба № 20
от 2009 г. за издаване на одобрения по чл. 11,
ал. 3 от Закона за кредитните институции (обн.,
ДВ, бр. 36 от 2009 г.; изм., бр. 10 от 2010 г.);
3. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не са
реабилитирани;
4. не са били през последните две години
член на управителен или контролен орган
или неограничено отговорен съдружник в
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дружество, когато то е прекратено поради
несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
5. не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност; и
6. не са включени в списъка по чл. 5, ал. 1
от Закона за мерките срещу финансирането
на тероризма.
(2) Изискванията по ал. 1, т. 3 – 6 се прилагат и за физическите лица, които пряко или
косвено притежават квалифицирано дялово
участие в капитала на заявителя, както и за
лицата, които по закон представляват юридическите лица, притежаващи пряко или косвено
квалифицирано дялово участие в капитала
на заявителя.
(3) Изискванията по ал. 1, т. 3 – 6 се прилагат и за лицата, управляващи и представляващи клонове и представители на заявителя.
(4) При промяна в лицата по ал. 1, 2 и 3
следва да бъдат спазени всички изисквания
на този член, като дружеството за електронни пари уведомява БНБ в срок до 7 дни от
извършване на промяната и прилага съответните документи, изисквани за тези лица,
съгласно наредбата.
Данни за лицата, отговорни за управлението и надзора над заявителя
Чл. 37. За лицата, управляващи и представляващи заявителя и за членовете на неговите
органи за управление и надзор, се представят
документите и информацията по чл. 5.
Данни за лицата, притежаващи квалифицирано дялово участие или с които заявителят
се намира в тесни връзки
Чл. 38. (1) За всяко физическо или юридическо лице, което притежава или е записало
пряко или косвено квалифицирано дялово
участие по смисъла на § 1, ал. 1, т. 6, 6а, 6б,
6в, 6г и 6д от Закона за кредитните институции в капитала на дружеството заявител,
се представят документите и информацията
по чл. 6.
(2) Българската народна банка може да
поиска представяне на данните и документите
по чл. 6, ал. 1 и 2 и за лица, чието участие в
капитала на заявителя не е квалифицирано.
(3) При прехвърляне на акции/дялове в
капитала на дружество за електронни пари
ал. 1 и 2 се прилагат съответно, като документите се представят преди извършване на
прехвърлянето.
(4) Заявителят представя в БНБ документите по чл. 6, ал. 1 и 2 и за лицата, с които
се намира в тесни връзки по смисъла на § 1,
ал. 1, т. 10 от Закона за кредитните институции, както и при промяна в тези лица, в
7-дневен срок от извършване на промяната.

С Т Р.

