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ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за допълнение на Кодекса на труда,
приет от ХLI Народно събрание на 13 април
2011 г.
Издаден в София на 20 април 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за допълнение на Кодекса на труда (обн., ДВ,
бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21,
30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г.,
бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12
на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от
1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28
от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.;
Решение № 11 на Конституционния съд от
1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и
133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25
от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18,
86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27,
46, 76, 83 и 105 от 2005 г. и бр. 24, 30, 48, 57,
68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и
104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г.;
бр. 35, 41 и 103 от 2009 г. и бр. 15, 46, 58 и 77
от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100
и 101 от 2010 г. и бр. 18 от 2011 г.)
§ 1. В глава пета се създава раздел VІІІа с
чл. 107б, 107в, 107г, 107д, 107е и 107ж:
„Раздел VІІІа
Допълнителни условия за извършване на надомна работа
Надомна работа
Чл. 107б. (1) В трудов договор може да се
договори изпълнение на трудовите задължения
във връзка с изработка на продукция и/или
предоставяне на услуга в дома на работника
или служителя или в други помещения по негов
избор извън работното място на работодате-

ля срещу възнаграждение с негови и/или на
работодателя оборудване, материали и други
спомагателни средства.
(2) Работниците и служителите по ал. 1 се
смятат за работници и служители, които извършват надомна работа.
(3) Работодателите водят документация за
всеки работник или служител, който извършва
надомна работа.
(4) При поискване работодателите предоставят на Изпълнителна агенция „Главна инспекция
по труда“ информацията по ал. 3.
Трудов договор за надомна работа
Чл. 107в. (1) Трудовият договор за надомна
работа се сключва при условията и по реда на
раздел І „Трудов договор“ от тази глава.
(2) С трудовия договор по ал. 1 се определят и:
1. местонахождението на работното място;
2. трудовото възнаграждение в съответствие
с прилаганите системи на заплащане;
3. редът за възлагане и отчитане на работата;
4. начинът за снабдяване с материали и
предаване на готовата продукция;
5. консумативните разходи за работното
място и заплащането им;
6. други условия, свързани със специфичните
изисквания за извършване на надомната работа.
Задължения на работодателя за осигуряване на
условия за надомна работа
Чл. 107г. Работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя, извършващ
надомна работа:
1. условия за изпълнение на работата, която е определена при възникване на трудовото
правоотношение;
2. заплащане и равно третиране, каквито е
осигурил на работниците и служителите, които
работят в предприятието;
3. здравословни и безопасни условия на труд;
4. квалификация, преквалификация и обучение;
5. социално и здравно осигуряване при условия и по ред, определени в закон;
6. възможност за синдикално сдружаване,
участие в общото събрание на работниците и
служителите в предприятието, информиране и
консултиране и присъединяване към колективен
трудов договор в предприятието;
7. социално-битово и културно обслужване.
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Задължения при изпълнение на надомната
работа
Чл. 107д. При изпълнение на надомната
работа, за която се е уговорил, работникът или
служителят е длъжен:
1. да спазва правилата за здравословни и
безопасни условия на труд;
2. да осигурява достъп на работодателя и
контролните органи до помещението, където
е работното място, за проверка;
3. да не извършва дейности или действия,
които създават безпокойство за другите собственици и обитатели, по-голямо от обичайното,
съгласно Закона за управление на етажната
собственост, когато работното място е в жилищна сграда или е в близост до такава.
Работно време и почивки
Чл. 107е. (1) Работниците или служителите, които извършват надомна работа, сами
определят началото, края и разпределението
на работното време в рамките на законоустановената му продължителност.
(2) Работниците и служителите, които
извършват надомна работа, сами определят
периодите на почивка в работния ден, междудневната и седмичната почивка.
(3) За работниците и служителите, изпълняващи надомна работа, не може да се установява ненормиран работен ден и полагане на
извънреден труд.
(4) Работникът или служителят писмено
уведомява работодателя за обстоятелствата по
ал. 1 и 2 в 7-дневен срок от сключването на
трудовия договор.
Прилагане на други разпоредби за надомната
работа
Чл. 107ж. За неуредените в този раздел
въпроси се прилагат общите разпоредби на
този кодекс.“
§ 2. В § 1 от допълнителните разпоредби се
правят следните допълнения:
1. В т. 1 след думите „трудово правоотношение“ се поставя запетая и се добавя „включително за извършване на надомна работа“.
2. В т. 4 се създава изречение второ: „При
извършване на надомна работа работно място е домът на работника или служителя или
друго помещение по негов избор извън предприятието.“
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 13 април 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5017

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

УКАЗ № 80
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за предоставяне на помощ за оздравяване на „Холдинг Български държавни
железници“ – ЕАД, приет от ХLI Народно
събрание на 13 април 2011 г.
Издаден в София на 20 април 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за предоставяне на помощ за оздравяване
на „Холдинг Български държавни железници“ – ЕАД
Чл. 1. (1) За финансово осигуряване изпълнението на мерките за оздравяване на „Холдинг
Български държавни железници“ – ЕАД, одобрени с Решение С (2010) 9423 на Европейската
комисия от 15 декември 2010 г., Българската
банка за развитие да предостави на дружеството
заем въз основа на целево предоставени от
централния бюджет възстановими средства в
размер до 140 000 000 лв.
(2) Средствата от централния бюджет по
ал. 1 се предоставят на Българската банка за
развитие като гаранционни депозити.
(3) Условията за предоставяне и обслужване на заема и на средствата по ал. 1 и 2 се
определят със споразумение между министъра
на финансите, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и
Българската банка за развитие, одобрено от
Министерския съвет.
(4) Със средствата по заема „Холдинг Български държавни железници“ – ЕАД, извършва
плащания в съответствие с ал. 1. Всяко плащане
се извършва след одобряване от министъра на
финансите.
Чл. 2. (1) Министърът на финансите при
спазване на бюджетното салдо за 2011 г. по
Конвергентната програма на Република България за 2011 – 2014 г. да осигури средства до
размера на отпуснатия заем по чл. 1, ал. 1
и начислената лихва, с които да се увеличи
капиталът на „Холдинг Български държавни
железници“ – ЕАД, при условие че мярката е
одобрена от Европейската комисия след нотификацията на плана за преструктуриране на
дружеството.
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(2) Средствата от увеличението на капитала да се използват от „Холдинг Български
държавни железници“ – ЕАД, за погасяване на
главницата и лихвите по заема по чл. 1, ал. 1.
Заключителни разпоредби
§ 1. При предоставянето на заема по чл. 1
не се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.
§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 13 април 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5018

УКАЗ № 81
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, приет от ХLI Народно
събрание на 13 април 2011 г.
Издаден в София на 20 април 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Наказателния
кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29
от 1968 г.; изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от
1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3
от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г.,
бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм.,
бр. 44 от 1984 г., бр. 41, 79 и 80 от 1985 г., бр. 89
и 90 от 1986 г., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10,
31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр.,
бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54
от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.;
Решение № 19 от 1995 г. на Конституционния
съд – бр. 97 от 1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г.,
бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 от 1997 г. на Конституционния
съд – бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83, 85, 132,
133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г.,
бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 от 2000 г.
на Конституционния съд – бр. 98 от 2000 г.;
изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от
2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86
и 88 от 2005 г.; изм., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г.,
бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67
и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и
102 от 2009 г. и бр. 26 и 32 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
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2. Създава се ал. 2:
„(2) Влязла в сила присъда, постановена в
друга държава – членка на Европейския съюз,
за деяние, което съставлява престъпление по
българския Наказателен кодекс, се взема предвид във всяко наказателно производство, което
се провежда срещу същото лице в Република
България.“
§ 2. В чл. 108а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 115, чл. 128, чл. 142,
ал. 1, чл. 216, ал. 1, чл. 326, чл. 330, ал. 1,
чл. 333, чл. 334, ал. 1, чл. 337, ал. 1, чл. 339,
ал. 1, чл. 340, ал. 1 и 2, чл. 341а, ал. 1 – 3,
чл. 341б, ал. 1, чл. 344, чл. 347, ал. 1, чл. 348,
чл. 349, ал. 1 и 3, чл. 350, ал. 1, чл. 352, ал. 1,
чл. 354, ал. 1, чл. 356е, ал. 1, чл. 356з“ се
заменят с „чл. 115, чл. 128, чл. 142, чл. 143,
чл. 143а, чл. 216, ал. 1 и 5, чл. 326, чл. 330,
чл. 333, чл. 334, чл. 337, чл. 339, чл. 340,
чл. 341а, чл. 341б, чл. 344, чл. 347, ал. 1,
чл. 348, чл. 349, чл. 350, чл. 352, ал. 1, 2 и 3,
чл. 354, чл. 356е, чл. 356з“.
2. В ал. 2 думите „средства за осъществяване
на деянието по ал. 1“ се заменят с „финансови
или други средства за извършване на престъпление по ал. 1“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Който набира или обучава отделни
лица или групи от хора с цел извършване на
престъпление по ал. 1, се наказва с лишаване
от свобода от две до десет години.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 3. В чл. 109 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато организацията или групата си
поставя за цел да извършва престъпление по
чл. 108а, наказанието е:
1. по ал. 1 – лишаване от свобода от десет
до двадесет години;
2. по ал. 2 – лишаване от свобода от две
до десет години.“
2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 4. В чл. 116 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 11 след думата „хулигански“
се поставя запетая и се добавя „расистки или
ксенофобски“.
2. В ал. 2 думите „служител от данъчната
администрация“ се заменят с „орган по приходите“.
§ 5. В чл. 131 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 12 след думата „хулигански“
се поставя запетая и се добавя „расистки или
ксенофобски“.
2. В ал. 2 думите „служител от данъчната
администрация“ се заменят с „орган по приходите“.
§ 6. В чл. 143 ал. 3 се изменя така:
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„(3) Когато принудата се упражнява по
отношение на съдия, прокурор, следовател, полицейски орган, разследващ полицай, държавен
съдебен изпълнител, частен съдебен изпълнител и помощник частен съдебен изпълнител,
както и на митнически служител, на орган
по приходите, на служител от Изпълнителната агенция по горите или на служител на
Министерството на околната среда и водите,
осъществяващ контролна дейност при или по
повод изпълнение на службата или на функцията му, наказанието е:
1. в случаите по ал. 1 – лишаване от свобода
от две до осем години;
2. в случаите по ал. 2 – лишаване от свобода
от пет до петнадесет години.“
§ 7. В особената част, в глава трета наименованието на раздел І се изменя така: „Престъпления против равенството на гражданите“.
§ 8. В чл. 162 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Който чрез слово, печат или други средства за масова информация, чрез електронни
информационни системи или по друг начин
проповядва или подбужда към дискриминация,
насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност, се наказва с
лишаване от свобода от една до четири години
и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева,
както и с обществено порицание.
(2) Който употреби насилие срещу другиго
или повреди имота му поради неговата раса,
народност, етническа принадлежност, религия
или политически убеждения, се наказва с лишаване от свобода от една до четири години
и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева,
както и с обществено порицание.“
§ 9. В чл. 195 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 10 се изменя така:
„10. ако предмет на кражбата са взривни
вещества, пиротехнически изделия, оръжия или
боеприпаси за огнестрелни оръжия.“
2. В ал. 3 след думата „боеприпаси“ се
добавя „за огнестрелни оръжия“, след думите
„министъра на отбраната“ съюзът „и“ се заменя
със запетая и накрая се добавя „от Държавна
агенция „Национална сигурност“, от Главна
дирекция „Охрана“ и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерството на
правосъдието, от Националната разузнавателна
служба и Националната служба за охрана“.
§ 10. В чл. 216а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „до три години и глоба
до петнадесет хиляди лева“ се заменят с „до
пет години и глоба до двадесет хиляди лева“.
2. В ал. 2 думата „двадесет“ се заменя с
„тридесет“.
§ 11. В чл. 218б, ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. предметът на деянието е оръжие, боеприпаси за огнестрелно оръжие, взривни, отровни
или наркотични вещества, пиротехнически
изделия, бойна и друга специална техника.“
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§ 12. В чл. 234б, ал. 1 думите „от хиляда
до двадесет хиляди лева“ се заменят с „от две
хиляди до петдесет хиляди лева, както и с лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 7“.
§ 13. В чл. 234в се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „до три години и глоба до
десет хиляди лева“ се заменят с „до пет години
и глоба до петнадесет хиляди лева“.
2. В ал. 2 думите „петнадесет“ се заменят
с „двадесет“.
§ 14. В чл. 242, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В буква „г“ след думата „боеприпаси“ се
добавя „за огнестрелно оръжие, пиротехнически изделия“.
2. Създава се буква „з“:
„з) чрез пренасяне на екземпляр от защитен
вид от дивата флора или фауна или негова
част, или продукт.“
§ 15. В чл. 258, ал. 1 думите „данъчен орган“
се заменят с „орган по приходите“.
§ 16. Член 278в се изменя така:
„Чл. 278в. (1) Който противозаконно унищожи или повреди защитена територия или
местообитание – предмет на опазване в защитена зона, се наказва с лишаване от свобода
до три години или пробация, както и с глоба
от две хиляди до десет хиляди лева.
(2) Който унищожи или повреди изключително ценни единични и невъзстановими земни
и скални образувания и пещери, обявени за
защитени, се наказва с лишаване от свобода до
пет години и с глоба от две хиляди до двадесет
хиляди лева.
(3) Когато деянието по ал. 1 или 2 е извършено по непредпазливост, наказанието е
пробация и глоба от хиляда до пет хиляди лева.“
§ 17. Създават се чл. 278г и 278д:
„Чл. 278г. (1) Който противозаконно унищожи, повреди, придобие, държи или отчужди
екземпляр от защитен вид от дивата флора
или фауна, когато не представлява маловажен
случай, се наказва с лишаване от свобода до
три години или пробация, както и с глоба от
две хиляди до десет хиляди лева.
(2) Който търгува с екземпляри от защитени
видове от дивата флора или фауна или с техни
части или продукти, когато не представлява
маловажен случай, се наказва с лишаване от
свобода до пет години и с глоба от две хиляди
до двадесет хиляди лева.
(3) Когато деянието по ал. 1 или 2 е извършено по непредпазливост, наказанието е
пробация и глоба от хиляда до пет хиляди лева.
Чл. 278д. Който противозаконно унищожи,
повреди, държи, придобие или отчужди екземпляр от европейски или световно застрашени
диви гръбначни животни или екземпляр от вид
по приложение № 3 към Закона за биологичното разнообразие, означен със знак (*), се
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наказва с лишаване от свобода до пет години,
както и с глоба от пет хиляди до двадесет
хиляди лева.“
§ 18. В чл. 308 ал. 3 се изменя така:
„(3) Наказанието е лишаване от свобода до
десет години, когато:
1. деянието по ал. 1 е с цел улесняване
извършването на престъпление по чл. 108а,
ал. 1 или 2;
2. деянието по ал. 2 е с цел имотна облага.“
§ 19. В чл. 320, ал. 2 думите „до шест години“ се заменят с „от две до десет години“.
§ 20. Член 325а се изменя така:
„Чл. 325а. (1) Който организира или участва
в провеждането на боеве с животни, отглежда,
тренира или предоставя животни за боеве, се
наказва с лишаване от свобода до пет години
и с глоба от хиляда до десет хиляди лева.
(2) Наказанието е лишаване от свобода от
една до пет години и глоба от пет хиляди до
петдесет хиляди лева, когато:
1. деянието е извършено повторно;
2. деянието е извършено от ветеринарен
лекар или техник, от лице, осъществяващо
дейност или професия, свързана с отглеждане
на животни или полагане на грижи за тях;
3. на боевете присъства малолетно или непълнолетно лице;
4. боевете се заснемат с цел разпространение.
(3) Наказанието по ал. 2 се налага и на онзи,
който организира или участва в залагания при
боеве с животни.
(4) Деецът не се наказва, ако доброволно
съобщи на надлежен орган на властта за извършено престъпление по ал. 1 и 3.“
§ 21. Създава се чл. 325б:
„Чл. 325б. (1) Който, като прояви жестокост
към гръбначно животно, му причини противозаконно смърт, тежко или трайно увреждане, се
наказва с лишаване от свобода до три години
и с глоба от хиляда до пет хиляди лева.
(2) Наказанието е от една до три години и
глоба от две хиляди до пет хиляди лева, когато
деянието по ал. 1 е извършено:
1. от лице, което осъществява дейност или
професия, свързана с отглеждане на животни
или полагане на грижи за тях;
2. по начин или със средства, опасни за живота на хора или животни, по особено мъчителен
начин за животното или с особена жестокост;
3. на публично място или в присъствието
на малолетно или непълнолетно лице;
4. повторно.“
§ 22. Създава се чл. 325в:
„Чл. 325в. (1) Който не положи достатъчно
грижи за гръбначно животно, което се намира
под негов надзор, в резултат на което то причини
средна или тежка телесна повреда на човек, се
наказва с лишаване от свобода до три години
или с пробация и с глоба до пет хиляди лева.
(2) В случаите по ал. 1, ако е последвала
смърт, наказанието е лишаване от свобода до
пет години и глоба до десет хиляди лева.“
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§ 23. В чл. 337 ал. 1 се изменя така:
„(1) Който произвежда, преработва, видоизменя, ремонтира, разработва, съхранява,
търгува, транспортира, внася или изнася
взривни вещества, огнестрелни, неогнестрелни,
химически, биологични или ядрени оръжия,
боеприпаси и пиротехнически изделия, без да
има право за това по закон или без разрешение, издадено от надлежния орган на властта,
когато такова се изисква, или извърши това не
съгласно даденото му разрешение, се наказва с
лишаване от свобода от една до шест години.“
§ 24. В чл. 338 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „взривове, огнестрелни
оръжия или боеприпаси“ се заменят с „взривни
вещества, огнестрелни оръжия, боеприпаси за огнестрелни оръжия или пиротехнически изделия“.
2. В ал. 2 думите „взривове, огнестрелни
оръжия или боеприпаси“ се заменят с „взривни
вещества, оръжия, боеприпаси за огнестрелни
оръжия или пиротехнически изделия“.
§ 25. Член 339 се изменя така:
„Чл. 339. (1) Който придобие по какъвто
и да е начин, държи или предаде другиму
взривни вещества, огнестрелни, химически,
биологични или ядрени оръжия, боеприпаси
за огнестрелни оръжия или пиротехнически
изделия, без да има за това надлежно разрешение, се наказва с лишаване от свобода от
две до осем години.
(2) Ако се касае до взривни вещества, огнестрелни, химически, биологични или ядрени
оръжия, боеприпаси за огнестрелни оръжия или
пиротехнически изделия в голямо количество,
наказанието е лишаване от свобода от три до
десет години.
(3) Който отчужди или предаде взривни
вещества, огнестрелно, химическо, биологично или ядрено оръжие или пиротехнически
изделия на лице, което няма разрешение за
придобиването им, се наказва с лишаване от
свобода от две до осем години.
(4) Наказанието по ал. 3 се налага и на онзи,
който отчужди или предаде другиму боеприпаси за огнестрелно оръжие, без последният
да има разрешение за носене на съответното
огнестрелно оръжие.
(5) Наказанието по ал. 1 се налага и на
лице, което без съответно разрешение прибере намерени взривни вещества, огнестрелно,
химическо, биологично или ядрено оръжие,
боеприпаси за огнестрелно оръжие или пиротехнически изделия.“
§ 26. В чл. 352 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Който замърсява или допуска да се
замърсят почвата, въздухът, водни течения,
басейни, подземни води, териториалните или
вътрешните морски води или морски води в
зони, определени с международно съглашение,
в което участва Република България, и с това
ги направи опасни за хора или животни и
растения или негодни за използването им за
културно-битови, здравни, земеделски и други
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стопански цели, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и с глоба от пет
хиляди до тридесет хиляди лева.“
2. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Когато с деянията по ал. 1 или 2 са
причинени:
1. смърт или тежка телесна повреда на едно
или повече лица, наказанието е лишаване от
свобода от пет до двадесет години и глоба от
десет хиляди до петдесет хиляди лева;
2. немаловажни вреди на околната среда,
наказанието е лишаване от свобода от две до
осем години и глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева.
(4) Ако деянието по ал. 1 или 2 е извършено
по непредпазливост, наказанието е лишаване от
свобода до три години и глоба от две хиляди
до двадесет хиляди лева.“
§ 27. В чл. 352а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думите „до пет години и глоба до двадесет
хиляди лева“ се заменят с „до шест години и
глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева“;
б) създава се изречение второ: „Когато
деянието е извършено от капитан на кораб,
съдът постановява и лишаване от право по
чл. 37, ал. 1, т. 7.“
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на
онзи, който замърси или допусне да се замърсят водите по ал. 1 с вредни течни вещества
в наливно състояние, определени в международно съглашение, в което участва Република
България.
(3) Когато деянието по ал. 1 или 2 е извършено по непредпазливост, наказанието е
лишаване от свобода до три години и глоба от
две хиляди до петнадесет хиляди лева.“
§ 28. Член 353б се изменя така:
„Чл. 353б. (1) Който управлява отпадъци не
по установения ред и с това създаде опасност
за живота или здравето на другиго или за причиняване на немаловажни вреди за околната
среда, се наказва с лишаване от свобода от
една до пет години и с глоба от пет хиляди до
тридесет хиляди лева.
(2) Когато с деянието по ал. 1 е причинена:
1. смърт или тежка телесна повреда на едно
или повече лица, наказанието е лишаване от
свобода от пет до двадесет години и глоба от
десет хиляди до петдесет хиляди лева;
2. немаловажна вреда на околната среда,
наказанието е лишаване от свобода от две до
осем години и глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева.
(3) Който наруши или не изпълни задълженията си за осигуряване на изправността и
правилното функциониране на инсталация или
съоръжение за обезвреждане или оползотворяване на отпадъци и с това причини смърт или
тежка телесна повреда на едно или повече лица,
се наказва с лишаване от свобода от пет до
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двадесет години и с глоба от десет хиляди до
петдесет хиляди лева, а ако е причинена немаловажна вреда на околната среда, наказанието
е лишаване от свобода от две до осем години и
глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева.
(4) Когато деянията по ал. 1 – 3 са извършени
по непредпазливост, наказанието е лишаване от
свобода до три години и глоба от две хиляди
до петнадесет хиляди лева.“
§ 29. Член 353в се изменя така:
„Чл. 353в. (1) Който управлява опасни отпадъци не по установения ред, се наказва с
лишаване от свобода до пет години и с глоба
от две хиляди до двадесет хиляди лева.
(2) Когато с деянието по ал. 1 се създаде
опасност за живота или здравето на другиго
или за причиняване на немаловажни вреди за
околната среда, наказанието е лишаване от
свобода от една до шест години и глоба от
десет хиляди до тридесет хиляди лева.
(3) Когато с деянието по ал. 1 е причинена
смърт или тежка телесна повреда на едно или
повече лица, наказанието е лишаване от свобода
от десет до двадесет години и глоба от петнадесет хиляди до петдесет хиляди лева, а ако
е причинена немаловажна вреда на околната
среда, наказанието е лишаване от свобода от
три до десет години и глоба от двадесет хиляди
до петдесет хиляди лева.
(4) Длъжностно лице, което наруши или не
изпълни задълженията си по управление на
опасни отпадъци, се наказва с лишаване от
свобода до три години.
(5) Когато деянията по ал. 1 – 3 са извършени
по непредпазливост, наказанието е лишаване от
свобода до три години и глоба от три хиляди
до двадесет хиляди лева.“
§ 30. Създава се нов чл. 353г:
„Чл. 353г. (1) Който в нарушение на установения ред пренася отпадъци през границата на
страната, когато извършеното не представлява
маловажен случай, се наказва с лишаване от
свобода до четири години и с глоба от две
хиляди до пет хиляди лева.
(2) Който в нарушение на международни
договори, по които Република България е
страна, пренася през границата на страната
опасни отпадъци, токсични химически вещества,
биологически агенти, токсини и радиоактивни
вещества, се наказва с лишаване от свобода
от една до пет години и с глоба от пет хиляди
до двадесет хиляди лева.
(3) Когато деянията по ал. 1 или 2 са извършени по непредпазливост, наказанието е лишаване от свобода до две години или пробация.“
§ 31. Създава се нов чл. 353д:
„Чл. 353д. (1) Който съхранява не по установения ред опасни вещества или смеси и с
това създаде опасност за живота или здравето
на другиго или за причиняване на немаловажни
вреди за околната среда, се наказва с лишаване
от свобода до четири години и с глоба от две
хиляди до пет хиляди лева.
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(2) Който не по установения ред пусне или
нареди да се пусне в експлоатация предприятие
или инсталация, за чието функциониране се
използват опасни вещества или смеси, и с това
създаде опасност за живота или здравето на
другиго или за причиняване на немаловажни
вреди за околната среда, се наказва с лишаване
от свобода от една до пет години и с глоба от
пет хиляди до двадесет хиляди лева.
(3) Наказанието по ал. 2 се налага и на
онзи, който не по установения ред пусне или
нареди да се пусне в експлоатация предприятие
или инсталация, чието функциониране може да
създаде опасност за живота или здравето на
другиго или за причиняване на немаловажни
вреди на околната среда.
(4) Ако в случаите по ал. 2 и 3 е причинена смърт или тежка телесна повреда на едно
или повече лица, наказанието е лишаване от
свобода от осем до петнадесет години и глоба
от десет хиляди до тридесет хиляди лева, а ако
е причинена немаловажна вреда на околната
среда, наказанието е лишаване от свобода от
две до осем години и глоба от петнадесет хиляди до тридесет хиляди лева.
(5) Когато деянията по ал. 1 – 4 са извършени
по непредпазливост, наказанието е лишаване
от свобода до две години или пробация.“
§ 32. Създава се чл. 353е:
„Чл. 353е. (1) Който в нарушение на установения ред произвежда, употребява, разпространява,
внася или изнася през границата на страната
вещества, които нарушават озоновия слой, се
наказва с лишаване от свобода до четири години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева.
(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено
по непредпазливост, наказанието е лишаване
от свобода до една година или пробация.“
§ 33. Досегашните чл. 353г и 353д стават
съответно чл. 353ж и 353з.
§ 34. В чл. 356а думите „чл. 353г, 353д“ се
заменят с „чл. 353ж, 353з“.
§ 35. В чл. 356к се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „надлежно разрешение“
се добавя „произвежда, обработва, обезврежда“.
2. В ал. 2:
а) създават се нови т. 1 и 2:
„1. опасност от причиняване на вреда на
околната среда, наказанието е лишаване от
свобода от две до осем години;
2. вреда за околната среда, наказанието е
лишаване от свобода от пет до десет години;“
б) досегашните т. 1, 2 и 3 стават съответно
т. 3, 4 и 5.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Когато деянието по ал. 1 е извършено
по непредпазливост, наказанието е лишаване
от свобода до три години.“
§ 36. В глава четиринадесета наименованието „Допълнителна разпоредба“ се заменя с
„Допълнителни разпоредби“ и в тях се създава
чл. 419а:
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„Чл. 419а. (1) Който по какъвто и да е начин
оправдава, отрича или грубо омаловажава извършено престъпление против мира и човечеството
и с това създаде опасност да се упражни насилие
или да се създаде омраза срещу отделни лица
или групи от хора, обединени по раса, цвят на
кожата, религия, произход, национална или етническа принадлежност, се наказва с лишаване
от свобода от една до пет години.
(2) Който подбужда другиго към престъпление по ал. 1, се наказва с лишаване от свобода
до една година.“
§ 37. В чл. 424 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 277, ал. 2, чл. 278в,
ал. 2, чл. 352, ал. 4“ се заличават, а думите
„чл. 352а, ал. 3 и 5“ се заменят с „чл. 352а, ал. 5“.
2. В ал. 2:
а) в буква „б“ думите „от министъра на
търговията или“ се заличават, а думите „от
министъра на търговията или от председателя
на Комитета по стандартизация и метрология“
се заменят с „от министъра на икономиката,
енергетиката и туризма или от председателя
на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор“;
б) в буква „в“ думите „от министъра на
търговията, от министъра на финансите или от
председателя на Комитета по стандартизация
и метрология“ се заменят с „от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма, от
министъра на финансите или от председателя
на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор“;
в) в буква „д“ думите „чл. 278в, ал. 2, чл. 352,
ал. 4“ се заличават, а думите „чл. 352а, ал. 3 и
5“ се заменят с „чл. 352а, ал. 5“.
3. Алинея 4 се отменя.
Допълнителна разпоредба
§ 38. Този закон въвежда изискванията на:
1. Директива 2009/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври
2009 г. за изменение на Директива 2005/35/
ЕО относно замърсяване от кораби и налагане
на санкции при нарушения (ОВ, L 280/52 от
27 октомври 2009 г.);
2. Директива 2008/99/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г.
относно защитата на околната среда чрез наказателно право (ОВ, L 328/28 от 6 декември 2008 г.);
3. Рамково решение 2008/675/ПВР на Съвета
от 24 юли 2008 г. за вземане предвид присъдите, постановени в държавите – членки на
Европейския съюз, в хода на новообразувани
наказателни производства (ОВ, L 220/32 от
15 август 2008 г.);
4. Рамково решение 2008/919/ПВР на
Съвета от 28 ноември 2008 г. за изменение
на Рамково решение 2002/475/ПВР относно
борбата срещу тероризма (ОВ, L 330/21 от
9 декември 2008 г.);
5. Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 г. относно борбата
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с определени форми и прояви на расизъм и
ксенофобия посредством наказателното право
(ОВ, L 328/55 от 6 декември 2008 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 39. В Наказателно-процесуалния кодекс
(обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 и 109
от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27,
32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г. и
бр. 13 от 2011 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 35, ал. 2 думите „277а – 278в“ се
заменят с „277а – 278д“, а думите „чл. 407 – 419“
се заменят с „чл. 407 – 419а“.
2. В чл. 194, ал. 1, т. 1 думите „чл. 407 – 419“
се заменят с „чл. 407 – 419а“.
§ 40. В Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от 1969 г.;
изм., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и
101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24 от 1987 г.,
бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г., бр. 59 от
1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и 110 от 1996 г.,
бр. 11, 15, 59, 85 и 89 от 1998 г., бр. 51, 67 и 114
от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25, 61 и 101 от
2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 39 и 79 от 2005 г.,
бр. 30, 33, 69 и 108 от 2006 г., бр. 51, 59 и 97
от 2007 г., бр. 12, 27 и 32 от 2009 г. и бр. 10
от 2011 г.) в чл. 83а, ал. 1 думите „142 – 143а,
152, ал. 3, т. 4, чл. 153, 154а, 155, 155а, 156,
158а, 159 – 159г, 209 – 212а, 213а, 214, 215, 225в,
242, 250, 252, 253, 254, 254б, 256, 257, 280, 283,
301 – 307, 319а – 319е, 320 – 321а и 354а – 354в“
се заменят със „142 – 143а, чл. 152, ал. 3, т. 4,
чл. 153, 154а, 155, 155а, 156, 158а, 159 – 159г,
чл. 162, ал. 1 и 2, чл. 172а – 174, 209 – 212а,
213а, 214, 215, 225в, 242, 250, 252, 253, 254, 254б,
255, 256, 257, 278в – 278д, 280, 283, 301 – 307,
чл. 308, ал. 3, чл. 319а – 319е, 320 – 321а, 352,
352а, 353б – 353е, 354а – 354в, 356к и 419а“.
§ 41. В Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.;
изм., бр. 31 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 59 от
2006 г., бр. 92 и 109 от 2007 г. и бр. 28 и 36 от
2008 г.) в чл. 5 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, т. 2 след думите „тероризъм, финансиране на тероризъм“ се добавя „набиране или
обучаване на отделни лица или групи от хора
с цел извършване на тероризъм“, а след думите
„приготовление към извършване на тероризъм“
се добавя „подправка на официален документ
с цел улесняване извършване на тероризъм“.
2. В ал. 8 след думите „тероризъм, финансиране на тероризъм“ се добавя „набиране или
обучаване на отделни лица или групи от хора с
цел извършване на тероризъм“, а след думите
„приготовление към извършване на тероризъм“
се добавя „подправка на официален документ
с цел улесняване извършване на тероризъм“.
§ 42. В Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна
дейност (обн., ДВ, бр. 19 от 2005 г.; изм., бр. 86
и 105 от 2005 г., бр. 33 и 75 от 2006 г., бр. 52,
59 и бр. 109 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 12,
32 и 42 от 2009 г. и бр. 18 и 97 от 2010 г.) в
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чл. 3, ал. 1, т. 1 след думите „(финансиране на
тероризъм)“ се добавя „чл. 108а, ал. 3 (набиране
или обучаване на отделни лица или групи от
хора с цел извършване на тероризъм)“, думите
„чл. 108а, ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 108а,
ал. 1, 2 и 3“, а накрая се добавя „чл. 308, ал. 3,
т. 1 (подправка на официален документ с цел
улесняване извършване на тероризъм)“.
§ 43. В Закона за биологичното разнообразие
(обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм., бр. 88 и 105 от
2005 г., бр. 29, 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 52, 53,
64 и 94 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 19, 80 и
103 от 2009 г., бр. 62 и 89 от 2010 г. и бр. 19 от
2011 г.) в приложение № 3 към чл. 37, в текста
преди т. 1 думите „чл. 278в, ал. 4“ се заменят с
„чл. 278д“.
§ 44. В 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.) в чл. 102б
думите „чл. 353б“ се заменят с „чл. 353г“.
§ 45. Министерският съвет в срок един месец от влизането в сила на този закон внася
в Народното събрание проекти на закони за
изменение и допълнение на законите, чиито
разпоредби трябва да бъдат приведени в съответствие с него.
§ 46. Законът влиза в сила един месец след
обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 21 и § 22, които влизат в сила
три месеца след обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 13 април 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5019