118

ДЪРЖАВЕН

Представители и клонове на дружество за
електронни пари
Чл. 39. (1) Дружество за електронни пари
не може да издава електронни пари чрез
представители.
(2) Дружество за електронни пари може
да разпространява и изкупува обратно електронни пари чрез представители – търговци,
действащи от негово име.
(3) Когато заявителят ще извършва дейност
чрез клон или ще разпространява и изкупува
обратно електронни пари чрез представител,
той представя в БНБ следната информация
и документи:
1. наименование, седалище и адрес на
заявителя, единен идентификационен код
или извлечение от търговския регистър на
заявителя, издадено преди не повече от един
месец, считано от датата на подаване на документите до БНБ, и номер на издадения от
БНБ лиценз за издаване на електронни пари;
2. наименование, седалище и адрес на
представителя или клона;
3. единен идентификационен код или извлечение от търговския регистър на представителя или клона, издадено преди не повече
от един месец, считано от датата на подаване
на документите до БНБ;
4. списък на лицата, управляващи и представляващи представителя или клона, и документи по чл. 37 за тези лица, удостоверяващи
изпълнението на изискванията по чл. 36;
5. декларация, че правилата и процедурите
по чл. 35, ал. 1, т. 7 обхващат и клона или
представителя, който заявителят желае да
регистрира.
(4) Когато представителят е лицензирана
от БНБ институция, заявителят може да представи на БНБ само информация за датата и
номера на вече представена в БНБ информация, съгласно изискванията на друг нормативен
акт, която отговаря на съдържанието и обема
на изискваната по ал. 1 информация.
(5) Българската народна банка вписва,
отказва вписване или заличава клона или
представителя на дружеството за електронни
пари във водения от нея регистър на основанията, предвидени в чл. 77е от Закона за
платежните услуги и платежните системи.
(6) В регистъра при БНБ се вписват и
дружествата за електронни пари, лицензирани
в Република България, които ще извършват
дейност директно или чрез клон или ще разпространяват и изкупуват обратно електронни
пари чрез представител на територията на
държава членка, както и дружествата за електронни пари, лицензирани в други държави
членки, които ще извършват дейност директно или чрез клон или ще разпространяват
и изкупуват обратно електронни пари чрез
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представител на територията на Република
България след изпълнение на изискванията
по чл. 77е от Закона за платежните услуги и
платежните системи.
Раздел ІІ
Капитал на дружество за електронни пари
Общи положения
Чл. 40. (1) В началния капитал по чл. 77а
от Закона за платежните услуги и платежните
системи, с който дружеството за електрони
пари трябва да разполага към момента на получаване на лиценз, се включват елементите
по чл. 9, ал. 1, т. 1 и 2.
(2) По всяко време на извършване на
дейността дружеството за електронни пари е
длъжно да разполага със собствен капитал на
неконсолидирана и на консолидирана основа
в размери, които не могат да спадат под поголямата от стойностите по чл. 77а или по
чл. 77б, ал. 2 – 6 от Закона за платежните
услуги и платежните системи.
(3) За собствения капитал на дружество
за електронни пари се прилагат съответно
разпоредбите на чл. 9, 9а и 9б.
(4) Когато дружеството за електронни пари
принадлежи към същата група, към която
принадлежи и друго дружество за електронни
пари, кредитна институция, платежна институция, инвестиционен посредник, дружество
за управление на активи или застрахователно
или презастрахователно дружество, елементите, изпълняващи условията за собствен
капитал, не могат да бъдат използвани повече от веднъж при изчисляването му. Това
изискване се прилага и когато дружеството за
електронни пари осъществява допълнителни
дейности по чл. 77д от Закона за платежните
услуги и платежните системи.
(5) Когато дружеството за електронни пари
извършва някоя от допълнителните дейности
по чл. 77д от Закона за платежните услуги и
платежните системи и стойността на електронните пари в обрaщение не е предварително известна, дружеството за електронни
пари може да изчисли размера на собствения
капитал въз основа на представителен дял,
за който се предполага, че ще се използва
за издаване на електронни пари, ако такъв
представителен дял може да бъде разумно
оценен въз основа на исторически данни и
по задоволителен начин.
(6) Когато дружеството за електронни пари
не е извършвало стопанска дейност продължителен период от време, изискванията за
размер на собствения капитал се изчисляват
въз основа на прогнозни данни за електронните
пари в обращение, подкрепени от представения
бизнес план, които подлежат на корекции в
този бизнес план.
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Отчети за собствения капитал
Чл. 41. (1) Дружеството за електронни пари
съставя отчет за собствения капитал въз основа на баланса на неконсолидирана основа
към последната дата на всяко тримесечие.
Отчетът се представя в управление „Банково“
на БНБ до 15-о число на месеца, следващ
отчетния период.
(2) Дружеството за електронни пари представя отчет за собствения капитал на консолидирана основа на всяко шестмесечие до
30 дни след края на отчетния период.
(3) Подуправителят, ръководещ управление
„Банково“ на БНБ, определя с указания формата и съдържанието на отчета за собствения
капитал.
Допълнителни сведения
Чл. 42. (1) Дружеството за електронни пари
е длъжно да уведоми БНБ за допълнителните
дейности по чл. 77д от Закона за платежните
услуги и платежните системи, които възнамерява да извършва, в срок до 7 дни преди
да започне извършването им.
(2) Подуправителят, ръководещ управление „Банково“ на БНБ, може да изисква от
дружеството за електронни пари допълнителни сведения по всяка позиция на отчета за
собствения капитал.
Контрол за верността на данните
Чл. 43. Българската народна банка може
да извършва проверки за верността на съставянето на отчета по чл. 41, включително
и чрез проверки на място и сравняване на
данните от отчета с тези по счетоводната и
оперативната отчетност на дружеството за
електронни пари.
Задължения за предоставяне на информация от дружеството за електронни пари
Чл. 44. Дружество, лицензирано да извършва дейност като дружество за електронни пари,
е длъжно да представя на БНБ годишни финансови отчети, заверени от специализирано
одиторско предприятие, вписано в регистъра
на регистрирани одитори съгласно Закона за
независимия финансов одит, в срок до 7 дни
от получаването на одиторския доклад, но не
по-късно от 15 април на календарната година,
следваща годината, за която отчетът се отнася, както и междинни финансови отчети в
срок до края на календарния месец, следващ
отчетния шестмесечен период.“
§ 10. Създава се глава шеста:
„ Г л а в а

ш е с т а

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТЧЕТНОСТ
Задължение на операторите на платежни системи за предоставяне на информация
Чл. 45. (1) Операторите на платежни системи осигуряват контрол и отчетност за всяко
прието и обработено платежно нареждане.
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(2) Операторите на платежни системи предоставят информация на БНБ в съответствие
с нейните изисквания и под следната форма:
1. отчети за операциите на платежната
система;
2. отчети за дейността на оператора на
платежната система;
3. отчети за извършени тестове на оборудването;
4. отчети за резултатите от анализи, извършени във връзка с присъщите на системата
операционни и сетълмент рискове;
5. извънредни отчети в случай на неплатежоспособност или прекратяване на участници
в системата;
6. извънредни отчети в случай на проблеми
при функционирането на платежната система;
7. специални отчети, които обхващат специфични данни, изисквани от БНБ с оглед
осъществяването на надзор върху операциите
на платежната система и дейността на оператора на платежна система.
(3) Подуправителят, ръководещ управление „Банково“ на БНБ, определя с указания
съдържанието, формата, периодичността и
сроковете за подаване на отчетите по ал. 1 и 2.
Задължение на операторите на платежни системи, платежните институции и дружествата
за електронни пари за незабавно уведомяване
Чл. 46. (1) Операторите на платежни системи незабавно уведомяват БНБ в следните
случаи:
1. ако платежоспособността им е застрашена;
2. ако са предприели съществен преглед
и/или осъвременяване на информационните
системи или ако са започнали разработването
на нов пакет услуги, които в значителна степен засягат състоянието на информационната
технология, както и при промени, свързани
с функционалността на платежната система;
3. при всякакви други събития, които могат да имат отношение към оперирането на
платежната система.
(2) Платежните институции и дружествата
за електронни пари незабавно уведомяват
БНБ в следните случаи:
1. ако платежоспособността им е застрашена;
2. ако собственият капитал на платежната
институция е спаднал под по-голямата от
стойностите по чл. 8 или по чл. 9 от Закона
за платежните услуги и платежните системи,
съответно собственият капитал на дружеството за електронни пари е спаднал под
по-голямата от стойностите по чл. 77а или
по чл. 77б, ал. 2 – 6 от Закона за платежните
услуги и платежните системи.
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Отчетност на участниците в платежните
системи
Чл. 47. Подуправителят, ръководещ управление „Банково“ на БНБ, определя с указание съдържанието, формата и сроковете
за подаване на отчетите от участниците в
платежните системи.
Отчетност на доставчиците на платежни
услуги
Чл. 48. (1) Доставчиците на платежни услуги предоставят на БНБ информация относно
предоставяните от тях платежни услуги.
(2) Дружествата за електронни пари предоставят на БНБ информация относно издаваните,
разпространявани и изкупувани обратно от
тях електронни пари.
(3) Подуправителят, ръководещ управление
„Банково“ на БНБ, определя с указание съдържанието, формата и сроковете за подаване
на отчетите по ал. 1 и 2.“
Допълнителна разпоредба
§ 11. Тази наредба въвежда разпоредбите на:
1. Директива 2007/64/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г.
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относно платежните услуги във вътрешния
пазар, за изменение на директиви 97/7/ЕО,
2002/65/ЕО, 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО и за
отмяна на Директива 95/7/ЕО (ОВ, L 319/1
от 5 декември 2007 г.);
2. Директива 2009/110/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г.
относно предприемането, упражняването и
пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение
на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за
отмяна на Директива 2000/46/ЕО (ОВ, L 267/7
от 10 октомври 2009 г.).
Заключителна разпоредба
§ 12. Тази наредба се издава на основание
чл. 77, ал. 3, чл. 77а, ал. 2, чл. 77б, ал. 7 и
§ 10 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за платежните услуги и
платежните системи, приета е с Решение
№ 25 от 30.03.2011 г. на Управителния съвет
на Българската народна банка и влиза в сила
от 30 април 2011 г.
За управител: Д. Костов
4261
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

1

2

7.

Макреш

8.

Ново село

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

9.

Ружинци

ЗАПОВЕД № ЗМФ-220
от 1 март 2011 г.
На основание чл. 183, ал. 1 от Закона за
корпоративното подоходно облагане утвърждавам списък на общини, в които за предходната
година преди текущата безработицата е със или
над 35 на сто по-висока от средната за страната
за същия период, съгласно приложението.

10.

Чупрене

V.

Враца

1.

Борован

2.

Бяла Слатина

3.

Криводол

4.

Мизия

5.

Оряхово

6.

Роман

7.

Хайредин

VІ.

Добрич

1.

Генерал Тошево

2.

Крушари

3.

Тервел

4.

Шабла

VІІ.

Кърджали
Ардино

За министър: Вл. Горанов
Приложение
Списък на общините с равнище на безработица
със или над 35 на сто по-високо от средното за
страната за 2010 г.
№
по
ред

Област/община

1

2

І.

Благоевград

1.

1.

Белица

2.

Джебел

2.

Гърмен

3.

Кирково

3.

Симитли

VIII.

Кюстендил

4.

Струмяни

1.

Бобошево

5.

Якоруда

2.

Трекляно

ІІ.

Варна

IХ.

Ловеч

1.

Аврен

1.

Летница

2.

Ветрино

2.

Луковит

3.

Вълчи дол

3.

Тетевен

4.

Долни чифлик

4.

Угърчин

5.

Дългопол

5.

Ябланица

6.

Провадия

Х.

Монтана

7.

Суворово

1.

Берковица

ІІІ.

Велико Търново

2.

Бойчиновци

1.

Елена

3.

Брусарци

2.

Златарица

4.

Вълчедръм

3.

Полски Тръмбеш

5.

Вършец

4.

Стражица

6.

Лом

ІV.

Видин

7.

Медковец

1.

Белоградчик

8.

Чипровци

2.

Бойница

9.

Якимово

3.

Брегово

ХІ.

Пазарджик

4.

Грамада

1.

Батак

5.

Димово

2.

Велинград

6.

Кула

3.

Лесичово
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1

2

4.

Ракитово

ХIХ.

Смолян

5.

Септември

1.

Баните

ХІІ.

Перник

2.

Борино

1.

Брезник

3.

Девин

2.

Ковачевци

4.

Доспат

3.

Трън

5.

Златоград

ХІII.

Плевен

6.

Мадан

1.

Гулянци

7.

Неделино

2.

Долна Митрополия

8.

Рудозем

3.

Искър

9.

Смолян

4.

Кнежа

10.

Чепеларе

5.

Никопол

ХХ.

Софийска

6.

Пордим

1.

Долна баня

7.

Червен бряг

2.

Ихтиман

ХIV.

Пловдив

3.

Правец

1.

Брезово

4.

Самоков

2.

Кричим

ХХІ.

Стара Загора

3.

Раковски

1.

Братя Даскалови

4.

Садово

2.

Николаево

3.

Чирпан

5.

Стамболийски

ХХІІ.

Търговище

6.

Съединение

1.

Антоново

ХV.

Разград

2.

Омуртаг

1.

Исперих

3.

Опака

2.

Кубрат

4.

Попово

3.

Лозница

ХХІII.

Хасково

4.

Самуил

1.

Маджарово

5.

Цар Калоян

2.

Симеоновград

ХVІ.

Русе

3.

Стамболово

1.

Борово

XXIV.

Шумен

2.

Вятово

1.

Велики Преслав

3.

Две могили

2.

Венец

4.

Сливо поле

3.

Върбица

5.

Ценово

4.

Каолиново

ХVІІ.

Силистра

5.

Каспичан

1.

Алфатар

6.

Никола Козлево

2.

Главиница

7.

Нови пазар

3.

Дулово

8.

Смядово

4.

Кайнарджа

9.

Хитрино

5.

Ситово

XXV.

Ямбол

1.

Болярово

ХVІII.

Сливен

2.

Елхово

1.

Котел

2.