РЕШЕНИЕ

за приемане на Доклада за състоянието на
отбраната и въоръжените сили на Република
България през 2010 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 23 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България
РЕШИ:
Приема Доклада за състоянието на отбраната
и въоръжените сили на Република България
през 2010 г.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 14 април 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5021
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РЕШЕНИЕ

във връзка с Великденската ваканция на
Народното събрание за 2011 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 36, ал. 2 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Великденската ваканция на Народното събрание за 2011 г. е от 22 април до 1 май 2011 г.
включително.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 20 април 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5305

РЕШЕНИЕ

за изменение и допълнение на Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание (обн., ДВ, бр. 58 от 2009 г.; изм.,
бр. 60 от 2009 г., Решение № 11 на Конституционния съд на Република България от
3.12.2009 г. – бр. 98 от 2009 г.; доп., бр. 100 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2010 г.)
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби на
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
§ 1. В чл. 20, ал. 2 думите „две последователни сесии“ се заменят с „три последователни
сесии“.
§ 2. В чл. 65 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думата „поправките“ се добавя „по ал. 1“.
2. Създават се ал. 3, 4 и 5:
„(3) Поправки на фактически грешки в обнародваните актове на Народното събрание се
извършват само по нареждане на председателя
на Народното събрание, с писмено искане до
„Държавен вестник“.
(4) Председателят на Народното събрание
обявява поправките по ал. 3 пред Народното
събрание на първото заседание след установяването им.
(5) Когато поправката по ал. 3 е в обнародван
закон, председателят на Народното събрание
уведомява и Президента на Република България.“
§ 3. В чл. 73 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нова ал. 2 и ал. 3:
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„(2) Проектът на доклад за второ гласуване
се публикува на интернет страницата на Народното събрание до три дни след изтичане на
срока по ал. 1.
(3) По предложенията, внесени от народни
представители, председателят на водещата
комисия може да изисква становище от Министерския съвет или от съответния ресорен
министър.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Мандатът на заварения председателстващ на Комисията за борба с корупцията и
конфликт на интереси и парламентарна етика
се довършва по новия ред.
§ 5. Решението влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 21 април 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5306

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97
ОТ 14 АПРИЛ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
работа с генетично модифицирани организми в
контролирани условия, приета с Постановление
№ 211 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ,
бр. 81 от 2005 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и
допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
„2. критериите за класифициране на работата
с ГМО в контролирани условия;“.
2. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4.
3. Създават се т. 5 – 8:
„5. контролът върху работата с ГМО в контролирани условия;
6. формата на заявлението за регистриране
на помещение за работа с ГМО в контролирани
условия съгласно приложение № 1 и формите
към него с информация относно мерките за
безопасност в лаборатории (форма А1), в зоните за производство (форма А2), в оранжерии и
климатични камери (форма А3) и в помещения
за животни (форма А4);
7. формата на заявлението за извършване на
работа с ГМО в контролирани условия съгласно
приложение № 2 и формите към него с информация за донорния организъм (форма Б1), за
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реципиентния организъм (форма Б2), за генетичната модификация (форма Б3) и за получения
генетично модифициран организъм (форма Б4);
8. формата на информацията за ръководителя
на проекта (форма Р) и формата на информацията
за отговорника по надзора на безопасността (форма О) и формата на план за спешни действия при
аварии (форма ЕМ) съгласно приложение № 3,
които се прилагат към заявленията по т. 6 и 7.“
§ 2. В наименованието на глава втора след
думите „по чл. 2, ал. 3“ се добавя „от“.
§ 3. Създава се нова глава трета:
„ Г л а в а

т р е т а

КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА
РАБОТАТА С ГМО В КОНТРОЛИРАНИ
УСЛОВИЯ
Чл. 2а. (1) Работата с ГММ в контролирани
условия се класифицира като клас 1, когато:
1. не съществуват данни гостоприемникът
(реципиентът) или родителският микроорганизъм
да причиняват заболяване у хората, животните
или растенията;
2. природата на вектора и на включения генетичен материал е такава, че с получения фенотип
генетично модифициран микроорганизъм не може
да причини заболяване у хората, животните или
растенията или да окаже неблагоприятно въздействие при непредвидено попадане в околната среда;
3. полученият генетично модифициран микроорганизъм няма вероятност да причини заболяване у хората, животните или растенията или
да има вредни последици върху околната среда.
(2) Работата с ГММ в контролирани условия
се класифицира като клас 2, когато:
1. реципиентът или родителският микроорганизъм могат да причинят заболяване у хората,
животните или растенията, което не е вероятно
да се разпространи, и съществува ефективна
профилактика или средства за лечение, и е малко
вероятно да окаже неблагоприятно въздействие
върху околната среда;
2. природата на вектора и на включения генетичен материал е такава, че полученият генетично
модифициран микроорганизъм може пряко, чрез
хоризонтален пренос на генетичен материал или
по друг начин да причини заболяване у хората,
животните или растенията; заболяването не е
вероятно да се разпространи и за него съществуват ефективна профилактика или средства за
лечение; полученият генетично модифициран
микроорганизъм е малко вероятно да окаже
неблагоприятно въздействие при непредвидено
попадане в околната среда.
(3) Работата с ГММ в контролирани условия
се класифицира като клас 3, когато:
1. реципиентът или родителският микроорганизъм могат да причинят заболяване у хората,
животните или растенията, което е вероятно да се
разпространи, но за което съществуват ефективна
профилактика или средства за лечение и е малко
вероятно да окаже неблагоприятно въздействие
върху околната среда;
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2. природата на вектора и на включения
генетичен материал е такава, че полученият
генетично модифициран микроорганизъм може
пряко, чрез хоризонтален пренос на генетичен
материал или по друг начин да причини заболяване у хората, животните или растенията;
заболяването е вероятно да се разпространи, но
за него съществуват ефективна профилактика
или средства за лечение; полученият генетично
модифициран микроорганизъм е малко вероятно
да окаже неблагоприятно въздействие при непредвидено попадане в околната среда.
(4) Работата с ГММ в контролирани условия
се класифицира като клас 4, когато:
1. реципиентът или родителският микроорганизъм могат пряко, чрез хоризонтален пренос
на генетичен материал или по друг начин да
причинят заболяване у хората, животните или
растенията, което е вероятно да се разпространи, и не съществуват ефективна профилактика
или средства за лечение или могат да окажат
неблагоприятно въздействие при непредвидено
попадане в околната среда;
2. природата на вектора и на включения генетичен материал е такава, че полученият генетично модифициран микроорганизъм причинява
заболяване у хората, животните или растенията,
което е вероятно да се разпространи, и няма
ефективна профилактика или средства за лечение
или могат да окажат неблагоприятно въздействие
при непредвидено попадане в околната среда.
(5) За определяне патогеността на донорния
и реципиентния микроорганизъм се използва
класификацията по Наредба № 4 от 2002 г. за
защита на работещите от рискове, свързани с
експозиция на биологични агенти при работа
(ДВ, бр. 105 от 2002 г.).
Чл. 2б. (1) Работата с генетично модифицирани
растения в контролирани условия се класифицира
като клас А, когато:
1. генетично модифицираните растения не
притежават възможности за пренос на генетичен
материал към местни растителни видове поради
липса на полово съвместими видове или поради
характера на трансформацията, обуславящ липса
или понижен пренос на полена;
2. използваните в трансформацията растителни
патогени са от нежизнеспособен щам.
(2) Работата с генетично модифицирани растения в контролирани условия се класифицира
като клас Б, когато е изпълнено едно или повече
от следните условия:
1. генетично модифицираните растения притежават възможности за пренос на генетичен
материал към местни растителни видове;
2. генетично модифицираните растения могат
да причинят вреда на околната среда или на
човешкото здраве;
3. използваните в трансформацията растителни
патогени са от жизнеспособен щам;
4. възможен е хоризонтален пренос на генетичен материал от генетично модифицираните
растения към други видове, в резултат на който
да настъпят неблагоприятни последици.
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Чл. 2в. (1) Работата с генетично модифицирани
животни в контролирани условия се класифицира
като клас А, когато:
1. генетично модифицираните животни не са
способни да оцелеят в околната среда;
2. генетично модифицираните животни притежават ограничена способност за пренос на генетичен материал към местни животински видове;
3. генетично модифицираните животни не
са заразени с ГММ или патогени и генетичната
модификация не води до по-голям риск за човешкото здраве или за околната среда от този
на немодифицираните родителски организми.
(2) Работата с генетично модифицирани животни в контролирани условия се класифицира
като клас Б, когато е изпълнено едно или повече
от следните условия:
1. генетично модифицираните животни са
способни да оцелеят в околната среда;
2. генетично модифицираните животни могат
да причинят вреда на човека или на околната
среда, ако напуснат контролираното помещение, и
притежават способност за пренос на внесения генетичен материал към местни животински видове;
3. генетично модифицираните животни не са
заразени с ГММ или патогени, но генетичната
модификация води до по-голям риск за човешкото здраве или за околната среда от този на
немодифицираните родителски организми.“
§ 4. Досегашната глава трета става глава
четвърта и в нея се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 2, т. 3 – 5 думата „забавени“ се
заменя с „неблагоприятни“.
2. В чл. 4:
а) в т. 1:
аа) в основния текст думите „от ГМО“ се
заличават;
бб) създава се буква „д“:
„д) получения ГМО;“
б) в т. 2 след думите „анализ на“ се добавя
„степента на“.
3. В чл. 5:
а) в т. 1 буква „в“ се изменя така:
„в) случаите на работа с ГММ – класификацията по Наредба № 4 от 2002 г. за защита на
работещите от рискове, свързани с експозиция
на биологични агенти при работа, и по други
национални класификации (например класификационните схеми, отнасящи се до растителни и
животински патогени) или международни класификации на ГММ (например на Световната
здравна организация, Националния институт
по здравеопазване на САЩ и др.), както и
техните актуализации; класификационните
схеми посочват само временно рисковия клас
на дейността и съответстващите предпазни и
контролни мерки;“
б) създава се нова т. 4:
„4. избор на предпазни и защитни мерки в
съответствие с чл. 9;“
в) досегашната т. 4 става т. 5 и се изменя така:
„5. окончателно определяне на степента на
риска и класифициране на работата в контролирани условия съгласно чл. 17 ЗГМО;“
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г) създава се т. 6:
„6. потвърждаване крайното класифициране на
работата в контролирани условия в съответствие
с чл. 32, ал. 3 ЗГМО.“
§ 5. Досегашната глава четвърта става глава
пета и в нея се правят следните изменения и
допълнения:
1. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Лицата по чл. 16, ал. 1 ЗГМО,
които извършват работа с ГМО в контролирани
условия, са длъжни да осигурят:
1. съответно ниво от минимални предпазни
и други защитни мерки, съответстващи на определения клас на работа с ГМО по приложение
№ 4 и в разрешението по чл. 32, ал. 3 ЗГМО;
2. предпазване и защита при работа с ГМО
в контролирани условия чрез въвеждане на добри работни практики, обучение на персонала,
осигуряване на подходящо защитно оборудване
и специален дизайн на инсталациите.
(2) Лицата по ал. 1 не са задължени да прилагат спецификациите за дадено ниво на защита
съгласно приложение № 4 или да комбинират
изискванията от две различни нива, ако това е
посочено в издаденото от министъра на околната
среда и водите разрешение по чл. 32, ал. 3 ЗГМО.“
2. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Изборът на нивото предпазни и
защитни мерки, определени в приложение № 4,
се извършва на базата на оценка на риска за
всеки конкретен случай в съответствие с нивото
на риска, свързан с ГМО, като се имат предвид и:
1. характеристиките на околната среда, която
е вероятно да бъде изложена на риск от ГМО
(например има ли в околната среда организми,
които е вероятно да бъдат изложени на риск
и могат да бъдат неблагоприятно повлияни от
микроорганизми, използвани в дейностите по
работата в контролирани условия);
2. характеристиките на дейността (например
нейния мащаб, същност);
3. всякакви нестандартни процедури (например
инокулиране на животни с ГММ, оборудване,
което може да доведе до генериране на аерозоли, и др.).
(2) Отчитането на информацията по ал. 1,
т. 1 – 3 за всяка конкретна дейност може да
увеличи, да намали или да остави непроменена
степента на риска, свързан с ГМО.“
3. В чл. 10 думата „приложението“ се заменя
с „приложение № 4“.
4. В чл. 11:
а) в основния текст след думите „изискванията на“ се добавя „добрата микробиологична
практика и“, а след думите „условия на труд“ се
добавя „и хигиена“;
б) в т. 1 думата „ниво“ се заменя с „практически осъществимо ниво, за да се осигури висока
степен на безопасност“;
в) точка 4 се изменя така:
„4. изследват, когато е необходимо, за наличие
на жизнеспособни трансформирани ГМО и в
местата извън тези на първоначалната физическа
изолация;“.
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§ 6. Създава се глава шеста:
„ Г л а в а

ш е с т а

КОНТРОЛ ВЪРХУ РАБОТАТА С ГМО В
КОНТРОЛИРАНИ УСЛОВИЯ
Чл. 13. Контролът върху работата с ГМО в
контролирани условия се извършва от:
1. длъжностни лица от регионалните инспекции
по околната среда и водите, на чиято територия
се извършва дейността, определени със заповед на
министъра на околната среда и водите, съгласно
чл. 115, ал. 1 ЗГМО по отношение на:
а) спазването на изискванията на ЗГМО,
наредбата и издаденото разрешение по чл. 32,
ал. 3 ЗГМО, и
б) прилагането на предпазните и защитните
мерки за съответното ниво на защита по приложение № 4 с оглед ограничаване контакта на
ГМО с околната среда;
2. длъжностни лица от Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“, определени със заповед на министъра на труда и социалната политика,
съгласно чл. 115, ал. 1 ЗГМО – по отношение на
прилагането на предпазните и защитни мерки за
съответното ниво на защита по приложение № 4,
с оглед осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд на работещите в помещенията за
работа с ГМО в контролирани условия.
Чл. 14. (1) За осъществяване на контрола лицата по чл. 13 извършват проверки по документи
и на място в съответствие с изискванията и условията в разрешението по чл. 32, ал. 3 ЗГМО:
1. за клас 1 и клас 2 работа с ГММ и клас А
работа с растения и животни – най-малко веднъж
на две години;
2. за клас 3 и клас 4 работа с ГММ и клас Б
работа с растения и животни – най-малко веднъж
годишно.
(2) За извършване на проверките по ал. 1
лицата по чл. 13 попълват контролни листове
по образец, утвърдени със заповед от министъра
на околната среда и водите.
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Чл. 15. При съмнение или сигнал за работа
с ГМО в контролирани условия без издадено
разрешение по реда на ЗГМО лицата по чл. 13
имат право на достъп до документацията, доказваща произхода на организмите, с които се
работи и с извършваните изследвания, както и
до съответните помещения за вземане на проби
за лабораторни изследвания.
Чл. 16. Длъжностните лица по чл. 13, т. 1 и 2
имат право да издават задължителни предписания
за отстраняване на констатирани нарушения на
изискванията на ЗГМО и на наредбата и да съставят актове за установяване на административни
нарушения по чл. 119 – 123 ЗГМО.“
§ 7. В допълнителните разпоредби се правят
следните допълнения:
1. В § 1 се създават т. 9 и 10:
„9. Инокулация (инокулиране) е внасяне
на материал (микробна култура, патологичен
субстрат, ваксина и др.), най-често еднороден, в
дадена система (животински организъм, хранителна среда, клетъчна култура и др.).
10. Патоген (патогенност) е видов признак
на микроорганизма, обуславящ потенциалната
възможност да предизвика инфекциозен процес
в макроорганизма.“
2. Създава се § 1а:
„§ 1а. С наредбата се въвеждат изискванията на
Директива 2009/41/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета от 6 май 2009 г. относно работата
с генетично модифицирани микроорганизми в
контролирани условия (ОВ, L 125, 21.05.2009).“
§ 8. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 2 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
2. Параграф 3 се отменя.
3. Създава се § 5:
„§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага
на министъра на околната среда и водите.“
§ 9. Създава се приложение № 1 към чл. 1, т. 6:
„Приложение № 1
към чл. 1, т. 6

Заявление за регистриране на помещение
за работа с генетично модифицирани организми
Попълва се служебно
Дата на
приемане
на заявле
нието

Номер на
заявле
нието

Поискване на
допълнителна
информация

Дата

№

Подаване на
допълнителна
информация

Дата

№

Подаване
на инфор
мация за
настъпил
инцидент
Дата

№

Дата на регистриране на
помещен ието
за работа с
ГМО

Заличаване
на помеще
нието за работа с ГМО1
от регистъра
Дата

№

Регистрационен номер на помещението
1
Легенда: Причина за заличаване от регистъра: по писмено искане на лицето, получило регистрацията
(ПИЛ); в резултат от нарушение на условията за регистрация (НУР).
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1. ЗАЯВИТЕЛ
Име/ наименование
1.2. Номер на документа за самоличност (за физически лица)
1.3. Единен идентификационен код
или код по БУЛСТАТ (за еднолични
търговци и юридически лица)
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2.3. Скица на помещението и разположение на
по-важното оборудване (включително технически
характеристики)
2.4. Описание на вида дейност, която ще бъде
извършвана в помещението (моля отбележете
всички подходящи полета)
1. Бактериология
2. Вирусология

1.4. Постоянен адрес (за физически
лица)

3. Микология

1.5. Седалище и адрес на управление
(за еднолични търговци и юридически
лица)

5. Трансгенни животни

1.6. Телефон
1.7. Факс
1.8. Електронна поща (e-mail)

2. ПОМЕЩЕНИЕ, В КОЕТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА РАБОТАТА С ГМО В КОНТРОЛИРАНИ УСЛОВИЯ
2.1. Адрес
2.2. Описание на помещението, в което ще се
извършва работата с ГМО в контролирани условия (моля, отбележете всички подходящи полета)
Лабо- Помеще- Фито- Оранже- Друго
ратоние за
статно/
рия
рия работа с култиваживотни ционно
помещение
ГММ
ниво на
защита 1
ГММ
ниво на
защита 2
ГММ
ниво на
защита 3
ГММ
ниво на
защита 4
ГМО,
различно от
ГММ
(растения
или животни)
ниво на
защита 1
ГМО,
различно от
ГММ
(растения
или животни)
ниво на
защита 2
Друго (моля, уточнете)
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4. Паразитология
6. Трансгенни растения
7. Микробиологични изследвания
8. Генна терапия
9. Друго (моля уточнете)

2.5. Таблица на съответствие с изискванията

за съответния клас работа, определени в таблиците към чл. 8 от Наредбата за работа с ГМО в
контролирани условия.
Моля, попълнете и приложете към настоящото
заявление форми A1, A2, A3 и/или A4 (в зависимост
от помещението).
2.6. Вътрешен правилник за реда при работа
2.7. Резюме на оценката на риска

2.8. План за управление на отпадъците

3. ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
3.1. ОТГОВОРНИК ПО НАДЗОРА И БЕЗ
ОПАСНОСТТА НА РАБОТА
(Моля, попълнете форми О и P и ги приложете
към настоящото заявление)
3.2. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ (АКО Е РАЗЛИЧНО
ОТ ОТГОВОРНИКА ПО НАДЗОРА И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТА)
3.2.1. Име
3.2.2. Адрес за контакт
3.2.3. Телефон
3.2.4. Факс
3.2.5. Електронна поща (e-mail)
3.3. ДРУГА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
(Моля, посочете всяка информация, изискваща
се по т. 1 и 2, която считате за поверителна, и
приложете обосновка за това)

4. ДЕКЛАРАЦИЯ
Декларирам, че съм упълномощен от заявителя, посочен в т. 1, да използвам помещението за
работа с ГМО с негово разрешение за дейностите,
посочени в т. 2.4 на настоящото заявление.
4.1. Име
4.2. Длъжност
4.3. Подпис

4.4. Дата
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5. Списък на всички попълнени и приложени форми, както и на всички допълнително
приложени документи

6. Документ за платена такса по Тарифата
за таксите, които се събират в системата на Ми-

нистерството на околната среда и водите, приета
с Постановление № 253 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2004 г.; изм. и доп.,
бр. 22 от 2006 г., бр. 20, 39 и 79 от 2007 г., бр. 53
от 2008 г., бр. 6 и 9 от 2009 г. и бр. 25 от 2010 г.)

7.

Име, фамилия

Дата,
място

Подпис

С Т Р. 1 5

4.2. Наличен ли е хигиенен план?
Да  Не 
Ако да, моля приложете копие на плана.
4.3. Възможно ли е отделното съхраняване на
работното от ежедневното облекло?
Да  Не 
ІІ. Детайлна информация
1. Характеристики на лабораторията
(Моля посочете минимум следната информация: структура и използвани материали, особено
за повърхностите – устойчивост, възможности
за почистване и обработка; моля, предоставете
отделна информация за помещенията с различно
предназначение и оборудване).
1.1. Стени и тавани:

1.2. Подове

Заявител
Отговорник по
надзора и
безопасността

1.3. Работни повърхности
1.4. Врати

Форма A1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО МЕРКИТЕ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ В ЛАБОРАТОРИИ
І. Обща информация
1. Местоположение на лабораторията и прилежащите є помещения (Моля приложете план
на мястото и постройките):

2. Помещения:
№ Етаж Размер
(м 2)

ВЕСТНИК

Тип A

Клас
риск

Работни
места

Възможни типове помещения (моля използвайте съкращенията в скобите): (A) лаборатория,
(P) зона за производство, (O) оранжерия, (T) помещение за животни, (K) фитостатно, (H) изотопна
лаборатория, (K1) общо складово помещение, (K2)
складово помещение за ГМО, (B) инкубатор, (M)
ферментатор, (С) центрофужно помещение, (K3)
зала, (AB) автоклавно помещение, (X) друго (моля
уточнете). Където е подходящо, моля посочете
повече от един тип помещение.
3. Численост на персонала:

1.5. Прозорци
2. Контейнери за пренос на генетично модифициран материал
Налични ли са?
Да  Не 
Могат ли да бъдат затворени и устойчиви
ли са на повреда (нечупливи)?
Да  Не 
3. Водоснабдяване
3.1. Налични ли са умивалници в работната зона?
Да  Не 
3.2. Налична ли е отводнителна система за
пода на лабораторията?
Да  Не 
4. Стерилизиране и инактивация
Предвидено оборудване за стерилизация/
инактивация на твърди и течни (канализация)
отпадъци, съдържащи ГМО:

A

4. Мерки за безопасност

4.1. Налична ли е Книга за инструктаж съгласно Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и
реда за провеждането на периодично обучение
и инструктаж на работниците и служителите
по правилата за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 102 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 4 и 25 от 2010 г.)?
Да  Не 

4.1. Наличен ли е автоклав в работната зона?