Твърдица

3.
4326
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БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 28
от 30 март 2011 г.
На основание чл. 25 ЗБНБ Българската народна банка пуска в обращение считано от 2 май
2011 г. сребърна възпоменателна трикомпонентна
монета „Гена Димитрова“ от серията „Именити
български гласове“ със следното описание:
Технически параметри
номинална стойност – 10 лева;
метал – сребро с проба 999/1000 (с двустранна
оксидация върху външния пръстен и позлатяване
върху вътрешния кръг на обратната страна на
монетата);
тегло – 31,10 г;
диаметър – 40 мм;
гурт – гладък;
качество – мат-гланц, висше;
година на емисията – 2011;
тираж – 4000 броя.
Графични елементи
На лицевата страна на монетата във вътрешния кръг е изобразена емблемата на Българската
народна банка с годината „1879“, изписана върху
лентата, както и номиналната стойност „10 ЛЕВА“.
Околовръст по външния пръстен са изписани
„БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“ и годината
на емисията „2011“.
На обратната страна на монетата във вътрешния кръг е изобразена именитата българска оперна
певица Гена Димитрова в ролята на принцеса
Турандот от едноименната опера. Околовръст
по външния пръстен е изписано „ИМЕНИТИ
БЪЛГАРСКИ ГЛАСОВЕ“ и „Гена Димитрова“.
Автори на художествения проект са Пламен
Джерманов и Красимир Ангелов.
Управител: Ив. Искров
4262

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ МОНТАНА
ЗАПОВЕД № РД-17-2
от 4 април 2011 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 129, ал. 3, чл. 145, ал. 2, чл. 150,
ал. 3 и 6 ЗУТ във връзка с искане вх. № ТУ-02-13
от 10.03.2011 г. на „Монт 7 холдинг“ – ООД, Монтана, одобрявам комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150, ал. 2 ЗУТ за обект
„Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност
на „Монт 7 холдинг“ – ООД, Монтана, етап с.
Расово – гр. Лом“ на територията на общините
Медковец и Лом, област Монтана, със следните
самостоятелни съставни части: подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП), и
инвестиционни проекти по части: технологична,
конструктивна, геодезия (трасировъчен план),
организация и безопасност на движението, пъ-
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тен проект за възстановяване на настилки по
тротоари и улици, план за безопасност и здраве
и пожарна безопасност.
За комплексния проект за инвестиционна
инициатива на обекта е представена оценка на
съответствието със съществените изисквания към
строежите, извършена по реда на чл. 142, ал. 6,
т. 2 ЗУТ, от лицензирана фирма – консултант
ЕТ „Стив – Стефан Иванов – Стоянка Иванова“,
Монтана, като комплексен доклад № КД-18 от
21.02.2011 г., към който са приложени съгласувателни писма, становища и разрешения на контролните органи и експлоатационните дружества.
Частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива са разгледани и приети
на заседание на областния експертен съвет по
устройство на територията, назначен със Заповед
№ РД-17-1 от 21.03.2011 г. на областния управител
на област Монтана, с решение от протокол от
28.03.2011 г.
Заповедта да се съобщи на заинтересованите
лица по реда на чл. 130 ЗУТ.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 във връзка с чл. 218, ал. 1 ЗУТ
чрез областния управител на област Монтана пред
Административния съд – Монтана, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4519

Областен управител: Ив. Петров

ЗАПОВЕД № РД-17-3
от 4 април 2011 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 129, ал. 3, чл. 145, ал. 2, чл. 150,
ал. 3 и 6 ЗУТ във връзка с искане вх. № ТУ-0212 от 10.03.2011 г. на „Монт 7 холдинг“ – ООД,
Монтана, одобрявам комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150, ал. 2 ЗУТ
за обект „Подземна тръбна мрежа за оптична
свързаност на „Монт 7 холдинг“ – ООД, Монтана,
етап с. Якимово – гр. Вълчедръм“ на територията на общините Якимово и Вълчедръм, област
Монтана, със следните самостоятелни съставни
части: подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП), и инвестиционни проекти по
части: технологична, конструктивна, геодезия
(трасировъчен план), организация и безопасност
на движението, план за безопасност и здраве и
пожарна безопасност.
За комплексния проект за инвестиционна
инициатива на обекта е представена оценка на
съответствието със съществените изисквания към
строежите, извършена по реда на чл. 142, ал. 6,
т. 2 ЗУТ от лицензирана фирма – консултант ЕТ
„Стив – Стефан Иванов – Стоянка Иванова“,
Монтана, като комплексен доклад № КД-19 от
22.02.2011 г., към който са приложени съгласувателни писма, становища и разрешения на контролните органи и експлоатационните дружества.
Частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива са разгледани и приети
на заседание на областния експертен съвет по
устройство на територията, назначен със Заповед
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№ РД-17-1 от 21.03.2011 г. на областния управител
на област Монтана, с решение от протокол от
28.03.2011 г.
Заповедта да се съобщи на заинтересованите
лица по реда на чл. 130 ЗУТ.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 във връзка с чл. 218, ал. 1 ЗУТ
чрез областния управител на област Монтана пред
Административния съд – Монтана, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4520

Областен управител: Ив. Петров

10. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 31 март 2011 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
5766088
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
2524737
Инвестиции в ценни книжа
15587542
Всичко активи:
23878367
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
7647622
Задължения към банки
5899944
Задължения към правителството
и бюджетни организации
4076091
Задължения към други депозанти
1095893
Депозит на управление „Банково“
5158817
Всичко пасиви:
23878367
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Сн. Деянова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 31 март 2011 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
36732
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1429864
Дълготрайни материални и
нематериални активи
189811
Други активи
9158
Депозит в управление „Емисионно“
5158817
Всичко активи:
6824382
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2657651
Други пасиви
16108
Всичко задължения:
2673759
Основен капитал
20000
Резерви
3803927
Неразпределена печалба
326696
Всичко собствен капитал:
4150623
Всичко пасиви:
6824382
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Д. Костов
Сн. Деянова
4315
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Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от „БТК“ – АД,
София, бул. Цариградско шосе, против Заповед
№ 8-Z-42 от 11.10.2010 г. на кмета на община Созопол за предприемане на мерки за намаляване на
вредното въздействие на електромагнитни полета,
излъчвани от разположените на територията на
община Созопол базови станции и ретранслатори на мобилните оператори от GSM мрежи.
По жалбата е образувано административно дело
№ 362/2011, насрочено за 11.05.2011 г. от 14,50 ч.
4525
Административният съд – Бургас, на основание чл. 218 ЗУТ обявява, че е постъпило оспорване от Динка Иванова Василева от Бургас, ж.к.
Славейков, бл. 61, вх. 1, ет. 7, на Решение № 40-17
от 21.10.2010 г. на Общинския съвет – гр. Бургас,
с което се одобрява проектът Актуализация-изменение на ПУП – ПРЗ на територията на ж.к.
Славейков в частта относно имот с идентификатор
07079.602.200.3. По оспорването е образувано адм.д.
№ 473/2011. Заинтересуваните лица могат да се
конституират като ответници в производството
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“.
4526
Административният съд – Варна, ХІІ състав, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано адм.д. № 3817/2010 по оспорване, предявено
от Светлана Атанасова Кръстева против Решение
№ 2548-17.1 от 28, 29.07.2010 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУП – ПРЗ
на ж.к. Владислав Варненчик, ІІ м.р., в частта
на УПИ ІІІ-1917; УПИ ІV-694 – „За обществено
обслужване“, и УПИ ХІІІ – „За пешеходна зона
и озеленяване“, част от улична регулация на кв.
9; УПИ І – „За жилищно застрояване – бл. 215“,
част от улична регулация на кв. 11; УПИ І – „За
жилищно застрояване“ – бл. 213, и УПИ VІ – „За
озеленяване“, част от улична регулация на кв. 10;
УПИ ІІІ – „За жилищно застрояване и подземни
гаражи“ – бл. 214, УПИ ІV – „За озеленяване“, и
УПИ V – за ТРП, част от улична регулация в кв.
10; УПИ VІ – „За озеленяване“, част от улична
регулация на кв. 11, попадащи във възстановени
части от ПИ-1942 по ПКП. Заинтересуваните
лица, за които актът е благоприятен, могат да се
конституират като ответници в производството в
едномесечен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена и
личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв; фирмата на търговеца или
наименованието на юридическото лице, изписани
и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление
и електронния му адрес; номер на делото; акта,
който се оспорва, и органа, който го е издал; изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде
конституирано в производството като ответник;
подпис на заявителя. Към заявлението следва
да приложат писмени доказателства, удосто
веряващи качеството на заинтересувано лице
на за яви тел я. Със за явлението е недоп уст имо
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да се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба.
4286
Административният съд – Варна, ХІІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 2655/2010 по оспорване, предявено от Иван Иванов Георгиев срещу Решение
№ 1732-13 от 13, 14.10.2009 г. и Решение № 18 от
13.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Варна, за
приемане на ПУП – ПУР на СО „Ален мак“,
Варна, в частта на ПИ № 3130. Заинтересованите страни имат право да подадат заявление за
конституиране като ответник в едномесечен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“, като представят заявление до Админист
ративния съд – Варна, което да съдържа: трите
имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес,
ако има такъв – за българските граждани; трите
имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заявителя като
заинтересовано лице.Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Иван
Иванов Георгиев.
4287
Административният съд – Варна, съобщава
за направено оспорване от Любомир Божидаров
Икономов на Решение № 1732-13 от протокол
№ 17 от 13 – 14.10.2009 г. и Решение № 1809-2
от протокол № 18 от 13.11.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с които е одобрен ПУП – ПУР
на СО „Ален мак“ – Варна, в частта относно
имот 1340, 315 к.р., кв. 83. Заинтересуваните
лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4
ЗУТ за конституирането им като ответници по
адм. дело № 2831/2010 по описа на Административния съд – Варна, в едномесечен срок от
деня на обнародването в „Държавен вестник“ на
съобщението, към което следва да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството
им на заинтересувани лица. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