Да  Не 
Ако в помещението, където ще се извършва
работа с ГМО, не е наличен автоклав, моля уточнете мястото, където има такъв, и по какъв начин
материалите, предназначени за стерилизация, ще
бъдат пренасяни до там.
Работен капацитет и максимална достижима
температура на автоклава/ите, както и детайли
за инактивацията (продължителност, температура
за всеки отделен случай).
4.2. Химическа стерилизация/инактивиране?
Да  Не 
Ако да, моля представете по-детайлна информация (продължителност на инактивацията, концентрация на химикалите за всеки отделен случай):
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4.3. Друго оборудване за стерилизация/инактивация?
Да  Не 
Ако да, моля представете по-детайлна информация по отношение на работния капацитет и
условията за работа на оборудването.
4.4. Моля, опишете методите за контрол на
процеса на инактивация:
5. Налични ли са камини в лабораторията?
Да  Не 
Ако да, вентилацията филтрира ли се?
Да  Не 
(Моля, представете детайлно описание на вентилационната система, филтрите и възможностите
за дезинфекция)

ВЕСТНИК
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4.2. Наличен ли е хигиенен план (включително
инспекция на неговото спазване)?
Да  Не 
Ако да, моля приложете копие на плана.
4.3. Възможно ли е отделното съхраняване на
работното от ежедневното облекло?
Да  Не 
ІІ. Детайлна информация
1. Характеристики на зоната за производство
(Моля, посочете най-малко следната информация: структура и използвани материали, особено
за повърхностите – устойчивост, възможности
за почистване и обработка; моля предоставете
отделна информация за помещенията с различно
предназначение и оборудване).
1.1. Стени и тавани:
1.2. Подове

6.
Име, фамилия

Дата, място

Подпис

1.4. Врати

Заявител
Отговорник
по надзора
и б е з оп ас ността

1.5. Прозорци

Форма A2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО МЕРКИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ В ЗОНИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО
І. Обща информация
1. Местоположение на зоната за производство
и прилежащите є помещения (Моля, приложете
план на мястото и постройките):
2. Помещения:
№ Етаж

Размер
(м 2)

1.3. Работни повърхности

Тип A

Клас риск

Работни
места

Възможни типове помещения (моля използвайте съкращенията в скобите): (A) лаборатория,
(P) зона за производство, (O) оранжерия, (T) помещение за животни, (K) фитостатно, (H) изотопна
лаборатория, (K1) общо складово помещение, (K2)
складово помещение за ГМО, (B) инкубатор, (M)
ферментатор, (С) центрофужно помещение, (K3)
зала, (AB) автоклавно помещение, (X) друго (моля
уточнете). Където е подходящо, моля посочете
повече от един тип помещение.
3. Численост на персонала:
A

4. Мерки за безопасност
4.1. Налична ли е Книга за инструктаж съгласно Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и
реда за провеждането на периодично обучение
и инструктаж на работниците и служителите по
правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд?
Да  Не 

2. Контейнери за пренос на генетично модифициран материал
Налични ли са?
Да  Не 
Могат ли да бъдат затворени и устойчиви ли
са на повреда (нечупливи)?
Да  Не 
3. Водоснабдяване
3.1. Налична ли е отводнителна система за
пода на лабораторията?
Да  Не 
3.2. Налични ли са в работната зона:
– умивалници
Да  Не 
– места за дезинфекция на ръцете
Да  Не 
4. Стерилизиране и инактивация
Предвидено оборудване за стерилизация/
инактивация на твърди и течни (канализация)
отпадъци, съдържащи ГМО:
4.1. Наличен ли е автоклав в работната зона?
Да  Не 
Ако в помещението, където ще се извършва
работа с ГМО, не е наличен автоклав, моля уточнете мястото, където има такъв, и по какъв начин
материалите, предназначени за стерилизация, ще
бъдат пренасяни до там.
Работен капацитет и максимална достижима
температура на автоклава/ите, както и детайли
за инактивацията (продължителност, температура
за всеки отделен случай).
4.2. Химическа стерилизация/инактивиране?
Да  Не 
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Ако да, моля представете по-детайлна информация (продължителност на инактивацията, концентрация на химикалите за всеки отделен случай):
4.3. Друго оборудване за стерилизация/инактивация?
Да  Не 
Ако да, моля представете по-детайлна информация по отношение на работния капацитет и
условията на работа на оборудването.

4.4. Моля, опишете методите за контрол на
процеса на инактивация:

5. Мерки за предотвратяване изтичането на
аерозоли в работната зона.
5.1. Налични ли са камини в работната зона?
Да  Не 
Ако да, вентилацията филтрира ли се?
Да  Не 
(Моля, представете детайлно описание на вентилационната система, филтрите и възможностите
за дезинфекция)
5.2. Биореактори/биостати
5.2.1. Налични ли са в оборудването биореактори/биостати?
Да  Не 
Ако да, моля уточнете капацитета и производителя.
5.2.2. Налични ли са аспиратори/абсорбатори ?
Да  Не 
Ако да, моля уточнете:
– Капацитет
– Филтрите могат ли да се стерилизират в
автоклав?
Да  Не 
– Могат ли да бъдат обработени за инактивация химически?
Да  Не 
– Мерки за безопасност в случай на преливане на аспираторния/абсорбаторния контейнер
(моля обяснете)
Да  Не 
5.2.3. Методи за инокулиране/прехвърляне на
ГМО:
5.2.4. Процедура за вземане на проби:
5.2.5. Предвижда ли се третиране на въздуха
от биореактора?
Да  Не 
Ако не, моля уточнете причината:
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Ако да, моля дайте подробности:
5.2.6. Какви други мерки се предвиждат за
предотвратяване попадането на аерозоли и ГМО
в отработения въздух от биореактора?
6. Система за аерация
6.1. Обща за цялата сграда?

Да  Не
6.2. Отделна за работната зона?
Да  Не
7. Инактивират ли се ГМО преди
събиране?
Да  Не
Ако да, моля обяснете:



тяхното


Ако не, какво оборудване се използва за понататъшната преработка на тези организми (моля
уточнете)
8. Информация за съществуващото оборудване,
имащо отношение към безопасността
(Отделно за всяко оборудване)
9. Друга необходима информация:
Към настоящата форма трябва да бъдат приложени:
– План за спешни действия при аварии (форма ЕМ);
– Данни за потока на субстанциите (например
метаболизъм на хранителната среда, очаквано
максимално количество въздух, използван от био
реактора (м3/ч), вода за охлаждане, количество
на течните и твърдите отпадъци).
10.
Име,
фамилия

Дата,
място

Подпис

Заявител
Отговорник по
надзора и безопасността
Форма A3
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО МЕРКИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ В ОРАНЖЕРИИ И КЛИМАТИЧНИ
КАМЕРИ
І. Обща информация
1. Местоположение на оранжерията и прилежащите є помещения (Моля приложете план на
мястото и постройките):
2. Численост на персонала:
3. Мерки за безопасност
3.1. Налична ли е Книга за инструктаж съгласно Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и
реда за провеждането на периодично обучение
и инструктаж на работниците и служителите по
правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд?
Да  Не 
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3.2. Наличен ли е хигиенен план (включително
контрол на неговото спазване)?
Да  Не 
Ако да, моля приложете копие на плана.
3.3. Налична ли е програма за контрол върху
растителните вредители, плевелите, насекомите
и гризачите?
Да  Не 
Ако да, моля приложете копие на програмата.
3.4. Възможно ли е отделното съхраняване на
работното от ежедневното облекло?
Да  Не 
II. Детайлна информация
1. Характеристики на оранжерията
(Моля, посочете най-малко следната информация за всяка от изброените по-долу точки:
структура и използвани материали, особено за
повърхностите – устойчивост, възможности за
почистване и обработка; моля предоставете отделна информация за помещенията с различно
предназначение и оборудване).
1.1. Работни повърхности
1.2. Под, таван и вътрешни стени:
– Типичен за оранжериите материал
Да  Не 
(Моля, посочете детайли относно материала)
– Водонепромокаем материал
Да  Не 
(Моля, посочете детайли относно материала)
– Всички остъкления са нечупливи
Да  Не 
1.3. Врати, прозорци и други отварящи се части
на оранжерията:
– без специални защитни съоръжения
Да  Не 
– мрежи за птици*
Да  Не 
– мрежи за насекоми*
Да  Не 
– прозорците са затворени и запечатани
Да  Не 
*Ако да, моля посочете технически детайли за
използваните мрежи:
1.4. Отворите в помещението (окабеляване,
тръби) запечатани ли са?
Да  Не 
1.5. Налична ли е вентилация?
Да  Не 
Ако да, моля уточнете:
– без специални защитни приспособления
Да  Не 
– устройства, предотвратяващи проникването
на насекоми
Да  Не 
друго
Да  Не 
1.6. Оранжерията е заобиколена от:
– предпазна ограда
Да  Не 
– друга система за защита
Да  Не 
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В случай че е използвана друга система за
защита, моля уточнете каква:
2. Контейнери за пренос на генетично модифициран материал
2.1. Налични ли са?
Да  Не 
2.2. Могат ли да бъдат затворени и устойчиви
ли са на повреда (нечупливи)?
Да  Не 
3. Водоснабдяване
3.1. Налична ли е отводнителна система за
пода на лабораторията
Да  Не 
– отпадъчните води се събират и стерилизират
Да  Не 
3.2. Налични ли са умивалници в оранжерията?
Да  Не 
– места за дезинфекция на ръцете
Да  Не 
4. Стерилизиране и инактивация на ГМО
Предвидено оборудване за стерилизация/
инактивация на твърди и течни (канализация)
отпадъци, съдържащи ГМО:
4.1. Наличен ли е автоклав?

Да  Не 
– в оранжерията/климатичната камера
Да  Не 
Ако в оранжерията не е наличен автоклав,
моля уточнете мястото, където има такъв, и по
какъв начин материалите, предназначени за стерилизация, ще бъдат пренасяни до там:
Работен капацитет и максимална достижима
температура на автоклава/ите:
4.2. Използва ли се химическа стерилизация/
инактивиране?
Да  Не 
Ако да, моля обяснете (продължителност на
инактивацията и концентрация на химикали за
всеки отделен случай):
4.3. Друго оборудване за стерилизация/инактивация?
Да  Не 
Ако да, моля представете по-детайлна информация по отношение на работния капацитет и
условията на работа на оборудването.
4.4. Моля, опишете методите за контрол на
процеса на инактивация:
4.5. Провежда ли се стерилизация на оборудването, което е било в контакт с ГМО, преди
неговото почистване?
Да  Не 
Ако да, моля представете по-детайлна информация:
5. Друго оборудване в оранжерията/климатичната камера (центрофуги, сепаратори, хомогенизатори и др.)
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(Моля, представете детайлна информация)
6. Система за аерация
В климатичните камери налична ли е отделна
система за аерация?
Да  Не 
Ако да, моля обяснете:
7.
Име,
фамилия

Дата, място Подпис

Заявител
Отговорник по
надзора и
безопасността
Форма A4
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО МЕРКИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ В ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ЖИВОТНИ
І. Обща информация
1. Местоположение на помещенията за животни
и прилежащите им помещения (Моля приложете
план на мястото и постройките):
2. Помещения:
№

Етаж Размер
(м 2)

Тип A

Клас
риск

Работни места

Възможни типове помещения (моля използвайте
съкращенията в скобите): (A) лаборатория, (P)
зона за производство, (O) оранжерия, (T) помещение за животни, (K) фитостатно, (H) изотопна
лаборатория, (K1) общо складово помещение, (K2)
складово помещение за ГМО, (B) инкубатор, (M)
ферментатор, (С) центрофужно помещение, (K3)
зала, (AB) автоклавно помещение, (X) друго (моля
уточнете). Където е подходящо, моля посочете
повече от един тип помещение.
3. Численост на персонала:
A

4. Мерки за безопасност
4.1. Какви животни се отглеждат? (брой животни от всеки отделен вид):
4.1.1. Условия, при които се намират животните:
– Моля, предоставете детайлни данни за типа
и размера на клетките (широчина/височина/
дълбочина), контейнерите или други съоръжения,
използвани за целта
– Клетките/контейнерите:
могат да бъдат дезинфекцирани

могат да бъдат стерилизирани

са за еднократна употреба

– Възможен ли е хоризонтален пренос на
трансгена/ите?
Да  Не 
Ако да, взети ли са съответните предпазни мерки

ВЕСТНИК
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– Какви мерки са взети за предотвратяване
на кражби и бягства на животни?
– Какви мерки са взети за незабавно установяване на бягствата?
– Какви мерки са взети за предотвратяване
проникването на диви форми, насекоми и гризачи?
4.1.2. Допълнителни мерки за:
– намиране и улавяне на избягали животни
Да  Не 
– предотвратяване проникването на диви
форми
Да  Не 
– предотвратяване проникването на насекоми
и гризачи
Да  Не 
Ако да, моля обяснете:
4.1.3. Размножаването на животните част от
експеримента ли е?
Да  Не 
Ако не, какви мерки са взети за предотвратяване на размножаването?
4.2. Налична ли е Книга за инструктаж съгласно Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и
реда за провеждането на периодично обучение
и инструктаж на работниците и служителите по
правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд?
Да  Не 
4.3. Наличен ли е хигиенен план (включително
контрол на неговото спазване)?
Да  Не 
Ако да, моля приложете копие на плана.
4.4. Възможно ли е отделното съхраняване на
работното от ежедневното облекло?
Да  Не 
II. Детайлна информация
1. Характеристики на помещенията за животни
(Моля, посочете най-малко следната информация: структура и използвани материали, особено
за повърхностите – устойчивост, възможности за
почистване и обработка).
1.1. Стени и тавани:
1.2. Подове
1.3. Работни повърхности
1.4. Врати
1.5. Прозорци
1.6. Налична ли е система за аерация?
Да  Не 
Ако да, моля уточнете:
1.7. Налични ли са камини?

Да  Не 
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Ако да, вентилацията филтрира ли се ?
Да  Не 
(Моля, представете детайлно описание на вентилационната система, филтрите и възможностите
за дезинфекция)
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4.2. Наличен ли е автоклав в работната зона?
Да  Не 
Ако в помещението за животни не е наличен
автоклав, моля уточнете мястото, където има такъв,
и по какъв начин материалите, предназначени за
стерилизация, ще бъдат пренасяни до там.

2. Контейнери за пренос на генетично модифициран материал
Налични ли са?
Да  Не 
Могат ли да бъдат затворени и устойчиви
ли са на повреда (нечупливи)?
Да  Не 
2.1. Допълнителни мерки за предотвратяване
замърсяването на околната среда по време на
пренос на клетки за животни, отпадъци и мъртви
животни:

Работен капацитет и максимална достижима
температура на автоклава/ите, както и детайли
за инактивацията (продължителност, температура
за всеки отделен случай).
4.3. Химическа стерилизация/инактивиране?
Да  Не 
Ако да, моля представете по-детайлна информация (продължителност на инактивацията, концентрация на химикалите за всеки отделен случай):

3. Водоснабдяване
3.1. Налични ли са в помещенията за животни:
– умивалници
Да  Не 
– съоръжения за дезинфекция на ръцете
Да  Не 
3.2. Налична ли е отводнителна система за
пода на помещенията?
Да  Не 
3.3. Наличен ли е контейнер за отпадъчните
води?
Да  Не 
Ако да, може ли:
да се стерилизира
Да  Не 
да се инактивира химически
Да  Не 
3.4. Мерки за предотвратяване преливането
на контейнера
Да  Не 
(Моля, обяснете):

4.4. Друго оборудване за стерилизация/инактивация?
Да  Не 
Ако да, моля представете по-детайлна информация по отношение на работния капацитет и
условията на работа на оборудването.
4.5. Моля, опишете методите за контрол на
процеса на инактивация:
4.6. Провежда ли се дезинфекция?
Да  Не 
Ако да, моля уточнете:
5. Друго оборудване (центрофуги, сепаратори,
хомогенизатори и др.)
Да  Не 
(Моля, представете детайлна информация)
6.
Име,
фамилия

4. Стерилизиране и инактивация
Предвидено оборудване за стерилизация/
инактивация на твърди и течни (канализация)
отпадъци, съдържащи ГМО:

Дата, място

Подпис

Заявител
Отговорник по надзора и безопасността

4.1. Наличен ли е инсинератор за отпадъците
и умрелите животни?
Да  Не 
Моля, уточнете:

“

§ 10. Създава се приложение № 2 към
чл. 1, т. 7:
„Приложение № 2
към чл. 1, т. 7

Заявление за извършване на работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия
Попълва се служебно
Дата на приемане на заявлението

Номер на
заявлението

Поискван е на
допълнит елна
информ ация

Дата

№

Подаване на
допълнит елна
информац ия

Дата

№

Подаване на
Дата на издава- Дата на изтиинформац ия за не на разреше чане/отн емане
настъпил инци- нието за работа на разреше
дент
с ГМО
нието за работа с ГМО
Дата

№

Дата

№
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1. ЗАЯВИТЕЛ
1.1. Име/наименование
1.2. Номер на документа за
самоличност (за физически
лица)
1.3. Единен идентификационен
код или код по БУЛСТАТ (за
еднолични търговци и юридически лица)
1.4. Постоянен адрес (за физически лица)
1.5. Седалище и адрес на управление (за еднолични търговци
и юридически лица)
1.6. Телефон
1.7. Факс
1.8. Електронна поща (e-mail)
2. ПОМЕЩЕНИЕ, В КОЕТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА РАБОТАТА С ГМО В КОНТРОЛИРАНИ
УСЛОВИЯ
2.1. Адрес
2.2. В случай че вече сте регистрирали помещението за работа в контролирани условия, моля
приложете следната информация:
Дата на подаване и номер на
заявлението за регистриране
на помещението за работа с
ГМО в контролирани условия
Регистрационен номер на помещението
3. РАБОТА С ГМО В КОНТРОЛИРАНИ УСЛОВИЯ
3.1. Наименование на заявената дейност
3.2. Цел на работата с ГМО в контролирани
условия (моля отбележете)
научно изследване
производство
Моля, дайте кратко описание:

3.3. Очаквани резултати
3.4. Мащаб на дейността
3.4.1. Максимален обем на културата, която ще
бъде използвана за определен момент или за цялата
продължителност на дейността (само за ГММ):
Класове на работа 1 и 2 – приблизителен обем
Класове на работа 3 и 4 – точен обем
3.4.2. Брой/тегло на растенията/животните за
определен момент или за цялата продължителност
на дейността (за ГМО, различни от ГММ):

3.4.3. Очаквана продължителност (срок) на
дейността в контролирани условия

ВЕСТНИК
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3.4.4. Вероятност за получаване на аерозоли
или замърсени отточни води

Да  Не 

Ако да, моля дайте количествена оценка:
3.5. Клас на работа (моля отбележете)
Клас 1 (ГММ)
Клас 2 (ГММ)
Клас 3 (ГММ)
Клас 4 (ГММ)
Клас А ГМО, различен от ГММ ( растения или животни)
Клас Б ГМО, различен от ГММ ( растения или животни)
Моля, попълнете и приложете към настоящото
заявление форми B1, B2, B3, B4, P и O.
4. ОЦЕНКА НА РИСКА
(моля, приложете към настоящото заявление):
Копие на оценката на риска съгласно
глава четвърта от наредбата (за класове
2, 3 и 4 ГММ и клас Б ГМО, различни
от ГММ)
5. НИВО НА ЗАЩИТА
(моля, отбележете всички подходящи полета)
Лабо- Померато
щение
рия
за работа с животни

ГММ
ниво на
защита 1
ГММ
ниво на
защита 2
ГММ
ниво на
защита 3
ГММ
ниво на
защита 4
ГМО,
различно от
ГММ
(растения или
животни) ниво
на защита 1
ГМО,
различно от
ГММ
(растения или
животни) ниво
на защита 2
Друго (моля уточнете)

Фитостатно/
култивационно
помещение

Оранжерия

Друго
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6. ПЛАНОВЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА
АВАРИИ И СПЕШНИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ
(за класове 2, 3 и 4 ГММ и всички класове
ГМО, различни от ГММ, моля приложете към
настоящото заявление):
План за предотвратяване на авариите, съдържащ най-малко следната информация:
1. специфични рискове, идентифицирани
в оценката на риска (в т.ч. произтичащи
от местоположението на помещението);
2. прилагани предпазни мерки (безопасно
оборудване, алармени системи и методи
на защита);
3. процедури и планове за проверка на
ефективността на предпазните мерки;
4. описание на информацията, предоставена на лицата, които работят с ГМО в
контролирани условия;
5. лица, отговорни за надзора по прилагането на предпазните мерки, идентифицирани
в плана (име, отговорности, телефон за
контакт, електронна поща (e-mail).
План за спешни действия при аварии (моля
попълнете и приложете форма ЕМ)
7. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
(моля, уточнете)
Вид отпадъци

Обработка

Крайна
форма

Местоназначение

твърди
течни
газообразни
8. ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
8.1. Ръководител на проекта/производството
(моля попълнете и приложете към настоящото
заявление форма Р)
8.2. Отговорник по надзора и безопасността
на работа (моля, попълнете и приложете към
настоящото заявление форма O)
8.3. Лице за контакт (ако е различно от ръководителя на проекта/производството или отговорника
по надзора и безопасността на работа)
8.3.1. Име
8.3.2. Адрес за контакт
8.3.3. Телефон
8.3.4. Факс
8.3.5. Електронна поща (e-mail)
8.4. Друга поверителна информация
(моля, посочете всяка информация, изискваща
се по т. 1 – 8, която считате за поверителна, и
приложете обосновка за това)

9. Списък на всички попълнени и приложени
форми, както и на всички допълнително приложени документи
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10. Документ за платена такса по Тарифата за
таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (обн., ДВ,
бр. 86 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2006 г.,
бр. 20, 39 и 79 от 2007 г., бр. 53 от 2008 г., бр. 6
и 9 от 2009 г. и бр. 25 от 2010 г.)
Име,
фамилия

Дата,
място

Подпис

Заявител
Ръководител на
проекта
Отговорник по
надзора и без
опасността

Форма Б1
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОНОРНИЯ
ОРГАНИЗЪМ1
1. Донорният организъм е (моля, отбележете):
вироид
РНК вирус
ДНК вирус2
бактерия
гъби (плесени, дрожди)
висше растение
животно
друго (моля, уточнете)
2. Име (в случаите, когато организмът не е
висше растение)
висш таксон
род
вид
подвид
щам (само за микроорганизми)
порода, линия и хибрид (където е
приложимо)
латинско име
тривиално име
3. Име (в случаите, когато организмът е висше
растение)
семейство
род
вид
подвид
сорт/селекционна линия
латинско име
тривиално име
4. Произход
колекция
номер, под който фигурира в колекцията
доставчик
друго
Ако нуклеиновата киселина, която ще бъде прехвърлена, произхожда от различни донорни организ
ми, попълнете отделна форма В1 за всеки от тях.
2
Моля приложете генетична карта, ако е известна.
1
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5. Клас риск (само за работа с ГМО в контролирани условия)
Съществува ли предишна класификация на
донорния организъм, включително рискови групи,
свързани със защитата на човешкото здраве, съгласно Наредба № 4 от 2002 г. за защита на работещите
от рискове, свързани с експозиция на биологични
агенти при работa (ДВ, бр. 105 от 2002 г.)?
Да  Не 
Ако да, моля уточнете класа и източника.

естествено местообитание на организма ( моля
отбележете)



във връзка с животни

Ако не, моля определете класа риск на донорния организъм съгласно вашата класификация
(моля приложете обосновка съгласно глава трета,
раздел I от ЗГМО)



друго

6. Известно ли е донорният организъм, жив или
не, включително метаболитните му продукти, да
е патогенен или вреден по друг начин за хората,
животните или растенията?
Да  Не 
Ако да, моля отбележете всички полета, които
са подходящи, като уточните детайли:
инфекциозност
токсичност
вирулентност
алергизиращо действие
носител на патогени
възможни преносители
възможни приемници
възможно активиране на латентни вируси
(провируси)
способност за колонизиране на други организми
7. Степен на родство между донора и реципиента или между родителските организми

8. Техники за идентификация и детекция на
донорния организъм (моля попълнете за всяка
техника поотделно)
описание
чувствителност и надеждност в
количествено отношение
специфичност
9. Географско разпространение на организма
естествено разпространение в България
естествено разпространение в Европа

ако организмът е микроорганизъм:
 водна среда
 почва, свободно състояние
 почва, във връзка с корените на растенията
 във връзка с връхните части на растенията

ако организмът е растение:
 естествено местообитание (агро-екосистема)
ако организмът е животно:
 естествено местообитание (агро-екосистема)

10. Използване или култивиране на организма
в България
в Европа
11. Взаимодействия с други организми в околната среда (включително естествени хищници,
плячка, паразити, конкуренти, симбионти и гостоприемници):
Да  Не 
Ако да, моля уточнете:
12. Участие на организма в екологични процеси
(първичен синтез, хранителен кръговрат, разграждане на органична материя, дишане и др.)
Да  Не 
Ако да, моля уточнете:
13. Резистентност към антибиотици
Да  Не 
Ако да, моля уточнете вида, както и потенциалната употреба на тези антибиотици за профилактика
и лечение при хората и животните.
14. Генетична стабилност на организма и фактори, които є влияят
15. Известни ли са данни за осъществяване на
трансфер на генетичен материал между донорния
и други организми при естествени условия?
Да  Не 
Ако да, моля уточнете:
16. Информация за оцеляването на организма
самостоятелно в естествени екосистеми, включително способност за формиране на структури за
оцеляване (семена, спори и склероции):
17. Информация за репродуктивния цикъл на
приемащия организъм в естествени екосистеми
17.1. Време за създаване на поколение в естествени екосистеми
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17.2. Начин на възпроизводство
Полово  Безполово 
Моля уточнете:
17.3. Фактори, които влияят върху възпроизводството
Да  Не 
Ако да, моля уточнете:

ВЕСТНИК
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2. Име (в случаите, когато организмът не е
висше растение)
висш таксон
род
вид
подвид
щам (само за микроорганизми)
порода, линия и хибрид (където е приложимо)

18. Природа на собствените вектори

латинско име

нуклеотидна последователност

тривиално име
3. Име (в случаите, когато организмът е висше
растение)

честота на мобилизация
специфичност
наличие на гени за резистентност
19. Предишни генетични модификации
Да  Не 
Ако да, моля уточнете:
20. Ще бъде ли използван родителски организъм3 за изолиране на нуклеиновата киселина,
която ще се прехвърля?
Да  Не 
Ако да, моля попълнете отделна Форма B1
за родителския организъм и я приложете към
настоящото заявление.

21.

Име, фамилия

Дата,
място

Подпис

семейство
род
вид
подвид
сорт/селекционна линия
латинско име
тривиално име

4. Произход
колекция
номер, под който фигурира
в колекцията
доставчик

Заявител
Р ъковод и т ел
на проекта
Отговорник
по надзора и
безопасността
Родителски организъм е ГМО, който служи като
източник за изолиране на генетичен материал за
генен пренос, но не е първоизточник на този материал и съответно не е донорен организъм (например
в случаите на междинно клониране на гени).
3

Форма Б2
ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИПИЕНТНИЯ ОРГАНИЗЪМ1
1. Реципиентният организъм е (моля отбележете):
вироид
РНК вирус
ДНК вирус2
бактерия
гъби (плесени, дрожди)
висше растение
животно
друго (моля уточнете)

друго
5. Клас риск
Съществува ли предишна класификация на
реципиентния организъм, включително рискови
групи, свързани със защитата на човешкото здраве,
съгласно Наредба № 4 за защита на работещите
от рискове, свързани с експозиция на биологични
агенти при работа?
Да  Не 
Ако да, моля уточнете класа и източника:
Ако не, моля определете клас риск на реципиентния организъм съгласно вашата класификация
(моля приложете обосновка съгласно глава трета,
раздел I от ЗГМО):
6. Известно ли е реципиентният организъм,
жив или не, включително метаболитните му продукти, да е патогенен или вреден по друг начин
за хората, животните или растенията?
Да  Не 
Ако да, моля отбележете всички полета, които
са подходящи, като уточните детайли:
инфекциозност
токсичност
вирулентност

Ако ще бъде използван повече от един реципиентен организъм или ще бъде извършвана клетъчна
хибридизация, моля попълнете отделна Форма В2
за всеки от тях.
2
Моля приложете генетична карта, ако е известна.
1

алергизиращо действие
носител на патогени
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възможни преносители
възможни приемници
възможно активиране на латентни вируси
(провируси)
способност за колонизиране на други организми
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Ако да, моля уточнете:
13. Резистентност към антибиотици
Да  Не 
Ако да, моля уточнете вида, както и потенциалната употреба на тези антибиотици за профилактика
и лечение при хората и животните.