обжалвания административен акт, както и за
присъединяване към подадени жалби.
4342
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпила жалба от
Христина Константинова Даскалова и Искра
Пенчева Иванова против чл. 31, ал. 1, 2 и 3 (нови)
от Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията
на Община Велико Търново, приети с Решение
№ 637 по протокол № 50 от 23.07.2009 г. на Общинския съвет – гр. Велико Търново, за което е
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образувано адм.д. № 280/2011 по описа на Административния съд – Велико Търново. Съдебното
заседание е насрочено за 19.05.2011 г. от 10 ч.
4288
Административният съд – Видин, на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпила жалба от кмета на Община Брегово против
Общинския съвет – гр. Брегово, област Видин, с
която се оспорва Решение № 20, взето с протокол № 05 от 03.06.2010 г. на ОбС – гр. Брегово,
с което решение на основание чл. 21, ал. 1, т. 18
ЗМСМА са променени имената на 10 улици в
с. Делейна, община Брегово, във връзка с което
е образувано адм. дело № 167/2010 по описа на
Административния съд – Видин, насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
06.06.2011 г. в 13,30 ч.
4509
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е образувано адм.д. № 469/2011 по жалба на ЕТ „Миг
инженеринг – Митко Горчов“ против решение
№ 469, взето с протокол № 33 от 16.12.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Пловдив, с което е
одобрен ПУП – ПУР – план за регулация и застрояване и схеми: водоснабдяване, канализация,
електрификация, газоснабдяване, телефонизация,
радио-, телевизионни сигнали и интернет, сборна
план-схема на техническата инфраструктура, вертикално планиране, транспортни комуникации,
санитарно-хигиенна обстановка, озеленяване и
отдих, и правилата и нормативите за прилагане
на кв. Смирненски ІV, Пловдив, в границите: на
север – р. Първенецка, регулационна граница на
парк „Отдих и култура“ – Пловдив, и регулационния план на спортен комплекс „Отдих и култура“ – Пловдив, до ул. Парк „Отдих и култура“,
на изток – северната граница на ул. Парк „Отдих
и култура“, ПИ 106, 113 и 114 по кадастралния
план на кв. Смирненски ІІІ, Пловдив, северната
граница на Пещерско шосе, западната регулационна граница на ж.к. Хр. Смирненски, ПИ
72 до жп линия Пловдив – София, на юг – жп
линия Пловдив – София, на запад – източната
регулационна граница на кв. Прослав, УПИ
І-5 – комплексно жилищно застрояване, южните
граници на ПИ 398 и 397 по кадастралния план
на кв. Хр. Смирненски ІІІ, продължението на ул.
Елин Пелин до Пещерско шосе, ПИ 038009, 038040,
038039, 038038, 433, 432, 037005, 037050, 037051,
037052, 037034, 037033, 037031, 037022 по КВС на
землище Пловдив-запад, по червените и сините
линии, надписи със син и червен цвят и корекции
със зелен и кафяв цвят за част регулация, червени
задължителни и ограничителни линии и матрици
със син цвят и корекции със зелен и виолетов
цвят за част застрояване и корекции със зелен
цвят на правилата и нормативите. В едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да бъдат конституирани като ответници в съдебното производство чрез подаване на заявление
до Административния съд – Пловдив, по адм.д.
№ 469/2011, което да съдържа: 1. трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
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търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок. Делото е насрочено в
открито заседание за 18.05.2011 г. от 9 ч.
4316
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е образувано адм. дело № 507/2011 по жалба на Костадин
Славов Славов и Слави Костадинов Славов от
Пловдив, ул. 8 март 2а, против решение № 469,
взето с протокол № 33 от 16.12.2010 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив, с което е одобрен
ПУП – ПУР – план за регулация и застрояване,
и схеми: водоснабдяване, канализация, електрификация, газоснабдяване, телефонизация, радио-,
телевизионни сигнали и интернет, сборна плансхема на техническата инфраструктура, вертикално планиране, транспортни комуникации,
санитарно-хигиенна обстановка, озеленяване и
отдих, и правилата и нормативите за прилагане
на кв. Смирненски IV, Пловдив, в границите: на
север – р. Първенецка, регулационна граница на
парк „Отдих и култура“, Пловдив, и регулационния план на спортен комплекс „Отдих и култура“, Пловдив, до ул. Парк „Отдих и култура“, на
изток – северната граница на ул. Парк „Отдих и
култура“, ПИ 106, 113 и 114 по кадастралния план
на кв. Смирненски III, Пловдив, северната граница на Пещерско шосе, западната регулационна
граница на ж.к. Хр. Смирненски, ПИ 72 до жп
линия Пловдив – София, на юг – жп линия Пловдив – София, на запад – източната регулационна
граница на кв. Прослав, УПИ I-5 – комплексно
жилищно застрояване, южните граници на ПИ
398 и 397 по кадастралния план на кв. Хр. Смирненски III, продължението на ул. Елин Пелин
до Пещерско шосе, ПИ 038009, 038040, 038039,
038038, 433, 432, 037005, 037050, 037051, 037052,
037034, 037033, 037031, 037022 по КВС на землище
Пловдив-запад, по червените и сините линии,
надписи със син и червен цвят и корекции със
зелен и кафяв цвят за част регулация, червени
задължителни и ограничителни линии и матрици
със син цвят и корекции със зелен и виолетов
цвят за част застрояване и корекции със зелен
цвят на правилата и нормативите. В едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да бъдат конституирани като ответници в съдебното производство чрез подаване на заявление до
Административния съд – Пловдив, по адм. дело
№ 507/2011, което да съдържа: 1. трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
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търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок. Делото е насрочено в
открито заседание за 19.04.2011 г. от 9 ч.
4524
Административният съд – София област, 5-и
състав, на основание чл. 145 – 178 АПК във връзка
с чл. 215 ЗУТ е образувал адм. дело № 137/2011
по описа на съда, което е насрочено за разглеждане на 27.06.2011 г. от 13,30 ч., с предмет на
оспорване Решение № 1383 от 24.06.2010 г. на
Общинския съвет – гр. Самоков, с което е одобрен
ПУП – план за застрояване за имот № 15285.2.960
в землището на с. Говедарци, община Самоков,
собственост на Борис Петров Чочев. Уведомяват
се всички заинтересовани лица, че могат да се
конституират като ответници в производството
пред съда в едномесечен срок от деня на обнародването в „Държавен вестник“ на съобщението
за оспорването.
4285
Административният съд – София област, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано адм. дело № 106/2011 по описа на АССО
по оспорване на Иван Димитров Пиралков от
София срещу Заповед № ЛС-01-23 от 07.01.2011 г.
на кмета на Община Самоков, с която се одобрява: 1) изменение на плана за регулация на
кв. 47 по плана на с. Ярлово, както следва: премахва се нереализирана улица с о.т. 138-139-143,
създава се нова улица-тупик с о.т. 138а-138-139 и
се образуват нови УПИ ІІІ-238 за имот № 238 и
УПИ ІV-237 за имот № 237; 2) изменение на плана на застрояване при създаване на „Жилищна
устройствена зона с малка височина – Жм“ в
новообразуваните УПИ ІІІ-238 и УПИ ІV-237 и
премахване на допълващото застрояване в УПИ
ІV-237 на регулационната граница с УПИ І-239.
Уведомява заинтересованите страни, че могат да
се конституират като ответници в производството
в едномесечен срок от деня на обнародването
на това съобщение в „Държавен вестник“ чрез
подаване на заявление до съда, отговарящо на
изискванията по чл. 218, ал. 4 и 5 ЗУТ. Делото е
насрочено за 17.05.2011 г. от 10,30 ч.
4341
Благоевградският окръжен съд призовава
Илия Ангелов Захов с последен адрес София,
район „Възраждане“, ж.к. Зона Б5, вх. А, ет. 9,
ап. 36, да се яви в съда на 26.05.2011 г. в 9 ч.
като ответник по въззивно гр. д. № 1008/2010 по
описа на БлОС, образувано по въззивна жалба
от Александър Ангелов Захов против решение,
постановено по гр. д. № 78/2008 по описа на
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Районния съд – Разлог. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
4343
Плевенският окръжен съд, гражданско отделение, ІІІ въззивен състав, призовава Светослав
Севдалинов Костов с последен адрес Плевен,
ж.к. Сторгозия, бл. 97, вх. Б, ет. 2, ап. 3, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 23.06.2011 г.
в 13,30 ч. като страна по гр. д. (В) № 993/2010,
заведено от Стелиян Н. Андреев, Светлозар И.
Дичевски, Маргарита К. Захариева, Яница Л.
Йорданова, за делба. Страната да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
4527
Софийският градски съд, гр. отделение, ІІБ
въззивен състав, призовава Петър Рангелов Петров
с известен на съда адрес: София, кв. Красно село,
ул. 20 април № 11, сега с неизвестен адрес, да
се яви в съда на 20.06.2011 г. в 9,30 ч. като въззиваема страна по гр. д. № 9294/2009 по описа
на СГС, ГО, ІІБ въззивен състав, образувано по
жалба от Славка Милева Николова против решение от 27.02.2009 г. на СРС, ГО, 34 състав, по
гр. д. № 2147/2008, образувано по искова молба
от Гюрга Рангелова Стаматис против Славка
Милева Николова по иск с правно основание
чл. 87, ал. 3 ЗЗД. Въззиваемата страна да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
4508
Плевенският районен съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ответницата Ерика Лила Ватхен Валверде
от Република Коста Рика, гр. Сан Хосе, родена
на 25.03.1975 г., без регистриран постоянен и
настоящ адрес в страната и с неизвестен адрес
в чужбина, да се яви в канцеларията на Плевенския районен съд, за да получи препис от искова
молба и приложенията по гр. д. № 872/2011 г. – V
гр. състав – ПлРС, заведено от Константин Илиев
Врачански от Плевен, ул. Проф. Илия Бешков, за
прекратяване на брак на основание чл. 49, ал. 1
СК. В случай че не се яви, за да получи съдебните
книжа в указания срок, съдът ще є назначи особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
4340
Софийският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че е образувано гр. д.
№ 284/2011 г. по мотивирано искане на КУИППД
чрез председателя Стоян Кушлев с адрес за призоваване София, бул. Витоша 6, против Румен
Георгиев Чукачев с постоянен и настоящ адрес
Самоков, ул. Иван Вазов 78, за отнемане в полза на
държавата на основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД
на следното имущество: ателие тип „1“ № 306 на
ет. 3, вх. 2, в жилищен блок „Грамада II“, к.к.
Слънчев бряг – запад, с площ 43,32 кв.м, община
Несебър, ведно с идеална част от общите части на
сградата 0,779 % и съответното право на строеж в
УПИ III – общински, кв. 5801, намиращ се в ПИ
с ид. № 51500.506.341.1.306, придобит с нот. акт
№ 53 от 22.08.2003 г.; 1/2 идеална част от имот
с идентификатор № 51500.506.585 в гр. Несебър,
ул. Несебър 1, с площ 665 кв. м, придобит с нот.
акт № 14 от 23.05.2008 г.; целият втори етаж в
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Самоков, ул. Македония 45, в сграда с идентификатор № 65231.909.2.1.2 с площ 145 кв. м;
мотопед „Пежо Х-файт“, рег. № СО0293С, рама
VGDS1BAGA00103030, двигател № 12707688; внесени суми по банкови сметки общо 160 500 лв.;
равностойността на продадени МПС на обща
стойност 20 100 лв.; сумите от продадени дружествени дялове на обща стойност 3300 лв. Указва на
третите лица, които претендират самостоятелни
права върху имуществото, че могат да встъпят в
делото, като предявят съответния иск пред СОС
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Делото е насрочено за 15.09.2011 г.
от 13,30 ч.
4344