7. Степен на родство между донора и реципиента

14. Генетична стабилност на организма и фактори, които є влияят

8. Техники за идентификация и детекция на
реципиентния организъм (моля попълнете за всяка
техника поотделно)

15. Известни ли са данни за осъществяване на
трансфер на генетичен материал между реципиентния и други организми при естествени условия?
Да  Не 
Ако да, моля уточнете:

описание
чувствителност и надеждност в
количествено отношение
специфичност
9. Географско разпространение на организма
естествено разпространение в
България
естествено разпространение в
Европа
естествено местообитание на организма (моля
отбележете)
ако организмът е микроорганизъм:
 водна среда
 почва, свободно състояние
 почва, във връзка с корените на растенията
 във връзка с връхните части на растенията
 във връзка с животни
 друго
ако организмът е растение:
 естествено местообитание (агро-екосистема)
ако организмът е животно:
 естествено местообитание (агро-екосистема)
10. Използване или култивиране на организма
в България
в Европа
11. Взаимодействия с други организми в околната среда (включително естествени хищници,
плячка, паразити, конкуренти, симбионти и гостоприемници):
Да  Не 
Ако да, моля уточнете:
12. Участие на организма в екологични процеси
(първичен синтез, хранителен кръговрат, разграждане на органична материя, дишане и др.)
Да  Не 

16. Информация за оцеляването на организма
самостоятелно в естествени екосистеми, включително способност за формиране на структури за
оцеляване (семена, спори и склероции):
17. Информация за репродуктивния цикъл на
реципиентния организъм в естествени екосистеми
17.1. Време за създаване на поколение в естествени екосистеми
17.2. Начин на възпроизводство
Полово  Безполово 
Моля, уточнете:
17.3. Фактори, които влияят върху възпроизводството
Да  Не 
Ако да, моля уточнете:

18. Природа на собствените вектори
нуклеотидна последователност
честота на мобилизация
специфичност
наличие на гени за резистентност
19. Предишни генетични модификации
Да  Не 
Ако да, моля уточнете:

20.
Име,
фамилия
Заявител
Ръководител на
проекта
Отговорник по
надзора и
безопасността

Дата, място

Подпис
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Форма В3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГЕНЕТИЧНАТА МОДИФИКАЦИЯ

1. Тип на генетичната модификация (моля
отбележете)
вмъкване на чужд наследствен материал
изрязване на част от наследствения материал
комбинация между вмъкване и изрязване на
наследствен материал
клетъчно сливане
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устойчивост към тежки метали
устойчивост към пестициди
друго (моля, уточнете)
7. Честота на мобилност на вектора и/или
способност за генетичен трансфер, както и методи
за установяването им:

8. Информация за степента, до която векторът е ограничен само до тази ДНК, която е

друго (моля, уточнете)

необходима за проявяване на желания признак:

2. Предвиждан резултат от генетичната модификация

3. Използван ли е вектор при генетичната
модификация?
Да  Не 
Ако не, моля преминете направо на т. 12.
Ако да, моля уточнете:
Моля, добавете генетична карта на вектора
Участие на вектора в пълно
крайната конструкция
частично
на ГМО (моля отбелеуточнете)
жете)

ВЕСТНИК

9. Притежава ли векторът собствена система
за пренос?
Да  Не 
Ако да, моля обяснете.
10. Притежава ли векторът туморогенен потенциал?
Да 

Не 

Не е известно 

Ако да, моля пояснете какъв тип.
(м о л я

4. Тип на вектора (моля отбележете)

11. Използван метод за включване на вектора
в реципиентния организъм (моля отбележете)
трансформация

плазмид

електропорация

бактериофаг

макроинжектиране

вирус

микроинжектиране

космид

инфекция

фагемид

друго (моля, уточнете)

транспозон
друг (моля, уточнете)
5. Идентичност на вектора
5.1. В случай че използваният вектор се предлага на пазара и информацията, изискваща се
по т. 5, и се съдържа в каталога на съответната
търговска компания, моля приложете информация
за източника (компания, страница от каталога и
др.) и генетична карта на вектора.
5.2. В случай че използваният вектор не е описан
или е модифициран в сравнение с предлагания
на пазара, моля дайте детайлна информация за
неговото конструиране, включително наименование
и източник на всяка една съставна част от него.
6. Наличие във вектора на нуклеотидна последователност, обуславяща проявата на селективен
или идентификационен фенотип (моля отбележете
всички подходящи полета и уточнете).
устойчивост към антибиотици

12. В случаите, когато за генетичната модификация не е използван вектор, посочете метода на
въвеждане на вмъкнатата ДНК в реципиентния
организъм:
трансформация
макроинжектиране
микроинжектиране
микроенкапсулиране
друго (моля, уточнете)
13. Информация за вмъкнатия генетичен материал
Моля, приложете генетична карта на вмъкнатия
генетичен материал.
13.1. Характеристики на вмъкнатата последователност:
(кодираща последователност, фенотипни маркери, типове и характеристики на продукта, некодиращи последователности и регулаторни сигнали – типове, функции и специфичност, най-вече
ефекта им върху експресията и мобилизацията):
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Състав- Раз- Местопо Нуклео- Източ- Предвиж
ни еле- мер ложение
тидн а
ник
дана
менти
последофункция
на вмъват елност
кнатия
генетичен материал
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метод/и за идентификация на
променения участък от наследствения материал (в случаите на
изрязване)
22. Чувствителност и надеждност по отношение
на количеството и специфичност на техниките за
детекция и идентификация:
23.
Име,
фамилия

13.2. Направете оценка на биологичната безопасност на наследствения материал, който ще
бъде пренасян (вмъкнатата последователност),
вземайки предвид чистотата по отношение на
всяка непозната последователност и степента на
характеризирането му:

Заявител

14. Методи, използвани за генетичната модификация (за конструиране на вектора или за
изрязване на нуклеотидна последователност):

Отговорник
по надзора
и б е з оп ас ността

Дата,
място

Подпис

Ръководител на проекта

Форма Б4
15. Местонахождение на модифицираната
нуклеинова киселина (вмъкната или изрязана) в
крайната конструкция на ГМО (моля отбележете)
на свободен плазмид
интегрирана в хромозома
друго (моля уточнете)
16. Брой копия на вмъкнатата последователност
17. Експресия на вмъкнатата последователност
Ниво на експресия (в т.ч. метод и чувствителност на измерването)
Активност на експресирания белтък/белтъци
Специфичност на експресията по отношение
на тъкан и/или жизнен цикъл (само за ГМ
висши растения)
18. Размер, нуклеотидна последователност и
функция на изрязаната нуклеинова киселина
19. Налични ли са в състава на вмъкнатия/
изрязания генетичен материал част/и с неизвестна
функция?
Да  Не 
Ако да, моля пояснете:

20. Налични ли са в състава на вмъкнатия/
изрязания генетичен материал последователности,
имащи отношение по какъвто и да е начин към
патогенни или вредни характеристики на донорния
организъм или вектор?
Да  Не 
Ако да, моля пояснете:
21. Описание на методите за детекция и идентификация (моля, уточнете)
метод/и за детекция на вмъкнатата последователност и вектора

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛУЧЕНИЯ ГЕНЕТИЧНО
МОДИФИЦИРАН ОРГАНИЗЪМ (ГМО)
В случаите на дейност в рамките на научен
експеримент информацията, изисквана в настоящата форма, трябва да бъде попълнена само
доколкото позволяват известните или предвидими
данни. В случаите на търговска дейност всички
полета задължително трябва да бъдат попълнени.
1. Тип на дейността (моля, отбележете)
фундаментално научно изследване
производство
2. Наименование на ГМО
3. Генетични и фенотипни характеристики на
приемащия или родителския организъм, променени в получения ГМО в резултат на генетичната
модификация (моля, отбележете всички подходящи
полета и уточнете, където е необходимо).
променена способност за оцеляване на ГМО
промяна в начина/ите и/или скоростта на
размножаване на ГМО
промяна в способността за разпространение
в природата на ГМО
друго (моля, уточнете)
4. Генетична стабилност на получения ГМО,
включително фенотипна стабилност, в случаите,
когато ГМО е висше растение
5. Описание на методите за детекция и идентификация (моля, уточнете)
метод/и за детекция на ГМО
метод/и за идентификация
6. Чувствителност и надеждност по отношение
на количеството и специфичност на техниките за
детекция и идентификация:
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7. Предишни дейности с ГМО (моля отбележете):
Работа в контролирани условия
Освобождаване в околната среда
Дата и № на разрешението

ВЕСТНИК
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проникване в респираторния тракт посредством аерозоли или прах
проникване в храносмилателния тракт посредством вода и/или храна
ухапване, ужилване (уточнете организма преносител)

Мащаб на дейностите
Набл юда ва н и небла г оп ри я т н и
ефекти върху човешкото здраве
и околната среда
8. Съображения за човешкото здраве и безопасността на животните и растенията
8.1. Има ли причини да се очаква, че ГМО
може да има патогенни, мутагенни или алергенни ефекти върху човешкото здраве или да бъде
патогенен за животните или растенията?
Да  Не 
Ако не, моля обяснете накратко и преминете
на т. 9.
Ако да, моля попълнете т. 8.2 – 8.13 за случаите, когато ГМО е различен от висше растение, и
т. 8.14 за случаите, когато ГМО е висше растение.
8.2. Токсични и алергизиращи ефекти на ГМО
и/или негови метаболитни продукти
Да  Не 
Ако да, моля пояснете:
8.3. Сравнение на патогенността на ГМО с
тази на донора, реципиента и/или родителския
организъм, включително патогенност на ГМО за
хора с нормална имунна реактивност
8.4. Способност за колонизиране
8.5. Причинени заболявания и механизъм на
патогенност, включително инвазивност и вирулентност
8.6. Предаваемост
8.7. Инфекциозна доза
8.8. Възможност за промяна на гостоприемника
Да  Не 
Ако да, моля пояснете:

8.9. Възможност за оцеляване извън човешкия
организъм
Да  Не 
Ако да, моля пояснете:

8.10. Наличие на преносители?
Да  Не 
Ако да, моля пояснете начина на разпространение:
директен или индиректен контакт с кожата
или лигавиците

друго
8.11. Биологична стабилност
8.12. Резистентност към антибиотици
Да  Не 
Ако да, моля дайте характеристика на резистентността:
8.13. Наличие на подходящи средства за лечение
и профилактика:
Да  Не 
Ако да, моля пояснете:
8.14. Доказана патогенност или друго вредно
въздействие, възникващо в резултат на генетичната
модификация на ГМО (жив или не, включително
извънклетъчните му продукти), когато ГМО е вис
ше растение, по отношение на (моля отбележете
всички подходящи полета и уточнете):
човек
животни
растения
9. Възможен ли е пренос на генетичен материал
от ГМО към други организми?
Да  Не  Не е известно 
Ако да, моля уточнете:
10. Съществуват ли причини да се очаква
взаимодействие със или въздействие върху други
организми (включително възможни симбиотични
или конкурентни отношения)?
Да  Не 
Ако да, моля уточнете:
11. Съществуват ли причини да се очаква намесата на ГМО в биогеохимични процеси (например
азотофиксиране)?
Да  Не 
Ако да, моля уточнете:
12. Други възможни негативни последствия за
човешкото здраве и околната среда:
13. Репродуктивен цикъл на ГМО, включително
способност за формиране на структури за оцеляване, като семена, спори или склероции.
13.1. Време за създаване на поколение в естествени екосистеми
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13.2. Време за създаване на поколение в екосистемата, където ще се извърши освобождаването
(моля, попълнете т. 13.2 само за заявление за
освобождаване на ГМО в околната среда)
13.3. Начин на възпроизводство
Полово  Безполово 
13.4. Фактори, които влияят върху възпроизводството
Да  Не 
Ако да, моля уточнете:
14. Клас риск (моля, отбележете само за дейностите с ГМО в контролирани условия):
1  2  3  4 
15.
Име,
фамилия

Дата,
място

ВЕСТНИК
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Молекулярна биология 
Друго (моля, уточнете) 
Информация, засягаща други дейности:

11. Познания в областта на:
(моля отбележете всички подходящи полета)
Класическа генетика  Молекулярна генетика 
Друго (моля, уточнете) 
12. Практически опит в областта на:
(моля, отбележете всички подходящи полета)
Микроорганизми
Да  Не 
Растения
Да  Не 
Животни
Да  Не 
Моля, посочете детайли:

Подпис
13. Оригинал или заверено копие на документ
за завършено образование.

Заявител
Р ъковод ител на проекта

Форма О
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТГОВОРНИКА ПО НАДЗОРА И БЕЗОПАСНОСТТА
(моля попълнете отделна форма за всеки един
отговорник)

Отговорник по надзора и безопасността

“

§ 11. Създава се приложение № 3 към
чл. 1, т. 8:
„Приложение № 3
към чл. 1, т. 8
Форма P
ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА
ПРОЕКТА/ПРОИЗВОДСТВОТО
1. Име
2. Номер на документа за самоличност
3. Постоянен адрес
4. Адрес за връзка
5. Телефон за връзка
6. Факс
7. Електронна поща (е-mail)
8. Опит в съответната област (моля приложете
документи, доказващи наличността на опит)

1. Име
2. Номер на документа за самоличност
3. Постоянен адрес
4. Адрес за връзка
5. Телефон за връзка
6. Факс
7. Електронна поща (e-mail)
8. Опит в съответната област (моля, приложете
документи, доказващи наличието на опит)
9. Образование (моля, уточнете специализацията)
10. Наличност на стаж в генетичното инженерство и по-специално във:
Микробиология  Клетъчна биология 
Вирусология 
Молекулярна биология 
Друго (моля уточнете): 
Моля уточнете продължителността на стажа: 
Информация, засягаща други дейности:

9. Образование (моля, уточнете специалността)
10. Наличие на поне 5 години стаж в генетичното инженерство и по-специално във:
Микробиология  Клетъчна биология 
Вирусология 

11. Познания в областта на:
(моля, отбележете всички подходящи полета)
Класическа генетика  Молекулярна генетика 
Друго (моля, уточнете): 
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12. Практически опит в областта на:
(моля, отбележете всички подходящи полета)
Микроорганизми

Да  Не 

Растения

Да  Не 

Животни
Моля, посочете детайли:

Да  Не 

13. Създаден ли е комитет по биобезопасност?
Да  Не 
Ако да, какви са отговорностите в този комитет на отговорника по надзора и безопасността,
определен съгласно настоящата форма?
14. Отговорникът по надзора и безопасността
член ли е на персонала на заявителя?
Да  Не 
Ако не, моля посочете детайли за неговата
месторабота, длъжност и отговорности, както и за
длъжността и отговорностите му към заявителя:
15. Оригинал или заверено копие на документ
за завършено образование.
Форма ЕМ
ПЛАН ЗА СПЕШНИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ
1. Заявител
1.1. Име/наименование
1.2. Номер на документа за
самоличност (за физически
лица)

ВЕСТНИК
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3. Организационни процедури в случай на авария (в т.ч. отговорник, правомощия, приоритетни
действия).

4. Точно описание на помещението/мястото,
където се извършва дейността с ГМО или с продукти от тях и/или тяхното съхранение
4.1. Адрес и описание на помещението за работа
с ГМО в контролирани условия, отразяващо местата, от значение за овладяване на последствията
от аварията (главен електрически превключвател и
допълнителни източници на електричество, места за
съхранение на ГМО, специфични характеристики,
свързани с конкретното ниво на защита)

4.2. Описание на маршрута (само за внос,
износ и транзит)

5. Описание на възможните аварии в помещението или на мястото, където се използват ГМО.
6. Проучване на потенциалните последствия
от настъпването на авария върху здравето на
човека и животните, околната среда и биологичното разнообразие, в т.ч. начин на определяне
на последствията и ефективна защита срещу тях.
7. Процедури за откриване наличието на ГМО

1.3. Единен идентификационен
код или код по БУЛСТАТ (за
еднолични търговци и юридически лица)

8. Методи и процедури, които могат да бъдат
използвани за инактивиране на ГМО и за очистване
на засегнатите от аварията зони/площи.

1.4. Постоянен адрес (за
физически лица)

9. Методи за изолация на зони/площи (в т.ч.
оборудване), засегнати от аварията, включително
методи за контрол на ефективността на изолация.

1.5. Седалище и адрес на
у п ра влен ие (за еднол и ч н и
търговци и юридически лица)
1.6. Телефон
1.7. Факс
1.8. Електронна поща (e-mail)
2. Лица, отговорни за ограничаването на авариите
Длъжност

Лице, отговорно
за безопасността в лабораторията
Лице, отговорно
за оказване на
първа помощ
при авария
Отговорник по
надзора и безопасността

Име

Телефон за
връзка

Отговорности в случай
на авария

10. Описание и схема на разположението на
средствата за инактивиране на ГМО и очистване
на засегнатите зони/площи.
11. Процедура за уведомяване на компетентните
органи по чл. 3 от Закона за ГМО и когато това
е подходящо, средства за информиране на населението в близост до мястото на аварията относно
потенциалните неблагоприятни последствия.
12.
Име,
фамилия
Заявител
Ръководител на проекта
Отговорник по надзора и безопасността

Дата, място Подпис

“

“
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§ 12. Досегашното приложение към чл. 8,
9 и 10 става приложение № 4 към чл. 8, 9 и
10 и се изменя така:

10. Поставяне Не се из- И з и с к в а Изисква се И з и с на знаци за исква
се
ква се
биологична
опасност на
вратите

„Приложение № 4
към чл. 8, 9 и 10

1 1 . С п е ц и - Не се из- И з и с к в а
фични мерки исква
се
за
за контролиограниране на разчаване
пространенина разето на аеропростразоли
нението

Таблица 1
Предпазни и други защитни мерки за дейности,
извършвани в лаборатории
Спецификации

Нива на защита
1

2

3

С Т Р. 3 1

Изисква се
за
п ред о т вра
тяване на
разпрост
ранението

4

1. Лаборатор- Не се из- Не се из- Изисква се И з и с но помеще - исква
исква
ква се
н и е: и з о л а 1
ция
2. Лаборато- Не се из- Не се из- Изисква се И з и с рия: подходя- исква
исква
ква се
ща за за печатване с цел
фумигация

12. Помеще- Не се из- Не се из- По избор
ния с душове исква
исква

Изисква се

13. Защитно Под ход я
облекло
що
защ и т н о
облекло

Пълна
смяна
на облеклото
и обувк и т е
преди
влизане
и излизане

Подход я щ о
за щ и т но
облекло

Подходящ о
защитно
облек ло и
(по и з б ор)
обувки

Оборудване
3. Повърхности, устойчиви н а в ода ,
киселини,
основи, разтворители,
дезинфектанти, обеззаразяващи агенти и лесни за
почистване

Изисква
се
( раб о т н и
маси)

И з и с к в а Изисква се
се (ра- ( р а б о т н и
б о т н и маси, под)
маси)

4. Вход към Не се из- Не се из- По избор
лаб орат ори- исква
исква
ята през херметически
изолирано
преддверие2

Изисква се
(под,
таван,
стени,
работни
маси)

14. Ръкавици Не се из- По избор Изисква се И з и с исква
ква се
15. Е ф ек т и- По избор И з и с к в а Изисква се И з и с вен вектосе
ква се
рен контрол
(н а п р и м е р
за гризачи и
насекоми)
Отпадъци

Изисква се

16. И на к т и- Не се из- Не се из- По избор
исква
в и р а н е н а исква
ГММ в отпадни води от
мивки, канали, душове и
други

5. Отрицател- Не се из- Не се из- Изисква се И з и с но нал ягане исква
исква
с изключе ква се
по отношение на 3
ние на налягането на заобикалящата
среда
6. Входящият Не се из- Не се из- Изисква се
и изходящи- исква
исква
(HEPA) 4 –
ят въздух от
изходящ
лаб орат оривъздух с
ята трябва
изключе
да бъде филние на 3
т риран чрез
HEPA – филтрация 4

Изисква се
(НЕРА)5 –
входящ
и изходящ
въздух

Други мерки

На място В с г р а - В помеще В лабодата
нието 6
ратория – с
двоен
накрайник

Система на работа
9. Ограничен Не се из- И з и с к в а Изисква се И з и с достъп
исква
се
ква се

Изисква се

17. Инактиви- По избор И з и с к в а Изисква се И з и с ране на ГММ
се
ква се
в замърсени
материали и
в отпадъци

7 . М и к р о - Не се из- П о и з - Изисква се Изисб и о л о г и ч н о исква
бор7
ква се
защитно помещение
8. Автоклав

Изисква се
за предот вратяване
на разпространението

18. Лаборато- Не се из- Не се из- По избор
рията да има исква
исква
свое собствено оборудване

Изисква се

1 9. Д а и м а По избор По избор По избор
п розорец за
н аб л юд ен и е
или друг отвор, който да
позволява наблюдение на
ангажираните в експеримента изследователи

Изисква се

Изолация – лабораторията се изолира от останалите
лаборатории в рамките на сградата или се помещава
в отделна сграда.
1
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Херметически изолирано преддверие – преддверието
представлява отделно помещение, което е изолирано
от лабораторията. Чистата страна на преддверието
трябва да е отделена от страната с ограничен достъп
или от душовете и по възможност да има заключващи се врати.
3
Дейности, при които предаването не се осъществява
по въздушен път.
4
HEPA – Високоефективна система за пречистване
на въздуха.
5
Когато се използват вируси, които не се задържат
от НЕРА филтрите, са необходими допълнителни
приспособления за извличане на въздуха.
6
С валидирани процедури, позволяващи безопасно
пренасяне на материала в автоклавното помещение
извън лабораторията и осигуряващи еквивалентно
ниво на защита.
7
„По избор“ означава, че заявителят може да прилага тези мерки на базата на всеки отделен случай
в зависимост от оценката на риска съгласно изискванията на глава трета от наредбата.
8
В определени случаи заявителят може съгласувано
с компетентния орган по чл. 3 ЗГМО да не прилага
конкретни мерки за съответното ниво на защита или
да комбинира мерки от две различни нива на защита.
2

Таблица 2

Термините „оранжерии“ и „фитостатни помещения“ се отнасят до структури, изолирани със
стени, покрив и под, конструирани и използвани
предимно за отглеждане на растения в контролирана и защитена среда.
Прилагат се всички разпоредби на таблица 1 със
следните допълнения/изменения:
Ниво на защита
1

2

3

4

Изграждане
1. О р а н ж е р и я: Не се
Изисква
постоянна струк- изисква се
тура1

Изисква се

Изисква се

Оборудване
2. Входът е през Не се
По избор По избор Изисква
отделно помеще- изисква
се
ние с две външно
зак лючващи се
врати
3. Контрол върху По иззамърсените от- бор
точни води

Ограни
чаване
на изти
чането2

Предотвратяване на
изтичането

Предотврат яване на
изтича
нето

Изисква
се

Изисква
се

Изисква
се

Система на работа
4. Мерки за кон- Изист рол върх у не- ква се
желани видове,
като насекоми,
членестоноги,
гризачи

5. Процедури за
пренасяне на жив
материал между
оранжерията/
фитостатното помещение, защитната с т ру к т у ра
и лаборатори ята, позволяващи
контролиране на
разпространението на ГММ
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Да се
ограничи разпространението

Да се
ограничи раз
простра
нението

Да се пре
дотвра
тява раз
п р о с т ра
нението

Да се
пред отврат ява
разп ростран ението

1

Оранжерията има постоянна структура (помещение)
с непромокаема повърхност, разположена на място,
което не позволява навлизането на отточни води, с
автоматично заключващи се врати.
2
В случаите, когато разпространението може да
стане чрез почвата.

Таблица 3
Предпазни и други защитни мерки за дейности,
извършвани с животни с използване на ГММ
Прилагат се всички разпоредби на таблица 1
със следните допълнения/изменения:
Нива на защита

Спецификация
1

Изолационни и други защитни мерки за оранжерии
и фитостатни помещения с използване на ГММ

Спецификации

ВЕСТНИК

2

3

4

Приспособления
1. Изолация на По избор И з и с к в а И з и с к в а Изиск ва
отделенията, в
се
се
се
които се работи с животни1
2 . С ъ о р ъ же - По избор И з и с к в а И з и с к в а Изиск ва
ни я за ж исе
се
се
вотните 2 , отделени със
за к л юч ва щ и
се врати
3. Съоръжени- По избор И з и с к в а И з и с к в а Изиск ва
ята за животсе
се
се
ните да бъдат
подходящи за
обеззаразяване (водоустойчиви и лесн и за м иене
(клетки и др.)
4. Лесно по - По избор И з и с к в а
ч ис т ва щ и с е
се
под и/и л и
(под)
стени

И з и с к в а Изиск ва
се
се (под и
( п о д и стени)
стени)

5 . Д ъ р ж а н е По избор По избор По избор По избор
на животните
в под ход ящи
ограничителни съоръжени я, като
клетки, оградени места
или изкуствени водоеми
6. Филтри за Не се из- По избор И з и с к в а Изиск ва
и з о л а т о р и т е исква
се
се
или изолираните помещения 3
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Помещения за животни: сграда или отделно помещение в сграда със съответното оборудване и с
прилежащите допълнителни помещения, като стаи за
преобличане, бани, автоклави, място за съхранение
на храна и др.
2
Съоръжения за животни: съоръжения, които нормално се използват за отглеждане, развъждане или
експерименти с животни, или съоръжения, използвани за леки хирургически процедури.
3
Изолатори: прозрачни кутии, където малките животни се държат във или извън клетка; за големите
животни се използват изолаторни помещения.
1

Таблица 4
Предпазни и други защитни мерки за дейности,
извършвани в оранжерии и фитостатни помещения
с използване на генетично модифицирани растения
Спецификация

Нива на защита
1

2

Приспособления
1. Оранжерия: постоянна
структура

Не се изис- Изисква се
ква

2. Вътрешните стени, тавани- Не се изис- Изисква се
те и подовете трябва да бъдат ква
непромокаеми за течности и
химикали за целите на почистване и обеззаразяване. Всички
отвори в помещението трябва
да бъдат запечатани (кабели,
тръби и др.)
3. Контрол на замърсените Не се изис- Изисква се
отточни води
ква
4. Трябва да бъде изработе- Изисква се
на подходяща програма за
контрол върху растителните
вредители, плевелите, насекомите и гризачите

Изисква се

5. Мерки за контрол на неже- Изисква се
лани видове, като растителните вредители, плевелите,
насекомите и гризачите

Изисква се

6. Пренос ът на г ене т и ч но Не се изис- Изисква се
модифициран материал да се ква
извършва в подходящи затворени, нечупливи контейнери
7. Контейнерът трябва да бъде Не се изис- Изисква се
обеззаразен (чрез фумигация) ква
при наличие на родствени
на ГМО от околната среда в
периметъра на ефективното
разпространение на ГМО
8. Подът на оранжерията е от Не се изис- Изисква се
водонепромокаем материал с ква
цел събиране и стерилизиране
на отпадъчните води
9. Разпространение на ГМО Да се мини- Да се преизвън оранжерията/фитостат- мализ ира
дотврати
ното помещение
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10. Прозорците да бъдат за- Не се изис- Изисква се
творени и запечатани
ква
11. Вси чк и ос т ък лени я да Не се изис- Изисква се
бъдат нечупливи
ква
12. На входа да бъде поставен Не се изис- Изисква се
знак за биологична опасност ква
13. Табела, указваща:
Не се изис- Изисква се
а) че се провежда ограничен ква
опит;
б) името на отговорното лице;
в) растения (организми), които
се използват;
г) специални изисквания за
използване на
помещението
14. Достъпът да бъде огра- Не се изис- Изисква се
ничен до ръководител я на ква
проекта и определен от него
персонал
15. Предпазното облекло не Изисква се
трябва да бъде използвано
извън оранжерията

Изисква се

16. Отделни приспособления Не се изис- Изисква се
за съхраняване на работните ква
и ежедневните дрехи
17. Предпазното облекло да Не се изис- Изисква се
бъде стерилизирано преди ква
пране
18. При работа да се използват Не се изис- Изисква се
ръкавици
ква
19. Нараняванията да бъдат Изисква се
не заба вно с ъ о бща ва н и на
ръководителя на проекта

Изисква се

20. Писмени инструкции за Изисква се
рабо тата и п роцед у ри т е в
оранжерията

Изисква се

21. Апарат за дезинфекция Не се изис- Изисква се
на р ъце т е и у м и ва л н и к с ква
фотоклетка
22. Входът на оранжерията Не се изис- Изисква се
да бъде със заключващи се ква
самозатварящи се врати
23. Налягането в оранжери- Не се изис- Изисква се
ята/фитостатното помещение ква
да б ъде по -н иско о т т ова
извън тях
24. При опасност от разпрос- Не се изис- Изисква се
транение на патогени по въз- ква
д у х а да б ъдат използва н и
HEPA (ХЕПА) филтри
25. Преди генетично модифи- Изисква се
цираните растения да бъдат
обработени по начин, предпазващ от размножаване (например отрязване на цветовете)

Не е приложимо

26. Оборудването, което е било Не се изис- Изисква се
в контакт с ГМО, да бъде сте- ква
рилизирано преди почистване,
ако контактът може да доведе
до разпространяване на ГМО
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27. Автоклав в оранжерията/ Не се изис- Изисква се
фитостатното помещение
ква
28. Оранжерията да бъде зао- Не се изис- Изисква се
биколена от предпазна ограда ква
или равностойна система за
защита
29. Вратите и прозорците да Не се изис- Изисква се
бъдат снабдени с една или две ква
мрежи и четки по краищата
против насекоми

Таблица 5
Изолационни и други защитни мерки за други
дейности
Нива на защита

Спецификации
1

2

3

4

Общи положения
1.
Ж и в и т е По и з - И з ис к в а Изиск ва И з и с микроорганизми бор
се
се
ква се
трябва да се съхраняват в система, която отделя
процеса от околната среда (затворена система)
2. Контрол на из- Н е с е
пусканите газове изисква
о т зат ворената
система

Изисква
се да се
намали
до минимум
разпространението

Изисква
се да се
предотвратява
разпространението

Изисква се
да се
предотвратява разпространението

3. Контрол вър- По и з ху аерозолите по бор
време на събиране на проби,
прибавяне на
материал към затворената система или трансфер
към друга затворена система

Изисква
се да се
намали
до минимум
разпространението

Изисква
се да се
предотвратява
разпространението

Изисква се
да се
предотвратява разпространението

4. Инактивиране По и з на обема култи- бор
вирани фл у и ди
преди преместването им от зат вор енат а сис тема

Изисква
се чрез
валидирани
методи

Изисква
се чрез
валидирани
методи

Изисква се
чрез
валидирани
методи

5. Запечатване с
цел намаляване
или предотвратяване на освоб ож да ва не т о в
околната среда

Да се
намали
до минимум
разпространението

Да се
предотвратява
разпространението

Да се
предотвратява разпространението

Няма
специ
фични
изисквания

6. Конт ролира- По и з - По избор Изиск ва Изисната площ трябва бор
се
ква се
да бъде устроена
така, че да препятства изтичането или разсипването на цялото
съд ържа ние на
затворената система
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7. Въ змож но с т Н е с е По избор По избор Изисза за печат ва не изисква
ква се
на контролираната зона с цел
фумигация
Оборудване
8. Вход през хер- Н е с е Не се из- По избор Изисметически изо- изисква исква
ква се
лирано преддверие
9. Повърхности,
устойчиви на
вода, к иселини, а лка лои ди,
разтворители,
дезинфек тан т и,
обеззаразяващи
агенти и лесни за
почистване

Изисква се
(ако
има работни
маси)

Изисква
се (ако
има работни
маси)

Изисква
се
(под и
ако има,
работни
маси)

Изисква се
(под,
таван,
стени,
работни маси)

10 . С п е ц и ф и ч - По и з - По избор По избор Изисн и м е р к и з а бор
ква се
осигуряване
на адекватна
в ен т и л а ц и я н а
контролираната
площ, за да се
минимализира
замърсяването
на въздуха

11. В контроли- Н е с е Не се из- По избор Изисраната зона да се изисква исква
ква се
поддържа отрицателно налягане по отношение
на налягането на
з ао би к а л я щат а
среда
12. Входящият и Н е с е Не се изизходящият въз- изисква исква
д у х от конт ролираната площ
т рябва да бъде
филтриран чрез
H EPA фи л т риране.