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
10 – Управителният съвет на ПП „Съюз
на свободните демократи“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 7.4 от устава свиква отчетно-изборно Национално събрание на 15.05.2011 г. в
9 ч. в София, зала № 6 в Националния дворец
на културата, с норма на представителство един
делегат за община с до 10 000 избиратели и един
делегат на всеки 10 000 избиратели за по-големите
общини, при следния дневен ред: 1. приемане от
Националното събрание отчети на Управителния съвет и Политическия съвет на ПП „ССД“
за периода 2008 – 2011 г.; 2. доклад на съюзната
контролна комисия за периода 2008 – 2011 г.; 3.
приемане на изменения в Устава на ПП „ССД“;
4. провеждане на избор за попълване на състава
ПС и СКК; 5. номинации на кандидати за местни
избори 2011 г.; 6. вземане на решение за коалиционната политика и участие в Демократичен
алианс; 7. дебати по политическо-икономическата
ситуация към момента, обсъждане и приемане
програма на ССД за развитието на България; 8.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред един час по-късно.
4329
1. – Управителният съвет на Съюза на архи
тектите в България на основание чл. 62, ал. 1 от
устава на САБ и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква двадесет
и второ редовно общо събрание на Съюза на
архитектите в България – юридическо лице с
нестопанска цел в частна полза, на 14.05.2011 г.
в 10 ч. в аулата на Университета по архитектура, строителство и геодезия, София, ул. Христо
Смирненски 1, при следния дневен ред: 1. откриване на общото събрание и избор на работни
органи; 2. информация за извършената дейност
през първата година от мандата и календар на
значимите събития през 2011 г.; 3. правила за
управление на съюзните имоти и разпределяне
на приходите от наеми между дружествата на
САБ; 4. предложение за членство на САБ в Българска асоциация на творческите съюзи (БАТС);
5. предложение за членство на САБ в Съюза на
Средиземноморските архитекти (UMAR); 6. финансов отчет на УС за изпълнение на бюджета
за 2010 г. и приемате бюджет на САБ – 2011 г.;
7. предложение за решение по организиране
работата на комисията по промени в устава на
САБ и определяне на краен срок за приемането
им; 8. приемане решения на общото събрание
на САБ. Регистрацията на делегатите на ОС да
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се извърши на датата на провеждане на ОС във
фоайето пред залата от 9 до 10 ч. на 14.05.2011 г.
срещу лична карта и протоколи от общи събрания на дружествата при случаите на чл. 61, ал. 5
от устава на САБ. На основание чл. 65, ал. 1 от
устава на САБ и чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на
кворум събранието ще се проведе един час покъсно същия ден и на същото място независимо
от броя на явилите се делегати. Съобразно устава
всеки член на САБ има право да присъства и да
се изказва по въпроси, включени в дневния ред
на общото събрание. Право на гласуване имат
само делегатите.
4534
25. – Управителният съвет на Сдружение
„НИОП“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 31.05.2011 г. в 17 ч. в
София, бул. Йерусалим 15, офис 302, при следния
дневен ред: 1. приемане отчета за дейността на
НИОП за периода януари – декември 2010 г.; 2.
приемане на финансовия отчет за приходите и
разходите на НИОП за периода януари – декември 2010 г.; 3. приемане на проектобюджета на
НИОП за периода януари – декември 2011 г.; 4.
промяна в устава; 5. 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. Поканват се всички членове да участват в общото събрание. Членовете
на сдружението, които не могат да участват в
събранието, на основание чл. 14, ал. 6 от устава
на НИОП могат да упълномощят член на сдружението, който да ги представлява.
4267
30. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за извършване на общественопо
лезна дейност „Автомобилен ретро клуб – Пирин“,
Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по своя
инициатива свиква общо събрание на 30.05.2011 г.
в 19 ч. на адрес: Благоевград, ресторант „Рибката“, при следния дневен ред: 1. отчетно-изборно
събрание и избор на ново ръководство; 2. промяна на устава на клуба; 3. гласуване членство на
Автомобилен ретро клуб – Пирин в Националното сдружение на независимите ретро клубове
в България.
4319
28. – Управителният съвет на сдружение
„Н А РСП БМ“, Ве л и ко Т ърново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
27.05.2011 г. в 16 ч. в хотел „Спорт Палас“, Сливен,
при следния дневен ред: 1. приемане и освобождаване на членове; 2. годишен отчет за дейността
на сдружение „НАРСПБМ“ за 2010 г.; 3. вземане
решение за кандидатстване пред ДФЗ; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден един час
по-късно и на същото място.
4275
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40. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб на гълъбовъдите на спорт
ни гълъби“, Стара Загора, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 19.05.2011 г.
в 9 ч. в Стара Загора, кв. Кольо Ганчев, ул. Михайловска 26, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението; 2. освобождаване
на УС на сдружението; 3. избиране на нов УС на
сдружението; 4. приемане на нов устав на сдружението; 5. промяна на адреса на управление; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
един час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред.
4277
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Зеленка“, с. Българево, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 27.05.2011 г. в 18 ч. в Клуба
на пенсионера в с. Българево, община Каварна,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за 2010 – 2011 г.; 2. отчет за приходите и разходите; 3. приемане на нови членове;
4. обсъждане и приемане на план за разселване
на животни, финансиране, ремонт на съоръженията за 2011 – 2012 г. в съответствие с програмата
за 15-годишното развитие, посочена в договора
между ЛС „Зеленка“ и ДЛС „Балчик“; 5. други.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден, на същото
място от 19 ч.
4503
10. – Управителният съвет на ТД „Бунтовна“,
с. Кръстевич, община Хисаря, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал. 1, т. 4 от устава свиква общо
годишно отчетно-изборно събрание на 15.05.2011 г.
в 16 ч. в офиса на дружеството в с. Кръстевич,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет за периода 2007 г. – 2010 г.;
2. одобряване на годишния счетоводен отчет; 3.
избор на управителен съвет и инспекторат; 4.
разни. Материалите за събранието са на разположение в офиса на дружеството.
4276
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „ФК Топчийско“, с. Топчийско,
община Руен, област Бургас, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква членовете на сдружението на общо
събрание на 15.05.2011 г. в 17 ч. в с. Топчийско,
община Руен, област Бургас, в сградата на читалището, при следния дневен ред: 1. откриване на
събранието – 17 ч.; 2. избор на водещ и протоколчик на събранието; 3. промяна на устава на „ФК
Топчийско“; 4. избор на нов управителен съвет.
4502
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