Изисква
се (изходящ
въздух,
факулта
тивно
за входящия
въздух)

Изисква се
(изходящ
въздух
и входящ
въздух)

Система на работа
13. Затворените Н е с е По избор Изиск ва Изиссистеми трябва изисква
се
ква се
да са разположени в контролираната площ
14. Достъпът
трябва да е ограничен само
до определения
персон ал

Н е с е И з ис к в а Изиск ва Изисизисква се
се
ква се

1 5. Т р я б в а д а Н е с е И з ис к в а Изиск ва Изисбъдат поставени изисква се
се
ква се
знаци за биологична опасност
16. Персоналът Н е с е Не се из- По избор Изистрябва да се къпе изисква исква
ква се
преди напускане
на контролираната зона
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Изисква Изисква
се (расе
ботно
облекло)

Пълна
смяна
преди
влизане
и излизане

Отпадъци
18. Инактивира- Н е с е Не се из- По избор Изисне на ГММ в от- изисква исква
ква се
падните води от
мивки, душове,
кабини или подобни източници
19. Инактивира- По и з не на ГМО в за- бор
мърсения материал и отпадъците, включително
онези, представляващи разтвори, използвани
в процеса на
работа преди
о ко н ч ат е л н о т о
им изхвърляне

Изисква
се чрез
валидирани
методи

Изисква
се чрез
валидирани
методи

Изисква се
чрез
валидирани
методи

Заключителна разпоредба
§ 13. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98
ОТ 14 АПРИЛ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Института по публична администрация към министъра на образованието,
младежта и науката, приет с Постановление
№ 82 на Министерския съвет от 2000 г. (обн.,
ДВ, бр. 41 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 87 от
2001 г., бр. 83 и 84 от 2005 г., бр. 78 от 2006 г.,
бр. 58 от 2008 г., бр. 79 от 2009 г. и бр. 12 и
56 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В наименованието думите „към министъра на образованието, младежта и науката“
се заличават.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „София“ се поставя
запетая, добавя се „ул. „Сердика“ № 6 – 8“ и
думите „и има статут на изпълнителна агенция
към министъра на образованието, младежта и
науката“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Изпълнителният директор е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити по
бюджета на Министерския съвет.“

“
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§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Институтът организира и провежда
задължителното обучение на постъпващите
за първи път на държавна служба и на назначените за първи път на ръководна длъжност
държавни служители.“
2. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и ежегодно обучение на висши
държавни служители“.
3. В ал. 8 накрая се добавя „и централизиран
конкурс по чл. 9а, ал. 2 от Закона за държавния
служител (ЗДСл)“.
§ 4. В чл. 5 се създава т. 15:
„15. предоставя на електронния си сайт утвърдения обобщен годишен план за обучение
на служителите в администрацията.“
§ 5. В чл. 8 ал. 1 се изменя така:
„(1) Управителният съвет се състои от петима
членове – главния секретар на Министерския
съвет или определен от него директор на дирекция в администрацията на Министерския
съвет, заместник-министър на финансите,
заместник-министър на труда и социалната
политика и заместник-министър на образованието, младежта и науката. Изпълнителният
директор на института е член на управителния
съвет по право.“
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точки 2 и 3 се изменят така:
„2. ежегодно разглежда и обсъжда програмите за обучение, предложени за включване
в годишния Каталог на института;
3. одобрява годишния отчет за изпълнението
на дейността на института;“.
2. Точки 5 – 7 се изменят така:
„5. обсъжда организацията и разходите за
провеждане на централизирани конкурси за
младши експерти и по чл. 9а, ал. 2 ЗДСл;
6. утвърждава системата за управление на
качеството на учебния процес в института;
7. разглежда и обсъжда обобщените годишни
планове за обучение на служителите в администрацията;“.
3. В т. 8 след думата „института“ се поставя
запетая и думите „по предложение на изпълнителния директор“ се заменят с „подбрани
чрез прилагане на системата за управление
на качеството на учебния процес в института“.
§ 7. В чл. 10, изречение първо думата „три“
се заменя с „шест“.
§ 8. В чл. 10а ал. 3 се изменя така:
„(3) Изпълнителният директор на Института
по публична администрация се назначава със
заповед на министър-председателя.“
§ 9. В чл. 10в се създава т. 19:
„19. утвърждава обобщения годишен план за
обучение на служителите в администрацията,
изготвен от администрацията на Министерския
съвет въз основа на утвърдените годишни
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планове за обучение на служителите в съответните администрации, съобразно средствата,
предвидени за обучение в държавния бюджет
за съответната година.“
§ 10. Раздел ІІ „Главен секретар“ се отменя.
§ 11. В чл. 18, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точки 3 и 4 се изменят така:
„3. организира и провежда задължителното
обучение на постъпващите за първи път на
държавна служба и на назначените за първи път
на ръководна длъжност държавни служители;
4. планира, организира и провежда обучението
на служители в държавната администрация, в т.ч.
ежегодно обучение на висшите държавни служители, обучения на регионален принцип и др.;“.
2. В т. 15 накрая се добавя „и централизиран
конкурс по чл. 9а, ал. 2 ЗДСл;“.
3. Създава се т. 19:
„19. подпомага изпълнителния директор при
изпълнението на функциите му по утвърждаване
и публикуване на обобщения годишен план за
обучение на служителите в администрацията,
изготвен от администрацията на Министерския
съвет въз основа на утвърдените годишни
планове за обучение на служителите в съответните администрации, съобразно средствата,
предвидени за обучение в държавния бюджет
за съответната година.“
§ 12. В чл. 20 се създава т. 5:
„5. отговарят за работата и контрола по
съхраняването на документите.“
§ 13. В чл. 23, ал. 1 думите „или главния
секретар“ се заличават.
§ 14. В параграф единствен от заключителната разпоредба думите „чл. 55 от Закона за
администрацията във връзка с чл. 35, ал. 5“ се
заменят с „чл. 35а, ал. 6“.
§ 15. В приложение № 1 към чл.10в, ал. 1,
т. 14 думите „към министъра на образованието,
младежта и науката“ се заличават.
§ 16. В приложение № 2 към чл. 11, ал. 2
се правят следните изменения:
1. Ред „Главен секретар 1“ се заличава.
2. На ред „Специализирана администрация“
числото „14“ се заменя с „15“.
3. На ред „дирекция „Обучение, международна
дейност и проекти“ числото „14“ се заменя с „15“.
Допълнителна разпоредба
§ 17. Навсякъде в правилника думите „министърът на образованието, младежта и науката“
и „министъра на образованието, младежта и
науката“ се заменят съответно с „министърпредседателят“ и „министър-председателя“.
Заключителна разпоредба
§ 18. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99
ОТ 15 АПРИЛ 2011 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В Устройствения правилник на Министерството на образованието, младежта и науката,
приет с Постановление № 11 на Министерския
съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2010 г.; изм.
и доп., бр. 56, 74 и 102 от 2010 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 15, ал. 3 думите „и експерти, включени в състава му“ се заменят с „експертите и
съветниците към политическия кабинет“.
2. В чл. 27, ал. 2 числото „460“ се заменя
с „467“.
3. В чл. 45:
а) точки 3 – 5 се изменят така:
„3. поддържа база данни с образци на основните документи за висше образование и
квалификация, издавани от висшите училища;
4. поддържа информационна система, която
съдържа:
а) регистър на висшите училища, в който се
вписват данни относно техните основни звена,
филиали и откритите от тях професионални
направления и специалности;
б) регистър на академичния състав на вис
шите училища;
в) регистър на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти по степени на
обучение и по професионални направления;
г) регистър на завършилите студенти и
докторанти;
5. поддържа регистър на дипломите за
образователна и научна степен „доктор“ и за
научна степен „доктор на науките“, издадени
от висшите училища и научните организации;“
б) създава се нова т. 8:
„8. подпомага министъра при осъществяването на контрола върху откритите и неприключили процедури за придобиване на научна
степен, както и за заемане на академични
длъжности съгласно Закона за развитието на
академичния състав в Република България;“
в) досегашните т. 8 – 21 стават съответно
т. 9 – 22.
4. В приложението към чл. 27, ал. 3:
а) в наименованието числото „460“ се заменя с „467“;
б) на ред „Политически кабинет“ цифрата
„7“ се заменя с „10“;
в) на ред „съветници и експерти към политическия кабинет“ цифрата „2“ се заменя с „5“;
г) на ред „Специализирана администрация“
числото „340“ се заменя с „344“;
д) на ред „дирекция „Висше образование“
числото „18“ се заменя с „22“.
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§ 2. В Постановление № 11 на Министерския
съвет от 2010 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на образованието, младежта и науката и определяне на
първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството
на образованието, младежта и науката (обн.,
ДВ, бр. 12 от 2010 г.; изм., бр. 56, 88 и 102 от
2010 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 2 т. 5 се отменя.
2. В приложение № 2 към чл. 2, ал. 3:
а) точка 3 се отменя;
б) в т. 12 числото „306“ се заменя с „303“.
§ 3. В Постановление № 67 на Министерския
съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните
организации и дейности (обн., ДВ, бр. 32 от
2010 г.; изм. и доп., бр. 52, 56, 58, 61, 74, 82,
84, 97 и 100 от 2010 г. и бр. 1 и 27 от 2011 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1:
а) в пореден № 7, колони 3 – 12 числото
„1 155 810“ се заменя с „1 159 503“;
б) в забележките към приложение № 1 към
чл. 1, ал. 1 се създава т. 6:
„6. В разходите за заплати по пореден № 7
са включени 50 на сто от разходите за заплати
на Центъра за развитие на човешките ресурси.
Останалите 50 на сто от средствата се изплащат
за сметка на оперативните разходи по Програма
„Учене през целия живот“.“
2. В приложение № 8 към чл. 6, ал. 4 се
създава ред 17:
17.

НационаДирекция
лен център
„АПФИО“
„Европейски
младежки
програми и
политики“
Дирекция
„УПЕММП“

Оперативни
разходи по
Програма
„Младежта
в действие“
Оперативни
разходи по
Програма
„Младежта
в действие“

Звено вътре- Оперативни
шен одит
разходи по
Програма
„Младежта
в действие“ “

Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
5026

ВЕСТНИК
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100
ОТ 15 АПРИЛ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
държавните изисквания към съдържанието
на основните документи, издавани от висшите училища, приета с Постановление № 215
на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 75 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 10, 39 и 79
от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 7а:
„§ 7а. Министърът на образованието, младежта и науката и министърът на отбраната
издават съвместна инструкция по прилагането на
наредбата в областта на военното образование.“
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
5027

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101
ОТ 15 АПРИЛ 2011 Г.

за изменение на Устройствения правилник
на Агенцията по вписванията, приет с Постановление № 89 на Министерския съвет
от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2007 г.; изм. и
доп., бр. 110 от 2007 г., бр. 55 от 2008 г., бр. 37
от 2010 г. и бр. 16 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 3, ал. 1 думите „служител по
сигурността на информацита“ се заменят със
„звено „Сигурност на информацията“.
§ 2. В приложението към чл. 3, ал. 2 се
правят следните изменения:
1. На ред „Звено „Сигурност на информацията“ цифрата „2“ се заменя с „3“.
2. На ред „Обща администрация“ числото
„42“ се заменя с „54“.
3. На ред „дирекция „Административноправно обслужване, човешки ресурси и връзки с
обществеността“ числото „12“ се заменя с „16“.
4. На ред „дирекция „Финансово-стопански
дейности и управление на собствеността“ цифрата „9“ се заменя с „13“.
5. На ред „дирекция „Информационно обслужване и технологии“ числото „21“ се заменя
с „25“.
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6. На ред „Специализирана администрация“
числото „504“ се заменя с „491“.
7. На ред „Главна дирекция „Регистри“ числото „407“ се заменя с „394“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1
май 2011 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
5028

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102
ОТ 15 АПРИЛ 2011 Г.
за одобряване на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерския съвет
за 2011 г. за провеждане на кандидатстудентска борса за българите в чужбина
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерския съвет за
2011 г. в размер до 20 000 лв. за провеждане
на кандидатстудентска борса за българите в
чужбина от 25 до 29 април 2011 г. в София.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2011 г. по реда на чл. 34,
ал. 1 от Закона за устройството на държавния
бюджет.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на главния секретар на Министерския
съвет да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет и по бюджета на
Министерския съвет за 2011 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите и на главния секретар на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
5029

ВЕСТНИК
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103
ОТ 15 АПРИЛ 2011 Г.
за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите, приет с
Постановление № 274 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 74 от 2010 г. и бр. 16 от 2011 г.), се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 31 т. 8 се изменя така:
„8. дирекция „Управление на отпадъците и
опазване на почвите“;“.
2. В чл. 39, т. 13:
а) основният текст се изменя така:
„13. опазването на почвите чрез:“;
б) буква „а“ се отменя;
в) в буква „б“ думата „спазването“ се заменя
със „съгласуването и контрола по спазването“.
3. В приложението към чл. 16, ал. 2:
а) числото „456“ се заменя с „452“;
б) на ред „Специализирана администрация“
числото „361“ се заменя с „357“;
в) на ред „дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ числото „27“
се заменя с „23“.
§ 2. В приложението към чл. 2, ал. 4 от Постановление № 274 на Министерския съвет от
2009 г. за приемане на Устройствен правилник
на Министерството на околната среда и водите
(обн., ДВ, бр. 94 от 2009 г.; изм., бр. 102 от
2009 г. и бр. 16 от 2011 г.) на ред „Изпълнителна агенция по околна среда“ числото „387“
се заменя с „389“.
§ 3. В приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 от
Устройствения правилник на Изпълнителната
агенция по околна среда, приет с Постановление
№ 162 на Министерския съвет от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 62 от 2010 г.; изм., бр. 16 от 2011 г.),
се правят следните изменения:
1. Числото „387“ се заменя с „389“.
2. На ред „Специализирана администрация“
числото „326“ се заменя с „328“.
3. На ред „дирекция „Разрешителни режими“
числото „20“ се заменя с „22“.
§ 4. В Устройствения правилник на Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма, приет с Постановление № 268 на
Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 93
от 2009 г.; попр., бр. 95 от 2009 г.; изм. и доп.,
бр. 73, 74 и 96 от 2010 г. и бр. 16 от 2011 г.),
се правят следните изменения:
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1. В чл. 11, ал. 2 числото „684“ се заменя
с „686“.
2. В приложението към чл. 6, ал. 8 и чл. 11,
ал. 3:
а) числото „684“ се заменя с „686“;
б) на ред „Специализирана администрация“
числото „496“ се заменя с „498“;
в) на ред „дирекция „Природни ресурси и
концесии“ числото „46“ се заменя с „48“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. Служебните правоотношения със служителите на Министерството на околната среда и
водите, които преминават към Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма, се
уреждат при условията и по реда на чл. 87а
от Закона за държавния служител.
§ 6. Министърът на финансите да извърши
необходимите корекции по бюджетите на Министерството на околната среда и водите и на
Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма считано от датата на влизане в сила
на постановлението.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
5030

РЕШЕНИЕ № 242
ОТ 14 АПРИЛ 2011 Г.
за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материали – заглинени пясъци, годни за
неотговорно строителство – изграждане на
насипи от находище „Антимово II“, разположено в землището на с. Кутово, община
Видин, област Видин
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства и предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия с предмет експлоатация чрез добив на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – заглинени
пясъци, годни за неотговорно строителство – изграждане на насипи от находище „Антимово
II“, разположено в землището на с. Кутово,
община Видин, област Видин, който се извър
шва със средства, осигурени от концесионера,
и на негов риск.
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2. Определя концесионна площ с размер
246 709 кв. м, която съвпада с площта на находището и е индивидуализирана с координатите
на точки по контура на запасите от № 1 до
№ 18 в координатана система „1970 г.“, съгласно
приложението.
3. Определя срок на концесията 5 години.
4. Определя за концесионер „ФЦЦ конструксион“ – АД – Барселона – титуляр на
Удостоверение за търговско откритие № 0432
от 15 март 2011 г., издадено от министъра на
икономиката, енергетиката и туризма.
5. Концесията да се осъществява при следните условия:
5.1. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра,
околната среда, водите, човешкото здраве,
защитените със закон територии и обекти, правата върху земите от държавния горски фонд
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната
и обществения ред.
5.2. Правата и задълженията по концесията
да не се прехвърлят на трети лица освен с разрешение на Министерския съвет при условията на
чл. 25 от Закона за подземните богатства.
5.3. Добивът на подземното богатство по т. 1
започва след съгласуване с министъра на икономиката, енергетиката и туризма на цялостен
работен проект за добив и първична преработка
на подземните богатства – заглинени пясъци,
от находище „Антимово II“.
5.4. Всички дейности по предоставената
концесия да се извършват в съответствие с
установените в страната технически и технологични изисквания.
5.5. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
5.6. Всички разходи, свързани с дейностите
по предоставената концесия, са за сметка на
концесионера.
5.7. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не се изискват задължителни подобрения в находището.
6. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
6.1. Основни права на концесионера:
6.1.1. да добива заглинени пясъци, годни
за неотговорно строителство – изграждане на
насипи, от находището по т. 1;
6.1.2. право на собственост върху добитите за
срока на концесията подземни богатства – заглинени пясъци, годни за неотговорно строителство – изграждане на насипи;
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6.1.3. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
6.1.4. да складира отпадъците от добива и
преработката на подземното богатство въз основа на проекти, съгласувани с министъра на
икономиката, енергетиката и туризма.
6.2. Основни задължения на концесионера:
6.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
6.2.1.1. изпълнява съгласуваните цялостен
работен проект и годишни работни проекти
за добив и първична преработка;
6.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна експлоатация,
която може да доведе до загуби на подземни
богатства или до икономическа неизгодност за
бъдещото разработване на находището;
6.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
6.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
6.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
6.2.3. да извърши инвестиции за срока на
концесията в размер не по-малък от 110 000 лв.;
6.2.4. да изработи и съгласува с компетентните държавни органи при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
6.2.4.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка;
6.2.4.2. изменения и допълнения на цялостния
работен проект за добив и първична преработка – при възникнала необходимост от това;
6.2.4.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
6.2.4.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект
и за рекултивация на засегнатите земи;
6.2.4.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи;
6.2.5. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за националната
сигурност, отбраната на страната, обществения
ред, човешкото здраве, околната среда, защитени със закон територии, обекти, растителни
и животински видове, културни ценности;
6.2.6. да съставя и води геоложка и техничес
ка документация за дейностите по концесията;
6.2.7. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
6.2.7.1. шестмесечни отчети за действително
добитите и продадени количества заглинени
пясъци и среднопретеглената им продажна
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цена по оперативни данни за съответния период до 15 дни след изтичането на съответното
шестмесечие;
6.2.7.2. окончателен годишен отчет за действително добитите и продадени количества
заглинени пясъци и среднопретеглената им
продажна цена за съответния период – до 15
януари на следващата година;
6.2.7.3. отчет за изпълнението на годишния
работен проект за добив и първична преработка
и за изменението на запасите и ресурсите през
изтеклата година;
6.2.7.4. доклад за остатъчните запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация
на засегнатите земи;
6.2.8. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
6.2.9. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи за своя сметка при условия и
в срокове, определени в съгласувания проект
по т. 6.2.4.4;
6.2.10. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на находището
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
6.3. Основни права на концедента:
6.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
6.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
6.3.3. право на съсобственост с концесионера,
а след прекратяване на концесията – право на
собственост – върху придобитата по време на
концесията геоложка и техническа документация;
6.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на основните задължения по това
решение и по договора и/или при нарушаване
условията на концесията.
6.4. Основни задължения на концедента:
6.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
6.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
7. Концесионният договор влиза в сила от
датата на подписването му от страните.
8. Определя за начален срок на концесията датата на влизане в сила на концесионния
договор.
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9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесионния
договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията за концесионно плащане,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви
и неустойки, както следва:
9.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 31 104 лв. и се
представя в 7-дневен срок от обнародването на
решението в „Държавен вестник“;
9.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 50 на сто от концесионното
плащане за предходната година и дължимия
върху него ДДС и се предоставя на концедента
до 7 дни преди изтичане валидността на предходната гаранция.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Видът на финансовото обезпечение и предвиденият размер
на средствата се договарят между страните в
концесионния договор.
9.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
и при забавено изпълнение на договорните
задължения. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както
и видът и размерът на санкциите се определят
в концесионния договор.
10. Определя годишно парично концесионно
плащане за единица добито подземно богатство
за съответния период, както следва:
10.1. Седем на сто от среднопретеглената
продажна цена за съответния период, която се
определя на основата на данни, предоставени
от концесионера.
10.2. Стойността на концесионното плащане
за единица добито подземно богатство е не
по-ниско от 0,40 лв./тон и се индексира ежегодно с процента на увеличение на цените на
строителните и скалнооблицовъчните материали
по информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статистическа информация за цените от 2005 г.
10.3. Минималният размер на годишното
концесионно плащане не може да бъде по-нисък от сумата, определена на база 129 600 тона
и предвидените стойности за единица добито
подземно богатство съгласно т. 10.2.
10.4. Годишното парично концесионно плащане се внася от концесионера на две вноски
до 15 дни след изтичане на съответното шестмесечие по сметка, посочена от концедента.
Начинът на изчисляване и сроковете за заплащане се определят в концесионния договор.
11. При условия и по ред, уговорени в концесионния договор, концесионерът не дължи
концесионно плащане за времето на реализиране
на дейностите, предвидени в съгласуван проект
за техническа ликвидация или консервация на
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миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи, при условие че не се извършва
добив на подземни богатства.
12. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася от името и за сметка на
концесионера по бюджета на община Видин,
област Видин, сума, представляваща 30 на
сто от дължимото концесионно плащане за
съответния период. След 1 юли 2011 г. министърът на икономиката, енергетиката и туризма
внася от името и за сметка на концесионера
по бюджета на община Видин, област Видин,
сума, представляваща 50 на сто от дължимото
концесионно плащане за съответния период.
13. Размерът на концесионното плащане
по т. 10.1 и минималното концесионно плащане по т. 10.3 се променя с допълнително
споразумение към концесионния договор при
промяна на законодателството, уреждащо реда
за неговото определяне.
14. Упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
14.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „ФЦЦ конструксион“ –
АД – Барселона.
14.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
14.3. Да организира контрола по изпълнение
на концесионния договор.
14.4. Да предявява вземанията на концедента
по съдебен ред.
15. На основание чл. 60, ал. 1 от Админис
тративнопроцесуалния кодекс, предвид необходимостта от осигуряване на особено важни
държавни интереси и значими обществени цели
във връзка с усвояването на средствата от програма ИСПА на Европейския съюз и заемите
от Европейската инвестиционна банка и предотвратяване на забавянето при изпълнението
на строителните работи на национален транспортен инфраструктурен проект „Изграждане
на нов комбиниран (пътен и железопътен) мост
на река Дунав при градовете Видин – България, и Калафат – Румъния“, обявен за обект
с национално значение с Решение № 687 на
Министерския съвет от 2004 г. за определяне
на обекти с национално значение, Министерският съвет допуска предварително изпълнение
на решението за предоставяне на концесия за
добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – заглинени пясъци, годни
за неотговорно строителство – изграждане на
насипи от находище „Антимово II“, разположено в землището на с. Кутово, община Видин,
област Видин.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки от
контура на концесионната площ на находище
„Антимово ІІ“, област Видин
Координатна система „1970 г.“
№

X

Y

1.

4786903.0

8476602.2

2.

4786972.6

8476672.1

3.

4787058.3

8476946.4

4.

4787179.1

8477213.2

5.

4787022.9

8477305.7

6.

4786823.4

8477374.9

7.

4786702.2

8477465.8

8.

4786656.0

8477315.2

9.

4786600.7

8477135.1

10.

4786550.0

8477005.0

11.

4786553.8

8476896.5

12.

4786571.5

8476849.4

13.

4786587.5

8476970.0

14.

4786738.8

8476955.0

15.

4786846.0

8477044.0

16.

4786860.8

8476812.0

17.

4786929.3

8476716.3

18.
4976

4786850.5

8476638.6

РЕШЕНИЕ № 244
ОТ 15 АПРИЛ 2011 Г.

за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2010 г.
На основание чл. 9, ал. 4 от Закона за
уреждане правата на граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2010 г. съгласно
приложение № 1.
2. Приема отчета за приходите и разходите
по бюджета на Националния компенсационен
жилищен фонд за 2010 г. съгласно приложение № 2.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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Приложение № 1
към т. 1
ОТЧЕТ
за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд при
Министерския съвет за периода 1 януари –
31 декември 2010 г.
С чл. 9, ал. 1 от Закона за уреждане правата
на граждани с многогодишни жилищноспестовни
влогове (ЗУПГМЖСВ) на Управителния съвет
(УС) на Националния компенсационен жилищен
фонд (НКЖФ) е възложено изпълнението на
следните функции:
1. Управление на имуществото по фонда.
2. Определяне на левовия индекс на спестовното число.
3. Контрол върху дейността на местните комисии.
С § 19 от преходните и заключителните разпоредби на Правилника за прилагане на ЗУПГМЖСВ
изпълнението му е възложено на УС на НКЖФ.
I. Управление на имуществото по фонда
1. Организиране набирането на средствата по
фонда по реда на чл. 6, ал. 1 от закона:
а) субсидия в размер до 1 на сто от приходите
на държавния бюджет;
б) постъпления от дарения и помощи от български и чуждестранни лица;
в) постъпления от продажба на жилища и вили,
отнети в полза на държавата със съдебен акт;
г) възстановени средства от продавачи, получили
компенсации по този закон – § 16 ППЗУПГМЖСВ.
Независимо че разпоредбата на чл. 6, ал. 1,
т. 2 беше отменена със Закона за изменение и
допълнение на ЗУЖВГМЖСВ (ДВ, бр. 100 от
2008 г.), в НКЖФ постъпиха средства по фонд
„Жилищно строителство“ в размер 54 116,03 лв.
Субсидията по буква „а“ е най-големият източник на средства по НКЖФ. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.
и с Постановление № 324 на Министерския съвет
от 2009 г. за изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2010 г. за НКЖФ като
второстепенен разпоредител с бюджетни кредити
по бюджета на Министерския съвет бяха предвидени средства в размер 12 662 000,00 лв., които
след актуализацията на бюджета бяха намалени с
2 542 400,00 лв. Общо за годината бяха преведени
10 060 205,87 лв. за финансово компенсиране на
правоимащите по закона.
От приходоизточниците по букви „б“ и „в“
няма постъпления.
Постъпилите средства по буква „г“ са в размер
21 438,76 лв., както и 0,67 лв. лихви, неправомерно
постъпили по сметката на НКЖФ.
2. Целево изразходване на средствата по НКЖФ.
Съгласно чл. 7, ал. 1 ЗУПГМЖСВ средствата
по фонда се изразходват за финансово компенсиране на жилищноспестовните влогове чрез левова
компенсация на определените към 31 декември
1990 г. спестовни числа по тях съобразно действащия левов индекс.
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През 2010 г. на местните комисии са преведени средства за компенсации общо в размер
10 060 205,87 лв., с които са компенсирани правоимащи спестители по 1525 влога, като средната
компенсация по един влог е 6596,86 лв.
II. Определяне на левовия индекс на спестовното число
На основание чл. 7, ал. 2 ЗУПГМЖСВ УС на
НКЖФ определя периодично размера на левовия индекс на спестовното число, като основни
критерии са: инфлационните процеси в страната,
пазарните цени на жилищата и наличните средства по фонда.
От влизането в сила на ЗУПГМЖСВ – 3 август
1992 г., съобразявайки се с горните условия, УС на
НКЖФ е променял многократно левовия индекс
на спестовното число, като последната промяна
е в сила от 1 май 2008 г. и индексът е в размер
0,08 лв., който действа и понастоящем.
IІІ. Контрол на дейността на местните комисии
Контролът върху дейността на местните комисии
се осъществява в трите му форми – предварителен,
текущ и последващ.
1. Предварителен контрол.
Предварителният контрол се осъществява
при утвърждаването на съставите на местните
комисии (числен състав, председател и мандат)
от УС на НКЖФ, както и при утвърждаване на
промените в местните комисии. Контролът се
изразява в проверка на спазването на изискванията на чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ във връзка с
чл. 16, ал. 1, 2 и 3 от правилника за прилагането
му. Утвърдените състави и промени в съставите
на местни комисии с решения на УС на НКЖФ
за 2010 г. са общо 29.
2. Текущ контрол.
Текущият контрол се осъществява чрез проверки
на място на съответната местна комисия по следните дейности: съставяне списъци на правоимащи
жилищноспестовни вложители; правилно определяне на полагащата се компенсация съобразно
действащия левов индекс на спестовното число.
Управителният съвет на НКЖФ осъществява
методическа дейност чрез указания до местните
комисии по конкретни въпроси с оглед еднаквото
прилагане на разпоредбите на закона и правилника чрез експертна помощ за решаването на
определени случаи.
През отчетния период бяха посетени 50 местни комисии и бе оказана методическа помощ за
подобряване на дейността им.
3. Последващ контрол.
Последващият контрол се осъществява чрез
проверка на решенията на местните комисии.
Елемент на този контрол е проверката на тримесечните отчети за движението на средствата по
НКЖФ на местните комисии, които се представят
в Изпълнителния орган на фонда заедно с поименни списъци на жилищноспестовните вложители, получили левова компенсация от фонда. С
оглед подобряване на дейността и упражняване
на действен и ефективен контрол при финансовото компенсиране на граждани и във връзка с
чл. 9 ЗУПГМЖСВ местните комисии по общини
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предоставят изготвените окончателни списъци по
чл. 7 ППЗУПГМЖСВ, както и компенсираните
жилищноспестовни вложители за времето от
влизането в сила на закона на магнитен носител. Това създава предпоставки за бързо и точно
обработване и обобщаване на информацията от
цялата страна. Като резултат от предварителния
и текущия контрол през отчетния период не са
установени неправомерни решения на местните
комисии.
ІV. Решения на УС на НКЖФ
В изпълнение на възложените му правомощия
УС на НКЖФ е провел през отчетния период 12
заседания, на които са приети 183 решения относно:
– приемане на годишен (за 2009 г.) и на тримесечни отчети за движението на средствата на
НКЖФ през 2010 г.;
– изготвяне и приемане на отчета за дейността на УС за 2009 г. и на отчета за приходите и
разходите по бюджета на фонда за същия период;
– приемане за сведение на утвърдения от главния секретар на Министерския съвет бюджет за
2010 г. на НКЖФ, промени в средната работна
заплата на служителите от Изпълнителния орган,
както и други решения, свързани с дейността му;
– утвърждаване на числени състави, председатели и мандат на местните комисии;
– утвърждаване на промени в състави на местни комисии;
– искания за едновременно изплащане на компенсации по отделни влогове на титуляр/титуляри
– правоимащи по смисъла на ЗУПГМЖСВ, при
придобиване на едно общо жилище по някой от
установените способи.
Отчетът за дейността на УС на НКЖФ за
периода 1 януари – 31 декември 2010 г. и отчетът
за приходите и разходите по бюджета на НКЖФ
за същия период са приети с решение на УС на
НКЖФ по протокол № 1 от 9 март 2011 г.

Приложение № 2
към т. 2
ОТЧ ЕТ
за приходите и разходите на Националния
компенсационен жилищен фонд за 2010 г.
Наименование на показателите

Отчет за
2010 г.
(в хил. лв.)

1

2

I. Приходи

75

1. Други неданъчни приходи – чл. 6,
ал. 1, т. 2 ЗУПГМЖСВ

54

2. Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и
начети – § 16 ППЗУПГМЖСВ
II. Разходи
1. Заплати и възнаграждения за
персонала, нает по трудови правоотношения, и други възнаграждения
и плащания за персонала по извънтрудови правоотношения

21
10 259

136
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2. Осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено
осигуряване (ДОО), здравноосигурителни вноски от работодатели и
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели

20

3. Издръжка
4. Обезщетения и помощи за домакинства (левови компенсации по
жилищноспестовни влогове)

43
10 060

5. Придобиване на дълготрайни
материални активи

0

III – V. Трансфери (субсидии)

10 184

1. Получени трансфери (+)

10 226

2. Предоставени трансфери (–)
3. Трансфери за поети осигурителни
вноски (в сила от 01.07.2003 г.)

– 76
34

VI. Дефицит/излишък = I – II +
III + IV + V

0

VII. Финансиране

0

5075

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за
провеждането на изпитите на кандидати за
придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за
провеждане на проверочните изпити (обн., ДВ,
бр. 42 от 2004 г.; изм., бр. 38 и 44 от 2006 г.,
бр. 4 и 97 от 2008 г., бр. 18 и 50 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 1, т. 1 думите „и подкатегориите“
се заличават.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „или подкатегория“ се
заличават.
2. В ал. 2 думите „или подкатегория“ се
заличават.
§ 3. В чл. 5, ал. 1 думите „или подкатегория“
след думите „определена категория“ и „съответната категория“ се заличават.
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „категория „М“ се заменят
с „категория „АМ“.
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2. В ал. 2 думите „от категория В+Е и
подкатегории „С1+Е“ и „D1+Е“,“ се заменят
с „категории ВЕ, С1Е и D1Е“.
3. В ал. 3 обозначенията „С+Е“ и „D+E“
се заменят съответно с „CE“ и „DE“, обозначението „Ттб“, съюзът „и“ след него и думите
„и подкатегории“ се заличават, а след обозначението „А1“ се добавя „А2“.
4. В ал. 4 обозначението „Ттб“, съюзът „и“
след него и думите „и подкатегория“ се заличават, а след обозначението „А1“ се добавя „А2“.
5. В ал. 5 думата „подкатегория“ се заменя
с „категория“.
6. В ал. 6 обозначенията „C+E“ и „D+E“
се заменят съответно с „CE“ и „DE“.
7. Създават се ал. 7 – 11:
„(7) Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на
МПС от категория „А“ и притежават право
способност за управление на МПС от категория
„А2“ и имат две години стаж като водачи на
МПС от тази категория, полагат само практически изпит.
(8) Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на
МПС от категория „А2“ и притежават право
способност за управление на МПС от категория
„А1“ и имат две години стаж като водачи на
МПС от тази категория, полагат само практически изпит.
(9) Лицата, които желаят да управляват
МПС от категория „В“ с прикачено ремарке с
допустима максимална маса до 750 kg, когато допустимата максимална маса на състава
надвишава 3500 kg, полагат само съответния
практически изпит.
(10) Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на
моторно превозно средство от категория „D“ и
притежават правоспособност за управление на
МПС от категория „Ттб“, полагат теоретичен
и практически изпит.
(11) Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на
моторно превозно средство от категория „Ттб“
и притежават правоспособност за управление
на МПС от категория „D“, полагат само практически изпит.“
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „А, В+Е“, „С+Е“ и „D+Е“
и подкатегории „А1“, „С1+Е“ и „D1+Е“ се заменят с „А, ВЕ, СЕ, DЕ, А1, А2, С1Е и D1Е“.
2. В ал. 3 думите „В“, „С“, „D“, „Ттб“ и „Ттм“
и подкатегории „В1“, „С1“ и „D1“ се заменят с
„В1, В, С1, С, D1, D и Ттм“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Изпитът за придобиване на права за
управление на МПС от категория „В“ с прикачено ремарке с допустима максимална маса до
750 kg, когато допустимата максимална маса
на състава надвишава 3500 kg, се провежда на
учебна площадка и по пътища в населено място.“
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§ 6. В чл. 10, ал. 5 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „подкатегории А1, С1, С1+Е,
D1 и D1+E и за категории А, Ткт, В+Е, С,
С+Е, D и D+E“ се заменят с „категории А1, А2,
С1, С1Е, D1, D1E, А, Ткт, ВЕ, С, СЕ, D и DE“.
2. В т. 2 думите „подкатегория В1 и категории В, Ттб и Ттм“ се заменят с „категории
В1, В и Ттм“.
§ 7. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „А“, „В+Е“, „С+Е“ и „D+E“
и подкатегории „А1“, „C1+E“ и „D1+E“ се заменят с „А, А1, А2, ВЕ, СЕ, C1E, DE и D1E“.
2. В ал. 2 обозначението „Ттб“, съюзът „и“
след него и думите „и подкатегориите“ се заличават.
§ 8. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „и подкатегории“ се заличават;
б) точки 1 и 2 се изменят така:
„1. за категория „А“ – мотоциклет без кош
с работен обем на двигателя над 600 куб. см
и с мощност не по-малка от 40 kW;
2. за категория „А2“ – мотоциклет без кош
от категория „А1“ с работен обем на двигателя
над 400 куб. см и с мощност не по-малка от
25 kW;“
в) създава се нова т. 3:
„3. за категория „А1“ – мотоциклет без кош
от категория „А1“ с работен обем на двигателя
над 120 куб. см и с допустима максимална
скорост не по-малка от 90 км/час;“
г) досегашната т. 3 става т. 4;
д) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея обозначението „В+Е“ се заменя с „ВЕ“;
е) досегашната т. 5 става т. 6 и в нея думата
„подкатегория“ навсякъде в текста се заменя
с „категория“;
ж) досегашната т. 6 става т. 7;
з) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея, в
текста преди буква „а“ обозначението „С+Е“
се заменя с „СЕ“;
и) досегашната т. 8 става т. 9 и в нея думата
„подкатегория“ навсякъде в текста се заменя
с „категория“;
к) досегашната т. 9 става т. 10 и в нея
думите „подкатегория „С1+Е“ се заменят с
„категория С1Е“;
л) досегашната т. 10 става т. 11;
м) досегашната т. 11 става т. 12 и в нея
обозначението „D+E“ се заменя с „DE“;
н) досегашната т. 12 става т. 13 и в нея
думата „подкатегория“ навсякъде в текста се
заменя с „категория“;
о) досегашната т. 13 става т. 14 и в нея
думите „подкатегория „D1+E“ се заменят с
„категория D1E“;
п) досегашната т. 14 става т. 15;
р) досегашната т. 15 става т. 16;
с) досегашната т. 16 се отменя.
2. Създава се нова ал. 2:
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„(2) Изпитът за придобиване на права за
управление на МПС от категория „В“ с прикачено ремарке с допустима максимална маса до
750 kg, когато допустимата максимална маса
на състава надвишава 3500 kg, се провежда
със състав с допустимата максимална маса
над 3500 kg.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 9. В чл. 17, ал. 1 думите „и подкатегории“
се заличават.
§ 10. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 6 обозначението „С+Е“ се заменя
с „CE“, съюзът „и“ след него и думите „от
подкатегории“ се заличават, а обозначението
„С1+Е“ се заменя с „С1Е“.
2. В ал. 8 думите „Ттб, Ттм, „С“ и „D“ и от
подкатегории „С1“ и „D1“ се заменят с „Ттм,
С, D, С1 и D1“.
3. В ал. 9 думите „категория „А“ и от подкатегория „А1“ се заменят с „категории А, А2
и „А1“.
§ 11. В чл. 18а, ал. 5 думите „категория „А“
и от подкатегория „А1“ се заменят с „категории
А, А2 и А1“.
§ 12. В чл. 29, ал. 2 думата „подкатегории“
се заменя с „категории“, обозначенията „С1+Е“
и „D1+Е“ се заменят съответно с „С1Е“ и
„D1E“, думите „и категории“ се заличават, а
обозначенията „С+Е“ и „D+Е“ се заменят
съответно с „СЕ“ и „DЕ“.
§ 13. Създава се чл. 29а:
„Чл. 29а. (1) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ периодично извършва
анализ на резултатите от изпитите по управление
на превозно средство, проведени от всяко от
лицата по чл. 28, ал. 1.
(2) На всеки 5 години се извършва проверка
по време на провеждане на практически изпити
за всяко от лицата по чл. 28, ал. 1. Трябва да
бъдат проверени изпитите на не по-малко от 8
кандидати за придобиване на правоспособност
за управление на МПС. Проверката обхваща
изпитите за всички категории на МПС, за
които лицето притежава професионална квалификация.
(3) Когато при проверките по ал. 2 са констатирани неправилни действия от страна на
председателя на изпитната комисия, съответното лице подлежи на допълнително обучение.
Обучението се извършва при условия и по
ред, определени в наредбата по чл. 153, т. 3 от
Закона за движението по пътищата.
(4) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
със заповед определя лицата, които извършват
проверка на дейността на председателите на
изпитни комисии.“
§ 14. В чл. 38, ал. 1 думите „и подкатегории“
се заличават.
§ 15. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „категория“ се заменя с „категории“, а думата „подкатегория“ се заличава.
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2. В ал. 2 думите „категория „А“ и подкатегория „А1“ се заменят с „категории А1, А2 и А“.
3. В ал. 4 обозначенията „М“ и „Ттб“ се
заменят с „АМ“.
§ 16. В чл. 41, ал. 1 думите „D“ „С+Е“ и
„D+Е“ и подкатегориите „С1“ и „D1“,“ се заменят с „D“ „СЕ“, „DЕ“, „С1“ и D1“, а думата
„подкатегория“ се заменя с „категория“.
§ 17. В чл. 47, ал. 6 думите „А“, „B“, „B+E“,
„D“, „Ттб“ и „Ттм“ и подкатегории „А1“, „В1“
и „D1“ се заменят с „А1, А2, А, В1, B, BE, D1,
D и Ттм“.
§ 18. В чл. 48 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „А“, „B“, „B+E“, „Ттб“ и
„Ттм“ и подкатегории „А1“ и „В1“ се заменят
с „А1, А2, А, В1, B, BE и Ттм“.
2. В ал. 2 думите „С, С+Е, D и D+Е и подкатегории С1, С1+Е, D1 и D1+Е“ се заменят
с „С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1Е и DЕ“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Времето за управление на МПС на пътя
при практическите изпити по чл. 7, ал. 7, 8, 9,
10 и 11 е не по-малко от 20 минути за всеки
кандидат.“
§ 19. В чл. 48а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „категория „А“ и подкатегория „А1“ се заменят с „категории А1, А2 и А“.
2. В ал. 2 думите „категория „А“ и подкатегория „А1“ се заменят с „категории А1, А2 и А“.
3. В ал. 3 думите „категория „А“ и подкатегория „А1“ се заменят с „категории А1, А2 и А“.
§ 20. В чл. 55, ал. 2 думите „категория „А“
и подкатегория „А1“ се заменят с „категории
А1, А2 и А“.
§ 21. В приложение № 2 към чл. 18, ал. 1
се правят следните изменения:
1. В т. 6 думите думите „С+Е“ и „D“ и от
подкатегории „С1+Е“ и „D1“ се заменят с „СЕ,
С1Е, D1 и D“.
2. В т. 8 думите „Ттб, Ттм, „С“ и „D“ и от
подкатегории „С1“ и „D1“ се заменят с „Ттм,
С1, С, D1 и D“.
3. В т. 10 думите „категория „А“ и подкатегория „А1“ се заменят с „категории А1, А2 и А“.
§ 22. В останалите текстове на наредбата
думите „В+Е“, „С1+Е“, „С+Е“, „D1+Е“ и
„D+Е“ се заменят съответно с „ВЕ“, „С1Е“,
„СЕ“, „D1Е“ и „DЕ“.
Допълнителна разпоредба
§ 23. С наредбата се въвеждат изисквания
на Директива 2006/126/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г.
относно свидетелства за управление на превозни
средства (OB L 403, 30.12.2006 г., стр. 18 – 60).
Заключителна разпоредба
§ 24. Наредбата влиза в сила от 19 януари
2013 г., с изключение на § 13 относно чл. 29а,
който влиза в сила от деня на обнародването
в „Държавен вестник“.
Министър: Ал. Цветков
4726
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Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № Н-3 от 2009 г. за необходимите
мерки за изпълнението и прилагането на
Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20
декември 1985 г. относно контролните уреди
за регистриране на данните за движението
при автомобилен транспорт и Регламент (ЕО)
№ 561/2006 на Европейския парламент и на
Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране
на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт,
за изменение на регламенти (ЕИО) № 3821/85
и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на
Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (ДВ,
бр. 31 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „и съхранението на работния
дневник“ се заличават.
2. В т. 4 преди думата „извличането“ се добавя „сроковете за“, а думата „информацията“
се заменя с „данните“.
§ 2. В глава трета „Документи, удостоверяващи дейността на водачите“ в заглавието на
раздел I „Работен дневник и график за работата
на водачите“ думите „Работен дневник и“ се
заличават.
§ 3. Член 8 се отменя.
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Превозвачите и ръководителят
на лицето, извършващо превоз за собствена
сметка, изготвят ежедневен график за работа за
водачите, осъществяващи превози на пътници по
автобусни линии с моторни превозни средства,
които не попадат в обхвата на Регламент (ЕО)
№ 561/2006 или на Европейската спогодба за
работата на екипажите на превозните средства,
извършващи международни автомобилни превози (обн., ДВ, бр. 99 от 1994 г., ратифицирана
със закон – ДВ, бр. 28 от 1995 г.), наричана понататък „AETR“, по образец (приложение № 1).“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Водачите носят заверено извлечение
от графика за работа, който се представя на
контролните органи“.
§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „бил в отпуск по болест,
годишен отпуск или е управлявал превозно
средство, попадащо извън обхвата на Регламент
(ЕО) № 561/2006 или на AETR“ се заменят с
„бил в отпуск по болест, годишен отпуск, отпуск
или почивка, управлявал превозно средство,
попадащо извън обхвата на Регламент (ЕО)
№ 561/2006 или AETR, извършвал друга работа,
а не управление на превозно средство или е
бил на разположение“.
2. В ал. 2 думата „машинно“ се заменя с
„на машина“.
§ 6. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
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а) в т. 1 след думите „превозно средство“ се
добавя „издадено в Република България или от
друга държава – член на Европейския съюз, или
от друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или от Конфедерация Швейцария“;
б) създава се т. 5:
„5. за водачи, които не са граждани на Република България или на друга държава – член
на Европейския съюз, копие на сертификата
за водач по чл. 7а, ал. 5 от Закона за автомобилните превози.“
2. Алинеи 2 – 6 се изменят така:
„(2) Документите по ал. 1, т. 1, 2 и 5 се
заверяват и подписват „вярно с оригинала“.
(3) Заявленията по ал. 1 се попълват съгласно
указания, определени със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“. Информацията
се нанася с черен тънкописец точно, четливо и
ясно без прекъсване на контурите на буквите
и подписа и без задрасквания, поправки или
повторения. При наличие на такива заявлението
се анулира и се попълва ново. Анулираното
заявление се съхранява в срок до 3 месеца,
след което се унищожава.
(4) Заявлението по ал. 1 се подава от водача или изрично упълномощено от него лице
с нотариално заверено пълномощно в един от
областните отдели „Контролна дейност – ДАИ“.
(5) Служител от областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ“ приема заявленията по ал. 1,
като:
1. проверява самоличността на заявителя;
2. проверява съответствието на попълненото
заявление с изискванията на ал. 3;
3. проверява наличието на всички приложени
документи, като отбелязва това в текстовия блок
„Идентификация на предоставените документи“
от заявлението по ал. 1;
4. в текстовия блок „Идентификация на
предоставените документи“ от заявлението по
ал. 1 попълва датата и мястото, в което са
подадени документите, попълва и имената си
и се подписва.
(6) При констатиране на несъответствия в
подадените документи подаденото заявление
не се разглежда.“
§ 7. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „от регионалната дирекция „Автомобилна администрация“, в която“
се заменят с „в областния отдел „Контролна
дейност – ДАИ“, в който“.
2. В ал. 2 след думите „приемно-предавателен
протокол“ се добавя „образецът, на който се
определя по реда на чл. 12, ал. 3“.
§ 8. В чл. 14 ал. 1 се изменя така:
„(1) Картата на водач се издава на лице,
което:
1. притежава валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено в Република България или от друга
държава – член на Европейския съюз, или от
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друга държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, или
от Конфедерация Швейцария;
2. е установило обичайното си пребиваване
в Република България.“
§ 9. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) За издаване на карта на превозвач превозвачите и лицата, извършващи
превоз за собствена сметка, подават заявление
по образец (приложение № 4), към което се
прилагат:
1. копие на документ за регистрация на лицето, когато не са налице случаите по чл. 23,
ал. 4 от Закона за търговския регистър;
2. копие на удостоверение на единен идентификационен код (ЕИК);
3. копие на лична карта на български гражданин или на карта на продължително или
постоянно пребиваващ в Република България
чужденец, на лицето, на което ще бъде издадена картата;
4. документ за платени такси;
5. копие от уведомленията по чл. 62, ал. 3 от
Кодекса на труда, заверени от териториалната
дирекция на Националната агенция за приходите – за заявителите, които не са собственици.
(2) Документите по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 5 се
заверяват и подписват „вярно с оригинала“.
(3) При попълване на заявлението по ал. 1
се спазват изискванията по чл. 12, ал. 3.
(4) Заявлението по ал. 1 се подава от лицето, на което ще бъде издадена картата, или
от изрично упълномощено от него лице с
нотариално заверено пълномощно в един от
областните отдели „Контролна дейност – ДАИ“.
(5) Служител от съответния областен отдел
„Контролна дейност – ДАИ“ приема заявленията по ал. 1, като:
1. проверява самоличността на заявителя;
2. проверява съответствието на попълненото
заявление с изискванията на ал. 3;
3. проверява наличието на всички приложени
документи, като отбелязва това в текстовия блок
„Идентификация на предоставените документи“
от заявлението по ал. 1;
4. в текстовия блок „Идентификация на
предоставените документи“ от заявлението по
ал. 1 попълва датата и мястото, в което са
подадени документите, попълва и имената си
и се подписва.
(6) При констатиране на несъответствия в
подадените документи подаденото заявление
не се разглежда.“
§ 10. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „упълномощено“ се
добавя „от него“ и думите „от регионалната дирекция „Автомобилна администрация“, в която“
се заменят с „в областния отдел „Контролна
дейност – ДАИ“, в който“.
2. В ал. 2 след думите „приемно-предавателен протокол“ се добавя „образеца, на който
се определя по реда на чл. 12, ал. 3“.
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§ 11. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „Превозвачите“ се
добавя „и лицата, извършващи превоз за собствена сметка“.
2. В ал. 3 думата „превозвачите“ се заменя
с „лицата по ал. 2“, думата „незабавно“ се заличава и след думите „карти на превозвач“ се
добавя „в срок 3 работни дни след настъпване
на събитието“.
§ 12. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) За издаване на карта за монтаж
и настройки се подава заявление по образец
(приложение № 6), към което се прилагат:
1. копие на документ за регистрация на лицето, когато не са налице случаите по чл. 23,
ал. 4 от Закона за търговския регистър;
2. копие на удостоверение за актуално състояние, когато не е посочен ЕИК;
3. копие на удостоверение за регистрация
по чл. 35, ал. 3 от Наредба № РД-16-1054 от
2008 г. за одобряване на типа на тахографи и
тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които
извършват монтаж, проверка или ремонт на
тахографи (ДВ, бр. 91 от 2008 г.), с което се
дават права за монтаж, проверка и ремонт на
дигитални тахографи;
4. копие на лична карта на български гражданин или на карта за продължително или
постоянно пребиваващ в Република България
чужденец на лицето, на което ще бъде издадена
картата;
5. документ за платени такси;
6. копие от уведомленията по чл. 62, ал. 3 от
Кодекса на труда, заверени от териториалната
дирекция на Националната агенция за приходите – за заявителите, които не са собственици.
(2) Документите по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 5 се
заверяват и подписват „вярно с оригинала“.
(3) При попълване на заявлението по ал. 1
се спазват изискванията по чл. 12, ал. 3.
(4) Заявлението по ал. 1 се подава от лицето, на което ще бъде издадена картата, или
от изрично упълномощено от него лице с
нотариално заверено пълномощно в един от
областните отдели „Контролна дейност – ДАИ“.
(5) Служител от съответния областен отдел
„Контролна дейност – ДАИ“ приема заявленията по ал. 1, като:
1. проверява самоличността на заявителя;
2. проверява съответствието на попълненото
заявление с изискванията на ал. 3;
3. проверява наличието на всички приложени
документи, като отбелязва това в текстовия блок
„Идентификация на предоставените документи“
от заявлението по ал. 1;
4. в текстовия блок „Идентификация на
предоставените документи“ от заявлението по
ал. 1 попълва датата и мястото, в което са
подадени документите, попълва и имената си
и се подписва.
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(6) При констатиране на несъответствия в
подадените документи подаденото заявление
не се разглежда.“
§ 13. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „упълномощено“ се
добавя „от него“, а думите „регионалната дирекция „Автомобилна администрация“, в която“
се заменят с „областния отдел „Контролна
дейност – ДАИ“, в който“.
2. В ал. 2 след думите „приемно-предавателен
протокол“ се добавя „образецът, на който се
определя по реда на чл. 12, ал. 3“.
§ 14. В чл. 22, ал. 3 думата „незабавно“ се
заличава, а след думите „монтаж и настройки“ се добавя „в срок от 3 работни дни след
настъпване на събитието“.
§ 15. В чл. 25 думата „от“ се заменя със
„със заповед на“.
§ 16. В чл. 27 думата „служебна“ се заличава.
§ 17. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „може да обяви“ се заменят с „обявява“ и в т. 1 думите „или преправен
документ“ се заменят с „и/или документ с
невярно съдържание“.
2. В ал. 4 думите „ал. 1“ се заменя с „ал. 3“.
§ 18. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. (1) Притежателят на карта за дигитален тахограф подава заявление за:
1. подновяване на картата не по-късно от
15 работни дни преди изтичането на нейната
валидност;
2. замяна на карта, която е повредена, технически неизправна, изгубена или открадната,
в срок 7 дни след настъпване на събитието;
3. подновяване на картата в срок 7 дни от
настъпване на промяна:
а) в данните за трите имена и рождената
дата – за карта на водача;
б) свързана с регистрацията на превозвача
или лицето, извършващо превоз за собствена
сметка, трите имена или рождената дата на
лицето, на което е издадена картата – за карта
на превозвача;
в) свързана с регистрацията на лицето, извършващо монтаж и настройки, трите имена или
рождената дата на лицето, на което е издадена
картата – за карта за монтаж и настройки.
(2) Лицето по ал. 1 в рамките на 3 работни
дни предава своята карта в един от областните
отдели „Контролна дейност – ДАИ“, в случай:
1. че е изтекъл срокът, за който е била издадена картата – за лица, които не желаят да
подновят своята карта;
2. че смени своята месторабота – за лица,
притежаващи карта на превозвач, карта за
монтаж и настройки.“
§ 19. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. (1) В случаите по чл. 30, ал. 1, т. 1
и 3 лицата подават заявление по чл. 12, ал. 1,
чл. 16, ал. 1 или чл. 20, ал. 1 и прилагат:
1. за карта на водач – документите по
чл. 12, ал. 1;
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2. за карта на превозвач – документите по
чл. 16, ал. 1;
3. за карта за монтаж и настройки – документите по чл. 20, ал. 1.
(2) В случай на чл. 30, ал. 1, т. 2 лицата
подават заявление по образец (приложение
№ 9) и прилагат:
1. в случай на загуба – декларация по образец
(приложение № 10);
2. в случай на кражба – доказателство за
уведомяване на съответните компетентни органи за извършената кражба;
3. в случай на повреда или техническа неизправност – съществуващата карта.
(3) При получаването на нова карта за
дигитален тахограф съществуващата карта се
предава в съответния областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ“.“
§ 20. Създава се нов чл. 31а:
„Чл. 31а. (1) Такса за издаване на карта за
дигитален тахограф не се дължи, в случай че
заявлението за замяна на карта, която е технически неизправна, е подадено в срок от 5
работни дни след нейното получаване.
(2) При промяна на данни от картата за
дигитален тахограф се прилагат:
1. разпоредбите за подновяване – в случай,
че картата, която се подновява, е издадена от
Република България;
2. разпоредбите за първоначално издаване – в случай, че картата, която се подновява,
е издадена от друга държава, издаваща карти
за дигитални тахографи.
(3) При промяна на свидетелството за
управление на моторно превозно средство
притежателите на карта за водача могат да
подадат заявление по чл. 12, ал. 1 за издаване
на нова карта.“
§ 21. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) Сроковете за първоначално издаване или подновяване на карти за дигитални
тахографи са за:
1. карта на водач – 15 работни дни от подаването на заявление по чл. 12, ал. 1;
2. карта на превозвач – 5 работни дни от
подаването на заявление по чл. 16, ал. 1;
3. карта за монтаж и настройки – 5 работни
дни от подаването на заявление по чл. 20, ал. 1.
(2) Срокът за замяна на карта за дигитален
тахограф, която е повредена, техническа неизправна, изгубена или открадната, е 5 работни
дни от подаването на съответното заявление
по чл. 31, ал. 2.“
§ 22. Създава се нов чл. 32а:
„Чл. 32а. (1) Картата за дигитален тахограф,
издадена за замяна на съществуваща карта,
има същия номер като картата, която заменя,
с изключение на индекса за замяна, който се
увеличава с единица.
(2) Картата по ал. 1 се издава със срока на
валидност на картата, която се заменя, освен
когато до изтичането на нейната валидност
остават по-малко от 3 месеца.
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(3) Картата за дигитален тахограф, издадена
за подновяване на съществуваща карта, има
същия номер като картата, която се подновява,
с изключение на индекса за замяна, който е „0“,
и индекса за подновяване, който се увеличава
с единица.“
§ 23. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. (1) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ обменя данни по
електронен път с компетентните органи на
държавите, издаващи карти за дигитални тахографи, за да осигури уникалност на издаваните
карти на водач.
(2) Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ уведомява компетентните
органи на държавите, издаващи карти за дигитални тахографи, за валидността на всяка
издадена карта.“
§ 24. Създава се нов чл. 33а:
„Чл. 33а. (1) Заявленията, въз основа на които
са издадени карти за дигитални тахографи, се
съхраняват за срока на валидност на картите,
след което се унищожават.
(2) Карти за дигитални тахографи, върнати
или отнети, се съхраняват за срока на тяхната
валидност.“
§ 25. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2, буква „а“ след думата „превозвача“ се добавя „или лицата, извършващи
превози за собствена сметка“.
2. В ал. 2 думите „(обн., ДВ, бр. 1 от 2002 г.;
посл. изм., бр. 57 от 2007 г.)“ се заличават.
§ 26. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. (1) Превозвачите и лицата, извър
шващи превози за собствена сметка, са длъжни да извличат и съхраняват информацията,
записана в паметта на дигиталния тахограф
и в картата на водача, и да я предоставят за
проверка при поискване от контролен орган.
(2) Извлечените данни по ал. 1 се съхраняват
в адреса на управление на превозвачите и лицата, извършващи превоз за собствена сметка.“
§ 27. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. (1) Превозвачите и лицата, извършващи превоз за собствена сметка, извличат
данните от паметта на дигиталния тахограф и
картата на водача, с изключение на подробните
данни за скоростта:
1. най-малко един път на 90 дни – за данните
от паметта на дигиталния тахограф;
2. най-малко един път на 28 дни – за данните
от картата на водача.
(2) При подновяване на карта на водача
лицата по ал. 1 извличат данните от паметта
на картата преди предаването є в съответния
областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“ и
получаването на нова карта.
(3) Извлечените данни по ал. 2 се предоставят на водача.“
§ 28. Член 39 се изменя така:
„Чл. 39. Превозвачите и лицата, извършващи
превоз за собствена сметка, съхраняват всички
записани данни по чл. 37, ал. 1 за срок наймалко 1 година след записването им.“
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§ 29. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 след думата „превозвача“ се добавя
„или лицето, извършващо превоз за собствена
сметка“.
2. В т. 10 думите „цялата записана информация“ се заменят с „всички записани данни“.
3. Точка 12 се отменя.
4. Създават се нови т. 13 – 16:
„13. „Превоз на товари с нетърговска цел“
е налице, когато превозваните товари не се
превозват във връзка с търговия, бизнес, за
отдаване под наем или получаване на възнаграждение под каквато и да е форма.
14. „Подновяване“ е издаване на нова карта
за дигитален тахограф, когато срокът на валидност на съществуващата карта е изтекъл или
предстои да изтече.
15. „Замяна“ е преиздаването на съществуваща карта за дигитален тахограф, която е
повредена, технически неизправна, изгубена
или открадната.
16. „Подробните данни за скоростта“ е информацията, която се записва и съхранява в
паметта на дигиталния тахограф относно моментната скорост на пътното превозно средство
и датата и часа за всяка секунда през най-малко
24-те последни часа, по време на които пътното
превозно средство е било в движение.“
§ 30. Приложение № 9 към чл. 31, ал. 1,
т. 1 се изменя така:
„Приложение № 9
към чл. 31, ал. 2
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАМЯНА НА КАРТА
ЗА ДИГИТАЛЕН ТАХОГРАФ
I. Данни за лицето, на което се издава картата:
Име:..........................................................................
Презиме:...................................................................
Фамилия:..................................................................
Място на раждане:..................................................
Дата на раждане:.....................................................
ЕГН/ЛНЧ:................................................................
Местожителство:
Област:.....................................................................
Населено място:......................................................
Адрес:........................................................................
Адрес за кореспонденция1:.....................................
Л.К. № :....................................................................
Издадена на: ................................... от: ................
Свидетелство за управление на МПС №2:............
Издадено на: ................................... от: ................
За категории МПС:.................................................
II. Данни за работодателя:
Фирма:......................................................................
ЕИК:.........................................................................
Седалище:.................................................................
..................................................................................
Адрес на управление:..............................................
III. Данни за картата:
 карта на водача № ............................................
издадена на .............................................................
валидна до ..............................................................
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 карта на превозвача ..........................................
издадена на .............................................................
валидна до ..............................................................
 карта за монтаж и настройки № .....................
издадена на .............................................................
валидна до ..............................................................
Желая картата да ми бъде заменена поради следната причина3:
 Повредена
 Технически неизправна
 Изгубена
 Открадната
Известна ми е наказателната отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставяне
на неверни данни.
гр. ...........................
Декларатор: ....................
.................................
(дата)
Попълва се, ако е различен от адреса по постоянно местожителство.
2
Попълва се само за замяна на карта на водач.
3
Посочете причината.“
§ 31. Създава се приложение № 10 към чл. 31,
ал. 2, т. 1:
1

„Приложение № 10
към чл. 31, ал. 2, т. 1
ДЕКЛАРАЦИЯ
от .............................................................................
(трите имена на заявителя физическо лице или на
представляващия търговеца)
..................................................................................
(фирма, фирмено дело №, седалище и адрес на
управление)
ЕГН/ЛНЧ/ЕИК .....................................................
л.к. № ......................................................................
издадена на ................................... от ....................
С настоящото декларирам, че на ....................... г.
изгубих следната карта:
 карта за монтаж и настройки № .....................
издадена на .............................................................
валидна до ..............................................................
 карта на водача № ............................................
издадена на .............................................................
валидна до ..............................................................
 карта на превозвача ..........................................
издадена на .............................................................
валидна до ..............................................................
Известна ми е наказателната отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставяне
на неверни данни.
гр. ............................
..................................
(дата)“

Декларатор: ....................

Министър: Ал. Цветков
4727
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-41
от 20 януари 2011 г.
На основание чл. 7, т. 1 във връзка с чл. 9,
ал. 1, 2 и 3 от Закона за сдружения за напояване,
Заповед № РД-09-629 от 19.08.2009 г. на министъра
на земеделието и храните и докладна записка
от директора на дирекция „Хидромелиорации“
нареждам:
1. Откривам процедура за учредяване на
сдружение за напояване „Миладиновци“, с. Миладиновци, община „Тунджа“, област Ямбол, с
предмет на дейност: експлоатация, поддържане
и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура; изграждане на нови напоителни
канали и съоръжения; доставяне и разпределение
на водата за напояване; отвеждане на излишната
вода от земеделските земи; изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за
подобряване състоянието на земеделските земи;
рибовъдство и развъждане на водоплаващи птици.
2. Тери тори я та на сд ру жението обх ваща
1000,263 дка земеделски земи, разположени в
землището на с. Миладиновци, община „Тунджа“,
област Ямбол, и хидромелиоративна инфраструктура – публична общинска собственост.
3. Учредителният комитет на сдружението
за напояване „Миладиновци“, с. Миладиновци,
да извърши предвидените от закона действия по
процедурите на чл. 10, 11, 12, 13 и 14 от Закона
за сдружения за напояване.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на Харизан Тамахкяров – директор на
дирекция „Хидромелиорации“.
4957

За министър: Цв. Димитров

ЗАПОВЕД № РД-47-1
от 15 февруари 2011 г.
На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка
с одобрен протокол по чл. 26, ал. 11 ППЗСПЗЗ
от Областна дирекция „Земеделие“ – Велико
Търново, и Заповед № РД-09-478 от 1.06.2010 г. на
министъра на земеделието и храните нареждам:
Да се преработи частично влезлият в сила план
за земеразделяне на земеделски земи в землището
на с. Големаните (ЕКАТТЕ 15401), община Велико Търново, област Велико Търново, за имоти с
№ 001313, 001309, 001338, 001308, 032005, 032003,
000016 и с обща площ на преработката 12,373 дка.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния директор на Главна дирекция
„Земеделие, гори и поземлени отношения“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
4894

За министър: Св. Боянова

ЗАПОВЕД № РД-47-2
от 28 февруари 2011 г.
На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка
с одобрен протокол по чл. 26, ал. 11 ППЗСПЗЗ
от Областна дирекция „Земеделие“ – Велико
Търново, и Заповед № РД-09-478 от 01.06.2010 г. на
министъра на земеделието и храните нареждам:
Да се преработи частично влезлият в сила
план за земеразделяне на земеделски земи в землището на с. Ново Градище, община Стражица,
област Велико Търново, за имоти с № 33005 и
33006 и кадастрална единица 158 с обща площ
на преработката 1,239 дка.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния директор на Главна дирекция
„Земеделие, гори и поземлени отношения“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
4895

За министър: Св. Боянова

ЗАПОВЕД № РД-47-3
от 28 февруари 2011 г.
На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка
с одобрен протокол по чл. 26, ал. 11 ППЗСПЗЗ
от Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив, и
Заповед № РД-09-478 от 01.06.2010 г. на министъра
на земеделието и храните нареждам:
Да се преработи частично влезлият в сила план
за земеразделяне за землището на гр. Първомай,
община Първомай, област Пловдив, за имоти с
№ 077004, 840002, 880004, 840005, 840006 и 840008
с обща площ 3,753 дка.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на Главна дирекция „Земеделие,
гори и поземлени отношения“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
4896

За министър: Св. Боянова

ЗАПОВЕД № РД-09-154
от 15 март 2011 г.
На основание чл. 7, т. 1 във връзка с чл. 9,
ал. 1, 2 и 3 от Закона за сдружения за напояване,
Заповед № РД-09-629 от 19.08.2009 г. на министъра
на земеделието и храните и докладна записка
от директора на дирекция „Хидромелиорации“
нареждам:
1. Откривам процедура за учредяване на
сдружение за напояване „Тюркмен“, с. Тюркмен,
община Брезово, област Пловдив, с предмет на
дейност: експлоатация, поддържане и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура;
изграждане на нови напоителни канали и съоръжения; доставяне и разпределение на водата за
напояване; отвеждане на излишната вода от земеделските земи; изпълнение на агромелиоративни
и агротехнически мероприятия за подобряване
състоянието на земеделските земи; рибовъдство
и развъждане на водоплаващи птици.
2. Територията на сдружението обхваща 1656 дка
земеделски земи, разположени в землището
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на с. Тюркмен, община Брезово, област Пловдив,
и хидромелиоративна инфраструктура – публична
общинска собственост.
3. Учредителният комитет на сдружението за
напояване „Тюркмен“, с. Тюркмен, да извърши
предвидените от закона действия по процедурите
на чл. 10, 11, 12, 13 и 14 от Закона за сдружения
за напояване.
4958

За министър: Цв. Димитров

ЗАПОВЕД № РД-47-4
от 19 март 2011 г.
На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка
с одобрен протокол по чл. 26, ал. 11 ППЗСПЗЗ
от Областна дирекция „Земеделие“ – Плевен,
и Заповед № РД-09-478 от 1.06.2010 г. на министъра
на земеделието и храните за упълномощаване
на зам.-министъра на земеделието и храните –
Светла Боянова, нареждам:
Да се преработи частично влезлият в сила
план за земеразделяне (картата на възстановената
собственост) за землището на с. Евлогиево, община Никопол, област Плевен, за имоти № 000012,
078067, 071001 и 072001 с площ за преработка
0,099 дка.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния директор на Главна дирекция
„Земеделие, гори и поземлени отношения“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
4897

За министър: Св. Боянова

ЗАПОВЕД № РД-47-5
от 19 март 2011 г.
На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка с
одобрен протокол по чл. 26, ал. 11 ППЗСПЗЗ от
Областна дирекция „Земеделие“ – Пазарджик, и
Заповед № РД-09-478 от 1.06.2010 г. на министъра
на земеделието и храните нареждам:
Да се преработи частично влязлата в сила карта
на стари съществуващи на терена реални граници
и регистрите към нея за землището на с. Побит
камък, община Велинград, област Пазарджик, за
имоти с № 9, 10, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27,
28, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 54, 57, 58, 65, 66,
68, 69, 72, 85, 136, 201001, 205001, 205002, 301001,
302001, 303001, 304001, 304002, 305001, 306001 и
307001 с обща площ на преработката 59,711 дка.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния директор на Главна дирекция
„Земеделие, гори и поземлени отношения“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
4898

За министър: Св. Боянова

ЗАПОВЕД № РД-47-6
от 24 март 2011 г.
На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка с
одобрен протокол по чл. 26, ал. 11 ППЗСПЗЗ от
Областна дирекция „Земеделие“ – Пазарджик, и
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Заповед № РД-09-478 от 01.06.2010 г. на министъра
на земеделието и храните нареждам:
Да се преработи частично влезлият в сила
план за земеразделяне на земеделски земи в землището на с. Динката, община Лесичово, област
Пазарджик, за имоти с № 148, 157, 158, 159, 160, 161,
162, 163, 164, 191, 192, 195, 196 и 204 с обща площ
на преработката 117,662 дка.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния директор на Главна дирекция
„Земеделие, гори и поземлени отношения“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
4899

За министър: Св. Боянова

ЗАПОВЕД № РД-47-7
от 24 март 2011 г.
На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка
с одобрен протокол по чл. 26, ал. 11 ПЗСПЗЗ от
Областна дирекция „Земеделие“ – Пазарджик, и
Заповед № РД-09-478 от 1.06.2010 г. на министъра
на земеделието и храните нареждам:
Да се преработи частично влязлата в сила
карта на стари съществуващи на терена реални
граници и регистрите към нея за землището на с.
Памидово, община Лесичово, област Пазарджик,
за имоти с № 16, 65, 66, 67, 71, 73, 78, 86, 196, 199,
202, 204, 980, 981, 043221, 043223, 043235, 043278,
043279, 054001, 054006, 054007, 054008, 054009,
090001, 090002, 090003, 090004, 090005 и 090006 с
обща площ на преработката 271,413 дка.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния директор на Главна дирекция
„Земеделие, гори и поземлени отношения“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
4900

За министър: Св. Боянова

ЗАПОВЕД № РД-12-17
от 24 март 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията във връзка с Директива 2010/82/ЕС
на Комисията от 29 ноември 2010 г. за изменение
на приложение І към Директива 91/414/ ЕИО
на Съвета по отношение на разширяването на
употребата на активното вещество тетраконазол
(ОВ L 313 от 2010 г.) нареждам:
1. В Заповед № РД-12-8 от 05.02.2010 г. на
министъра на земеделието и храните (ДВ, бр. 24
от 2010 г.), в колона 9 – „Специфични условия“,
ЧАСТ А се изменя така:
„ЧАСТ А:
Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.“
2. Заповедта влиза в сила от 1 април 2011 г.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
4926

За министър: Цв. Димитров

БРОЙ 33

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-11-154
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива
2011/19/ЕС на Комисията от 2 март 2011 г. за изменение на Директива 91/414/ ЕИО на Съвета с цел
включване на тау-флувалинат като активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО (ОВL,
бр. 58 от 2011 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита, с цел предлагане на пазара и употреба в Република
България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., ДВ, бр. 7 от
2007 г.), допълнен със Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035 от
2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД-09-400
oт 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед
№ РД-09-668 от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.), Заповед № РД-12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от 2008 г.),
Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.), Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от
2008 г.), Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95
от 2008 г.), Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ,
бр. 98 от 2008 г.), Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (ДВ,
бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-6 от 2009 г. (ДВ,
бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-38 от 2009 г. (ДВ,
бр. 47 от 2009 г.), Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.), Заповед № РД-12-52 от 2009 г.
(ДВ, бр. 60 от 2009 г.), Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.), Заповед № РД-09-42 от
2010 г. (ДВ, бр. 11 от 2010 г.), Заповед № РД-09-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-2
от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-3 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-4
от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-6
от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-8
от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД12-10 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-11 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-44 от 2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.), Заповед № РД-12-59 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-61 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-62 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (ДВ, бр. 66 от
2010 г.), Заповед № РД-12-66 от 2010 г. (ДВ, бр. 75 от 2010 г.), Заповед № РД-12-70 от 2010 г. (ДВ, бр. 85
от 2010 г.), Заповед № РД-12-71 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-72 от 2010 г. (ДВ,
бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-73 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-74 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-75 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-76 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-77 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-78 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-92 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), Заповед № РД-09-1139 от
2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), както следва:
Общо
име,
идентификационни
номера

IUPAC име

Чистота

Дата на
влизане
в сила
срока на
включване

1

2

3

4

335.
(RS)-α-циано-3- ≥9 2 0 g / k g 01.06.
Тау-флу- феноксибензил (съотноше- 2011
валинат N-(2-х лоро - α,α ние 1:1 на
α-трифлуоро-p- R- α- ц и а н о
CAS №: толил)- D-ваи S-α-циано
1 0 2 8 5 1 - линат (изомер- и з о м е р и )
06-9
но с ъ о т ноше - П р и м е с и :
ние 1:1)
тол уен: не
C I PAC
повече о т
№: 786
5g/kg

Дата на
изтичане на
срока
на
включване

Срок за
Срок
прила- за пригане на ключразване
поред- на пребите на региснацио- трацинално
ята
ниво

5

6

31.05.
2021

01.12.
2011

Специфични условия

7
31.05.
2015

8
ЧАСТ А
Може да бъде разрешена единствено
употребата му като инсектицид и
акарицид.
ЧАСТ Б
За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI,
следва да се отчитат заключенията
на доклада за преглед на тау-флувалинат, и по-специално допълнения
I и II към него, във вида, в който е
окончателно приет от Постоянния
комитет по хранителната верига и
здравето на животните на 28 януари
2011 г.

С Т Р.
1

54

ДЪРЖАВЕН
2

3

4

5

ВЕСТНИК
6

7

БРОЙ 33
8
При тази цялостна оценка държавите членк и обръщат специа лно
внимание на:
a) риска за водните организми и гарантират, че условията на употреба
налагат прилагането на подходящи
мерки за намаляване на риска;
б) риска за нецелевите членестоноги и
гарантират, че условията на употреба
налагат прилагането на подходящи
мерки за намаляване на риска;
в) използваното в документацията
за токсичност опитно вещество ще
бъде сравнено и съпоставено с тази
спецификация на произведения за
търговски цели технически материал.
Засегнатите държави членки изискват предоставянето на информация
за потвърждаване по отношение на:
– риска от биокумулация/биомултипликация във водната среда,
– риска за нецелевите членестоноги.
Те следва да гарантират, че заявителят предоставя на Комисията тази
информация за потвърждаване до
31 май 2013 г.
Засегнатите държави членки следва да гаран т и рат, че за яви тел я т
п редос та вя та зи и нформа ц и я за
потвърждение две години след приемането на специфичните насоки по
отношение на:
възможното отражение върху околната среда при потенциална енантиоселективна деградация в екологични
матрици.

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните – Антон Величков.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването є пред Административния съд – София-град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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Изпълнителен директор: Й. Войнов

ЗАПОВЕД № РД-11-155
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива
2011/20/ЕС на Комисията от 2 март 2011 г. за изменение на Директива 91/414/ ЕИО на Съвета с цел
включване на феноксикарб като активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО (ОВL,
бр. 58 от 2011 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита, с цел предлагане на пазара и употреба в Република България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035 от
2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД-09-400
oт 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед
№ РД-09-668 от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.), Заповед № РД-12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от 2008 г.),
Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.), Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от
2008 г.), Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95
от 2008 г.), Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ,
бр. 98 от 2008 г.), Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (ДВ,
бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-6 от 2009 г. (ДВ,
бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-38 от 2009 г. (ДВ,
бр. 47 от 2009 г.), Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.), Заповед № РД-12-52 от 2009 г.
(ДВ, бр. 60 от 2009 г.), Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.), Заповед № РД-09-42 от
2010 г. (ДВ, бр. 11 от 2010 г.), Заповед № РД-09-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-2

БРОЙ 33

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 5

от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-3 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-4
от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-6
от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-8
от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД12-10 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-11 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-44 от 2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.), Заповед № РД-12-59 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-61 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-62 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (ДВ, бр. 66 от
2010 г.), Заповед № РД-12-66 от 2010 г. (ДВ, бр. 75 от 2010 г.), Заповед № РД-12-70 от 2010 г. (ДВ, бр. 85
от 2010 г.), Заповед № РД-12-71 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-72 от 2010 г. (ДВ,
бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-73 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-74 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-75 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-76 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-77 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-78 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-92 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), Заповед № РД-09-1139 от
2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), както следва:
Общо
име, идентификационни
номера

IUPAC
име

Чистота

339.
Феноксикарб

Е т и л
2 - (4 - ф е ноксифенокс и)
ет и л-кар бамат

≥ 970 g/
kg
П р и меси:
Тол уен:
максимум
1 g/kg

CAS
№:
79127-80-3
C I PAC № :
425

Дата на
влизане
в сила
срока на
включване

Дата на
изтичане на
срока на
включване

Срок за
прилагане на разпоредбите на
национално
ниво

Срок
за
приключване
на
пререгистрацията

01.06.
2011

31.05.
2021

01.12.
2011

31.05.
2015

Специфични условия

ЧАСТ A
Може да бъде разрешена единствено употребата като инсектицид.
ЧАСТ Б
За при лагането на единни те
принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат
зак лючени я та на док ла да за
преглед на феноксикарб, и поспециално допълнения I и II към
него, във вида, в който е окончателно приет от Постоянния
комитет по хранителната верига
и здравето на животните на 28
януари 2011 г.
При тази цялостна оценка държавите членки трябва да обърнат
специално внимание на:
– опазването на водните организми; условията на разрешението
трябва да включват мерки за
намаляване на риска, когато
това е целесъобразно,
– риска за пчели и нецелеви
членестоноги; условията на разрешението трябва да включват
мерки за намаляване на риска,
когато това е целесъобразно.
Съответните държави членки отправят искане за предоставянето
на информация в потвърждение
на оценката на риска за нецелеви
членестоноги и пчелни люпила.
Съответните държави членки
гарантират, че заявителят ще
предостави на Комисията тази
информация до 31 май 2013 г.

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните – Антон Величков.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването є пред Административния съд – София-град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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Изпълнителен директор: Й. Войнов

С Т Р.

56

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 33

ЗАПОВЕД № РД-11-156
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива
2011/21/ЕС на Комисията от 2 март 2011 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел
включване на клетодим като активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО (ОВL, бр. 58
от 2011 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита, с цел предлагане на пазара и употреба в Република България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035 от
2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД-09-400
oт 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед
№ РД-09-668 от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.), Заповед № РД-12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от 2008 г.),
Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.), Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от
2008 г.), Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95
от 2008 г.), Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ,
бр. 98 от 2008 г.), Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (ДВ,
бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-6 от 2009 г. (ДВ,
бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-38 от 2009 г. (ДВ,
бр. 47 от 2009 г.), Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.), Заповед № РД-12-52 от 2009 г.
(ДВ, бр. 60 от 2009 г.), Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.), Заповед № РД-09-42 от
2010 г. (ДВ, бр. 11 от 2010 г.), Заповед № РД-09-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-2 от
2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-3 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-4 от
2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-6 от
2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-8 от
2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-10 от
2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-11 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-44
от 2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.), Заповед № РД-12-59 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД12-61 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-62 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (ДВ, бр. 66 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-66 от 2010 г. (ДВ, бр. 75 от 2010 г.), Заповед № РД-12-70 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от
2010 г.), Заповед № РД-12-71 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-72 от 2010 г. (ДВ, бр. 85
от 2010 г.), Заповед № РД-12-73 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-74 от 2010 г. (ДВ,
бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-75 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-76 от 2010 г. (ДВ,
бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-77 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-78 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-92 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), Заповед № РД-09-1139 от
2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), както следва:
Общо
име, идентификационни
номера

IUPAC
име

1

2

336.
Клетодим

(5R S)-2 {(1 E Z ) -1 [(2E)-3-хлоCAS
№ : р о а л и л о к99129-21-2
симино]
п р о п и л}CIPAC
5 -[(2R S)-2 №: 508
(е т и л т и о)
п р оп и л]-3 х идроксициклохекс2-ен-1-он

Чистота

Дата на
влизане в
сила срока
на включване

3

4

≥ 930
01.06. 2011
g/kg
Примеси:
толуен:
най-много 4 g/kg

Дата на
изтичане на
срока на
включване

5
31.05. 2021

Срок за Срок за
прилапригане на
ключразпоред- ване на
бите на
пренациорегиснално
трациниво
ята
6

7

01.12.
2011

31.05.
2015

Специфични условия

8
ЧАСТ А
Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид
за захарно цвекло.
ЧАСТ Б
За прилагането на единните
принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат
зак лючени ята на док лада от
преглед за клетодим, и по-специално допълнения I и II към
него, във вида, в който е окончателно приет от Постоянния
комитет за хранителната верига
и здравето на животните на 28
януари 2011 г.
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При тази цялостна оценка държавите членки обръщат специално внимание на опазването
на водните организми, птиците
и бозайниците и гарантират,
че условията на употреба налагат прилагането на подходящи
мерки за намаляване на риска.
Съответните държави членки
отправят искане за предоставянето на информация, основана
на най-новите научни познания,
в потвърждение на:
– оценки на излагането на въздействие на почвата и подпочвените води,
– установяването на остатъчните
вещества за оценка на риска.
Съответните държави членки
гарантират, че заявителят ще
предостави на Комисията тази
информаци я в потвърж дение
до 31 май 2013 г.

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните – Антон Величков.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването є пред Административния съд – София-град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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Изпълнителен директор: Й. Войнов

ЗАПОВЕД № РД-11-157
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива 2011/2/ЕС на Комисията от 7 януари 2011 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета
с цел включване на миклобутанил като активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО
(ОВL, бр. 5 от 2011 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита, с цел предлагане на пазара и употреба в Република България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035 от
2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД-09-400
oт 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед
№ РД-09-668 от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.), Заповед № РД-12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от 2008 г.),
Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.), Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от
2008 г.), Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95
от 2008 г.), Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ,
бр. 98 от 2008 г.), Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (ДВ,
бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-6 от 2009 г. (ДВ,
бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-38 от 2009 г. (ДВ,
бр. 47 от 2009 г.), Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.), Заповед № РД-12-52 от 2009 г.
(ДВ, бр. 60 от 2009 г.), Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.), Заповед № РД-09-42 от
2010 г. (ДВ, бр. 11 от 2010 г.), Заповед № РД-09-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-2
от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-3 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-4
от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-6
от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-8
от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД12-10 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-11 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-44 от 2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.), Заповед № РД-12-59 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-61 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-62 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (ДВ, бр. 66 от
2010 г.), Заповед № РД-12-66 от 2010 г. (ДВ, бр. 75 от 2010 г.), Заповед № РД-12-70 от 2010 г. (ДВ, бр. 85
от 2010 г.), Заповед № РД-12-71 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-72 от 2010 г. (ДВ,
бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-73 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-74 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-75 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-76 от 2010 г.
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(ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-77 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-78 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-92 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), Заповед № РД-09-1139 от
2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), както следва:
Общо
име, идентификационни
номера

1
324.
миклобутанил
CAS №:
88671-89-0
CIPAC №:
442

IUPAC име

2
(RS)-2(4-хлорофенил)2-(1H1,2,4-триазол1- илметил)
хексаннитрил

Чистота

Дата на
влизане
в сила на
срока на
включване

Дата
на изтичане на
срока
на
включване

Срок
за прилагане
на разпоредбите на
национално
ниво

3

4

5

6

7

8

31.05.
2021

01.12.
2011

31.05.
2015

ЧАСТ A

≥925
01.06.
g/kg
2011
Примесът от
1-метилпиролидин2-он не
трябва
да надвишава
1 g/kg в
техническия материал

Срок за
приключване на
пререгистрацията

Специфични условия

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.
ЧАСТ Б
За прилагането на единните
принципи от приложение VI
следва да се вземат предвид
зак люченията в док лада за
преглед на миклобутанил, и
по-специално допълнения I
и II към него, така както е
финализиран от Постоянния
комитет по хранителната верига и здравето на животните
на 23 ноември 2010 г.
При тази цялостна оценка
държавите членки трябва да
обърнат особено внимание на
безопасността на оператора,
като гарантират, че условията на употреба предписват
използването на подходяща
лична предпазна екипировка.
Когато е целесъобразно, условията за употреба трябва да
включват мерки за намаляване
на риска.
Съответните държави членки
т рябва да изиск ат да б ъде
предоставена потвърждаваща
информация за остатъчните
количества от миклобутанил
и нег ови ме табол и т и п ре з
следващите вегетационни периоди, а също и информация,
по т върж да ва ща, че на л и чните данни за остат ъчните
количества обхващат всички
компоненти, включени в определението на остатъчното
вещество.
Съответните държави членки
трябва да гарантират, че заявителят ще предостави тази
потвърждаваща информация
на Комисията до 31 януари
2013 г.

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните – Антон Величков.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването є пред Административния съд – София-град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Изпълнителен директор: Й. Войнов
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ЗАПОВЕД № РД-11-158
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива
2011/14/ЕС на Комисията от 24 февруари 2011 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел
включване на профоксидим като активно вещество (ОВL, бр. 51 от 2011 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита, с цел предлагане на пазара и употреба в Република
България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от 2007 г.),
допълнен със Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035 от 2006 г. (ДВ,
бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД-09-400 oт 2007 г.
(ДВ, бр. 55 от 2007 г.), Заповед № РД-09-513 от 2007 г.(ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-09-515 от
2007 г.(ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г.(ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед № РД-09-668
от 2007 г.(ДВ, бр. 89 от 2007 г.), Заповед № РД-12-50 от 2008 г.(ДВ, бр. 44 от 2008 г.), Заповед № РД-12-57
от 2008 г.(ДВ, бр. 55 от 2008 г.), Заповед № РД-12-67 от 2008 г.(ДВ, бр. 61 от 2008 г.), Заповед № РД-12-75
от 2008 г.(ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-76 от 2008 г.(ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-77
от 2008 г.(ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-80 от 2008 г.(ДВ, бр. 98 от 2008 г.), Заповед № РД-12-3
от 2009 г.(ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-4 от 2009 г.(ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-5
от 2009 г.(ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-6 от 2009 г.(ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-7
от 2009 г.(ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-38 от 2009 г.(ДВ, бр. 47 от 2009 г.), Заповед № РД-12-39
от 2009 г.(ДВ, бр. 48 от 2009 г.), Заповед № РД-12-52 от 2009 г. (ДВ, бр. 60 от 2009 г.), Заповед № РД12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.), Заповед № РД-09-42 от 2010 г. (ДВ, бр. 11 от 2010 г.), Заповед
№ РД-09-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-2 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-3 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-4 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-6 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-8 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-10 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-11 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-44 от 2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-59 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-61 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-62 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед № РД-12-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.),
Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (ДВ, бр. 66 от 2010 г.), Заповед № РД-12-66 от 2010 г. (ДВ, бр. 75 от
2010 г.), Заповед № РД-12-70 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-71 от 2010 г. (ДВ, бр. 85
от 2010 г.), Заповед № РД-12-72 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-73 от 2010 г. (ДВ,
бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-74 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-75 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-76 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-77 от
2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-78 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-92
от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), Заповед № РД-09-1139 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), както следва:
Общо
име,
идентификационни
номера

IUPAC
име

Чистота

Дата на
влизане
в сила

Дата на
изтичане на
срока на
включване

Срок за
прилагане
на разпоредбите на
национално ниво

Срок
за приключване на
пререгистрацията

Специфични условия

1

2

3

4

5

6

7

8

330.
Профоксидим
CAS
№ 13900149-3
CIPAC
№ 621

2-[(1
E/Z)-[(2
R S)-2
-(4-хлорофенокси)
пропоксиимино]
бутил]-3
-хидрокси
-5-[(3 R
S; 3 S R)
-тетрахидро-2 H
-тиопиран
-3-ил]
циклохекс
-2-енон

≥ 940
g/kg

01.08.
2011

31.07.
2021

01.02.
2012

31.01.
2013

ЧАСТ А
Може да бъде разрешена единствено
употребата като хербицид при отглеждането на ориз.
ЧАСТ Б
За прилагане на единните принципи
в приложение VI следва да бъдат
взети под внимание заключенията в
доклада за преглед на профоксидим,
и по-специално допълнения I и II
към него, така както са окончателно
приети от Постоянния комитет по
хранителната верига и здравето на
животните на 28 януари 2011 г.
При тази цялостна оценка държавите
членки трябва да обърнат особено
внимание на:
– опазването на подпочвените води,
когато активното вещество се прилага в области, уязвими по отношение на почвите и/или климатичните
условия;
– дългосрочния риск за нецелевите
организми.
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7

8
Условията за издаване на разрешение включват, когато е целесъобразно, мерки за намаляване на риска.

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните – Антон Величков.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването є пред Административния съд – София-град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Изпълнителен директор: Й. Войнов
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ЗАПОВЕД № РД-11-159
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива 2011/5/ЕС на Комисията от 20 януари 2011 г. за изменение на Директива 91/414/ ЕИО на Съвета
с цел включване на химексазол като активно вещество и за изменение на Решение 2008/934 (ОВL,
бр. 18 от 2011 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита, с цел предлагане на пазара и употреба в Република България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035 от
2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД-09-400
oт 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед
№ РД-09-668 от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.), Заповед № РД-12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от 2008 г.),
Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.), Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от
2008 г.), Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95
от 2008 г.), Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ,
бр. 98 от 2008 г.), Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (ДВ,
бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-6 от 2009 г. (ДВ,
бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-38 от 2009 г. (ДВ,
бр. 47 от 2009 г.), Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.), Заповед № РД-12-52 от 2009 г.
(ДВ, бр. 60 от 2009 г.), Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.), Заповед № РД-09-42 от
2010 г. (ДВ, бр. 11 от 2010 г.), Заповед № РД-09-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-2
от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-3 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-4
от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-6
от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-8
от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД12-10 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-11 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-44 от 2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.), Заповед № РД-12-59 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-61 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-62 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (ДВ, бр. 66 от
2010 г.), Заповед № РД-12-66 от 2010 г. (ДВ, бр. 75 от 2010 г.), Заповед № РД-12-70 от 2010 г. (ДВ, бр. 85
от 2010 г.), Заповед № РД-12-71 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-72 от 2010 г. (ДВ,
бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-73 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-74 от 2010 г. (ДВ,
бр. 85от 2010 г.), Заповед № РД-12-75 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-76 от 2010 г. (ДВ,
бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-77 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-78 от 2010 г. (ДВ,
бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-92 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), Заповед № РД-09-1139 от 2010 г.
(ДВ, бр. 102 от 2010 г.), както следва:
Общо
име, идентификационни
номера

1
322.
Химексазол
CAS
№: 10004-44-1
CIPAC
№: 528

IUPAC
име

Чистота

Дата
на влизане в сила
срока на
включване

2

3

4

5

5 - м е т и л и - ≥ 985
зоксазол-3- g/kg
ол (и 5-мет и л-1,2- оксазол-3-ол)

01.06.
2010

31.05.
2021

Дата на
изтичане на
срока на
включване

Срок за
Срок за
прилагане приключна разповане на
редбите на пререгиснационално трацията
ниво
6
01.12.
2011

Специфични условия

7
31.05.
2015

8
ЧАСТ A
Може да бъде разрешена
единствено употреба като
фунгицид за гранулиране на
семена от захарна тръстика в
специализирани съоръжения
за обработка на семена.
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ЧАСТ Б
За прилагането на единните принципи, предвидени в
приложение VI, следва да
се о т чи тат зак лючени я та
на доклада от прегледа за
химексазол, и по-специално
допълнения I и II към него,
така както са окончателно
формулирани от Постоянния
комитет по хранителната верига и здравето на животните
на 23 ноември 2010 г.
При тази цялостна оценка
държавите членки обръщат
специално внимание на:
– безопасността на оператори и работници; условията
за разрешаване трябва да
включват, когато е целесъобразно, предпазни мерки;
– риска за зърноядните птици
и бозайници.
Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерк и за нама л яване
на риска.
Съответните държави членк и и з ис к в ат д а и м б ъ д е
предоставена информация,
потвърж даваща характера
на остатъчните вещества в
кореноплодните култури и
риска за зърноядните птици
и бозайници.
Те следва да гарантират, че
за явител ят предоставя на
Комисията тази информация
за потвърждаване до 31 май
2013 г.

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните – Антон Величков.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването є пред Административния съд – София-град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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Изпълнителен директор: Й. Войнов

ЗАПОВЕД № РД-11-160
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива
2011/4/ЕС на Комисията от 20 януари 2011 г. за изменение на Директива 91/414/ ЕИО на Съвета с цел
включване на циклоксидим като активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО (ОВL,
бр. 18 от 2011 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита, с цел предлагане на пазара и употреба в Република
България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от 2007 г.),
допълнен със Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035 от 2006 г. (ДВ,
бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД-09-400 oт 2007 г.
(ДВ, бр. 55 от 2007 г.), Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-09-515 от
2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед № РД-09-668
от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.), Заповед № РД-12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от 2008 г.), Заповед № РД-12-57
от 2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.), Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от 2008 г.), Заповед № РД-12-75
от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-77
от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ, бр. 98 от 2008 г.), Заповед № РД-12-3
от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-5
от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-6 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-7
от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-38 от 2009 г. (ДВ, бр. 47 от 2009 г.), Заповед № РД-12-39
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от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.), Заповед № РД-12-52 от 2009 г. (ДВ, бр. 60 от 2009 г.), Заповед № РД12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.), Заповед № РД-09-42 от 2010 г. (ДВ, бр. 11 от 2010 г.), Заповед
№ РД-09-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-2 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-3 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-4 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-6 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-8 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-10 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-11 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-44 от 2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-59 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-61 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-62 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед № РД-12-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.),
Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (ДВ, бр. 66 от 2010 г.), ), Заповед № РД-12-66 от 2010 г. (ДВ, бр. 75 от
2010 г.), Заповед № РД-12-70 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-71 от 2010 г. (ДВ, бр. 85
от 2010 г.), Заповед № РД-12-72 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-73 от 2010 г. (ДВ,
бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-74 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-75 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-76 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-77 от
2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-78 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-92
от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), Заповед № РД-09-1139 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), както следва:
Общо
IUPAC име Чистота
Дата на
Дата на
Срок за
Срок за
име, иденвлизане
изтичаприлагане приключтив сила
не на
на разповане на
фикацисрока на
срока на
редбите
пререгисонни
включване включване на наци- трацията
номера
онално
ниво
321.
( 5 R S ) - 2 - ≥ 940
Циклокси- [ ( E Z ) - 1 - g/kg
дим
(етокс и и м и н о)
C A S №: бу т и л]-3 101205-02-1 х и д р о к с и 5[(3R S)CIPAC №: т и а н -3 - и л]
510
ц ик лохекс2-ен-1-он

01.06. 2011

31.05. 2021

01.12.2011

31.05.2015

Специфични условия

ЧАСТ A
Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.
ЧАСТ Б
За прилагането на единните
принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат
заключенията на доклада от
прегледа за циклоксидим, и по-
специално допълнения I и II към
него, така както са окончателно
формулирани от Постоянния
комитет по хранителната верига
и здравето на животните на 23
ноември 2010 г.
При т а з и ц я ло с т н а оц ен к а
д ърж а ви т е ч лен к и обр ъщат
специално внимание на риска
за растенията, за които веществото не е предназначено.
Когато е целесъобразно, условията за употреба вк лючват
мерки за намаляване на риска.
Съответните държави членки
изиск ват подаването на до пълни телна информаци я по
о т ношен ие на ме т од и т е на
анализ на остатъчни количества
от циклоксидим в растения и
животински продукти.
Съответните държави членки
гарантират, че заявителят подава информация на Комисията
за тези методи на анализ до 31
май 2013 г.

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните – Антон Величков.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването є пред Административния съд – София-град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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Изпълнителен директор: Й. Войнов
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ЗАПОВЕД № РД-11-161
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива 2011/9/ЕС на Комисията от 1 февруари 2011 г. за изменение на Директива 91/414/ ЕИО на Съвета с цел включване на додин като активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО (ОВL,
бр. 28 от 2011 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени
за производство на продукти за растителна защита, с цел предлагане на пазара и употреба в Република България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7
от 2007 г.), допълнен със Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035
от 2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД09-400 oт 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед
№ РД-09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.),
Заповед № РД-09-668 от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.), Заповед № РД-12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от
2008 г.), Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.), Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61
от 2008 г.), Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (ДВ,
бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-80 от 2008 г.
(ДВ, бр. 98 от 2008 г.), Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-4 от 2009 г.
(ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-6 от 2009 г.
(ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-38 от
2009 г. (ДВ, бр. 47 от 2009 г.), Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.), Заповед № РД-12-52
от 2009 г. (ДВ, бр. 60 от 2009 г.), Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.), Заповед № РД09-42 от 2010 г. (ДВ, бр. 11 от 2010 г.), Заповед № РД-09-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-2 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-3 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-4 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-6 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-8 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-10 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-11 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-44 от 2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.), Заповед № РД-12-59 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-61 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-62 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (ДВ, бр. 66 от
2010 г.), Заповед № РД-12-66 от 2010 г. (ДВ, бр. 75 от 2010 г.), Заповед № РД-12-70 от 2010 г. (ДВ, бр. 85
от 2010 г.), Заповед № РД-12-71 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-72 от 2010 г. (ДВ,
бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-73 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-74 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-75 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-76 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-77 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-78 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-92 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), Заповед № РД-09-1139 от
2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), както следва:
Общо
име, идентификационни
номера

IUPAC
име

Чистота

Дата на
влизане
в сила
срока на
включване

1

2

3

4

5

1 - д о д е - ≥ 950
ц и л г у - g/kg
анидин
CAS №: 2439- ацетат
10-3

01.06.
2011

31.05.
2021

326.
Додин

CIPAC №: 101

Дата на
Срок за
изтича- прилагане
не на
на разпосрока на
редвключбите на
ване
нацио-нално ниво
6
01.12.
2011

Срок
за приключване на
пререгистрацията

Специфични условия

7

8

31.05.
2015

ЧАСТ А
Може да се разрешава за употреба
единствено като фунгицид.
ЧАСТ Б
За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да
бъдат взети предвид заключенията на доклада за преглед на додин,
и по-специално допълнения I и
II към него, така както са окончателно приети от Постоянния
комитет по хранителната верига и здравето на животните на
23 ноември 2010 г.
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При тази цялостна оценка държавите членки трябва да обърнат
специално внимание на:
а) потенциалния риск в дългосрочен план за птиците и бозайниците;
б) риска за водните организми
и да гарантират, че условията на
употреба налагат вземането на
подходящи мерки за намаляване
на риска;
в) риска за неприцелните растения извън обработваната площ
и да гарантират, че условията на
употреба налагат вземането на
подходящи мерки за намаляване
на риска;
г) наблюдението на нивата на
остатъчни вещества в ябълковите
плодове.
Засегнатите държави членки
и з и с к в а т п р ед о с т а в я н е т о н а
потвърждаваща информация по
отношение на:
а) оценката на риска в дългосрочен план за птиците и бозайниците;
б) оценката на риска в природни
повърхностни водни системи, в
които e възможно да се образуват
главните метаболити.
Зас ег нат и т е д ърж а ви ч лен к и
гарантират, че заявител ят ще
предостави тази потвърждаваща
информация на Комисията до
31 май 2013 г.

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните – Антон Величков.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението за издаването є пред Административния съд – София-град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Изпълнителен директор: Й. Войнов
4934

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3218-П
от 5 април 2011 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „в“, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 1,
т. 4 ЗПСК, чл. 22 от Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани
публични търгове за продажба на акции – собственост на държавата, и в съответствие с протоколно
решение № 733 от 5.04.2011 г. на Изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Открива процедура за приватизационна продажба на 125 315 поименни акции, представляващи
7,58 % от капитала на „Частно акционерно дружество Зографски“ – АД, собственост на „Държавна
консолидационна компания“ – ЕАД.
2. Продажбата на 125 315 поименни акции, представляващи 7,58 % от капитала на „Частно акционерно дружество Зографски“ – АД, собственост на „Държавна консолидационна компания“ – ЕАД, да
бъде осъществена по реда на чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК чрез централизиран публичен търг.
Изпълнителен директор: Е. Караниколов
4901
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 139
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
чл. 21, ал. 6 ЗОС, чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка с
чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ, т. 8 от
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-97 от 27.10.2009 г., т. 27,
Столичният общинския съвет реши:
1. Приема проект за изменение на план за
регулация на УПИ VІІІ-1173, 2011, ІХ-1173, 2011,
Х-1173, 2011, ХІ-1173, 2010, 2011, ХІІ-1173, 2010,
2011, ХІІІ – за озеленяване, и на VІ – за Д.О.
ветеринарно дело, и за създаване на задънена
улица от о.т. 114а до о.т. 114в, кв. 25, м. Шабадина,
землище на с. Кокаляне – район „Панчарево“.
2. Приема проект за изменение на план за
застрояване на УПИ VІІІ-1173, 2011, ІХ-1173, 2011,
Х-1173, 2011, ХІ-1173, 2010, 2011, ХІІ-1173, 2010, 2011,
м. Шабадина, землище на с. Кокаляне – район
„Панчарево“.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 129 ЗУТ и може да бъде
обжалвано чрез район „Панчарево“ пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок
от уведомяването.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство на
територията и жилищна политика на Столичния
общински съвет.
4904

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 541
от 7 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23 ЗМСМА
и чл. 62, ал. 1 АПК Столичният общински съвет допуска поправка на очевидна фактическа
грешка в Решение № 139 от 25.03.2010 г., като точки
1 и 2 да се четат:
„1. Приема проект за изменение на плана за
регулация на УПИ VIII-1173, 2011, УПИ IX-1173,
2011, УПИ Х-1173, 2011, УПИ XI-1173, 2010, 2011,
УПИ XII-1173, 2010, УПИ XIII – „За озеленяване“,
и на УПИ VI – „За Д.О. ветеринарно дело“, и за
създаване на задънена улица от о.т. 114а до о.т.
114в, кв. 25, м. Шабадина, землище на с. Кокаляне – район „Панчарево“.
2. Приема проект за изменение на план за
застрояване на УПИ VIII-1173, 2011, УПИ IX1173, 2011, УПИ Х-1173, 2011, УПИ XI-1173, 2010,
2011, УПИ XII-1173, 2010, м. Шабадина, землище
на с. Кокаляне – район „Панчарево“.“
Корекцията да се отрази в графичната част
на плана с оранжев цвят.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 14-дневен срок от съобщаването. Жалбите
се подават до район „Панчарево“ и се изпращат
в Административния съд – София-град, от отдел
„Правен“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

ВЕСТНИК
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Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
4905

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 103
от 24 февруари 2011 г.
Със заявление вх. № ГР-94-Д-120 от 2.10.2008 г.
собственикът на ПИ 38002, землище Кътина,
е внесъл в ДАГ мотивирано предложение за
изработване на ПУП – ПРЗ за новообразуващ
се УПИ за имота му. На 20.01.2009 г. под същия
изх. № е издадено допускане от главния архитект
на СО. На 6.10.2010 г. е внесен за процедиране
проект за ПУП – ПРЗ за УПИ IV-38002, кв. 42,
м. с. Кътина. Проектът е обявен по чл. 128
ЗУТ. С писмо № 6602-112(3) от 4.10.2010 г. район „Нови Искър“ го връща в ДАГ с информацията, че в законоустановения срок няма
постъпили възражения. Проектът е съгласуван
от „ЧЕЗ – Разпределение България“ – АД, на
23.09.2009 г., от „Софийска вода“ – АД (ТУ-4368
от 10.08.2009 г.), и е представена геодезическа
снимка, заверена в съответствие с чл. 19, ал. 4
ЗУЗСО от Дирекция „Зелена система“ при СО.
Проект ът е съгласу ван от отделите в Д А Г.
Разгледан е от ОЕСУТ, протокол № ЕС-Г-101
от 16.11.2010 г., т. 18, с решение, че приема
проекта и го изпраща в СОС за одобряване на
основание чл. 21, ал. 6 ЗОС.
Проектната разработка отговаря на изискванията на устройствена категория № 5 (Жм1) от
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и на предвижданията на ОУП на Столичната община от
2009 г. Проектното решение е целесъобразно и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 6 ЗОС, Заповед № РД-09-50-3345 от 29.05.2008 г.
на кмета на Столичната община, чл. 110, ал. 1, т. 1,
чл. 17, ал. 1, чл. 129, ал. 1, чл. 130, чл. 134, ал. 2,
т. 1 ЗУТ, § 6, ал. 7 ПРЗУТ и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-101 от 16.11.2010 г., т. 18, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план за регулация за
УПИ IV-38002 „За жилищно строителство и
ресторант“, кв. 42, м. с. Кътина, по сините и
червените линии, цифри и букви с корекциите в
зелен и кафяв цвят съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване
за УПИ IV-38002 „За жилищно строителство и
ресторант“, кв. 42, м. с. Кътина, съгласно приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано чрез
район „Нови Искър“ пред Административния
съд – София, в 14-дневен срок от съобщаването.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
4887

Председател: А. Иванов
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ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

ОБЩИНА БЕЛОВО

РЕШЕНИЕ № 1054
от 15 декември 2010 г.

РЕШЕНИЕ № 664
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка
с ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение
I и II от 8.02.2011 г. на Общинския експертен
съвет – гр. Белово, и чл. 66 ПОДОСБНКВОА,
Общинският съвет – гр. Белово, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ, и ПУП – ПП, за МВЕЦ
„Св. Петка“, землище с. Сестримо, извън границата на урбанизираната територия, както следва:
1. С проекта на ПУП – ПРЗ, за МВЕЦ „Св.
Петка“, землище с. Сестримо, се създават УПИ
I-16, 18, обособен от проектни имоти 080016 (отдел
104, подотдел 2 – разливище) и проектен имот
080018 (отдел 128, подотдел „р“ – нелесопригодна площ) с отреждане „За водохващане“ и УПИ
II-4, 12, 119, обособен от проектни имоти 066004
(отдел 102, подотдел „3“ и отдел 128, подотдел
„4“ – сипей), проектен имот 067012 (отдел 128 под
отдел „4“ – сипей) и част от ПИ 042119 – дере, с
отреждане „За МВЕЦ“. Урегулираните поземлени
имоти са със следните устройствени показатели:
устройствена зона – Пч (чисто производствена
зона) с максимална плътност на застрояване 70 %;
Кинт – 1,5; ниска височина на застрояване до
10 м и минимална свободна площ 20 %.
2. С проекта на ПУП – ПП, се определя трасе
на тръбопровод за МВЕЦ „Св. Петка“, землище
с. Сестримо, извън границата на урбанизираната
територия. Трасето на напорния тръбопровод започва от водохващане в посока север-североизток
през горскостопанска територия ПИ 080009 и ПИ
069001, продължава по път IV клас ПИ 000145, като
северният му сервитут засяга ПИ 069004, 069002,
069005, 069006 и 067004 – горскостопанска територия. При т. 65 трасето излиза от границите на пътя
и преминава през ПИ 0670012 – горскостопанска
територия, пресича ПИ 042121 – гора в земеделски
земи и ПИ 000130 – местен път, след което отново
навлиза в ПИ 067001 и достига площадката на
МВЕЦ „Св. Петка“. Дължината на трасето е 2806 м.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 6 от Закона за общинската собственост и предвид фактическите основания в
докладна записка вх. № 457-ДЗ от 1.12.2010 г. от
кмета на общината Общинският съвет – Асеновград, одобрява парцеларен план по смисъла
на чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ за ПИ 06029.104.2 и
06029.104.3 по кадастралната карта на с. Боянци,
община Асеновград.
Председател: К. Яков
4701

ОБЩИНА БАЛЧИК
РЕШЕНИЕ № 777
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 62, ал. 2 АПК във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Балчик, прави поправка
в Решение № 384 от 24.09.2009 г. (ДВ, бр. 82 от
2009 г.), с което е одобрен ПУП – парцеларен план
за подземен електропровод 20 kV, като думата
„в“ се замества със „за захранване на“ и текстът
става: „одобрява ПУП – парцеларен план за
„Подземен електропровод – 20 kV, за захранване
на ПИ 77390.21.69“ по кадастралната карта на с.
Храброво, община Балчик“.
Председател: Ст. Павлов
4642
РЕШЕНИЕ № 779
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик,
одобрява ПУП – парцеларен план „Монтаж на
вятърен електрогенератор“ за ПИ № 77390.28.31
по кадастралната карта на с. Храброво, община
Балчик.

4721

Председател: К. Варев

Председател: Ст. Павлов
4643

ОБЩИНА БЕЛИЦА
РЕШЕНИЕ № 52
от 29 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Белица,
одобрява подробен устройствен план – план за
регулация на гр. Белица в обхват урбанизираната
територия на гр. Белица в размер 124 ха.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Белица до Административния съд – Благоевград.
Председател: Х. Юруков
4956

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-6
от 11 април 2011 г.
На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решение по протокол № 43 от
09 и 14.12.2010 г. на Общинския съвет – гр. Бургас,
и решение по протокол № 10 от 15.02.2011 г. на
Надзорния съвет Агенцията за приватизация и
публично-частно партньорство – Бургас, реши:
1. Да се проведе на 16-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“
в 16,30 ч. в заседателната зала на Община Бургас, ул. Александровска 26, публичен търг с явно
наддаване за продажба на общински нежилищен
имот: магазин, ул. Фердинандова 49, Бургас, със
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ЗП 286,11 кв.м, с начална тръжна цена в размер
на 589 800 лв., стъпка на наддаване 6000 лв. и
депозит за участие 59 000 лв.
2. Тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и ПЧП, ул. Конт
Андрованти 1 – 3, ет. 3, всеки работен ден от 9 до
17 ч. в срок до 12-ия ден включително от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“ на цена 200 лв., платими в брой в касата на агенцията. Физическите лица закупуват
лично или с нотариално заверено пълномощно.
Юридическите лица представят удостоверение за
актуално състояние и документ за самоличност,
ако закупуват лично, или пълномощно, издадено
от управителя (директора), което да е нотариално
заверено, ако закупуват чрез пълномощник.
3. Депозитът за участие в размер 59 000 лв. да
се внесе по банков път до 15-ия ден включително
от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ по IBAN сметка на Агенцията за
приватизация и ПЧП – Бургас, № BG 28 SOMB
9130 32 23998456, BIC на „Общинска банка“ – АД,
Бургас – SOMBBGSF. Връщането на депозита се
извършва безкасово – с платежно нареждане по
банковата сметка на кандидата в срок пет работни
дни след изтичането на срока за обжалване на
решението на Надзорния съвет на агенцията за
определяне на спечелилия участник.
4. Огледът на обекта се извършва с представител на агенцията през всички работни дни до
15-ия ден включително от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“ след представен платежен документ за закупена тръжна
документация.
5. Срок и място за подаване на предложенията
за участие в търга – в агенцията всеки работен
ден до 15-ия ден включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
Изпращане на предложения по пощенски път
не се допуска.
6. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори
за придобиване на дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване
на вземания, както и поемане на менителнични
задължения.
4889

Председател на Надзорния съвет: Д. Славов

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
РЕШЕНИЕ № 553
от 29 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и
5 ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 1 и 3 ЗПСК,
чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете
и конкурсите Общинският съвет – гр. Велики
Преслав, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за следните недвижими имоти:
1.1. незавършена общинска сграда, намираща
се в УПИ I-1163, кв. 64 по плана на с. Драгоево,
община Велики Преслав, област Шумен, актувана с АЧОС № 360 от 25.01.2006 г., с обща площ
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6558 кв. м, застроена площ 1145 кв. м, разгъната застроена площ 4582 кв. м, начална тръжна
цена – 120 000 лв., стъпка на наддаване – 2000 лв.;
1.2. общинска едноетажна сграда, намираща
се в УПИ V, кв. 5 в с. Суха река, община Велики
Преслав, област Шумен, актувана с АЧОС № 807
от 24.03.2009 г., обща площ на имота 3450 кв.
м, застроена площ 280 кв. м, начална тръжна
цена – 41 900 лв., стъпка на наддаване – 1000 лв.;
1.3. общинска сграда, намираща се в УПИ
VII-281, кв. 23 в с. Осмар, община Велики Преслав, област Шумен, актувана с АЧОС № 842
от 2.07.2009 г., обща площ на имота 4000 кв. м,
застроена площ 314 кв. м, на 2 етажа, с разгъната застроена площ 628 кв. м, с пристройка от
180 кв. м на един етаж, начална тръжна цена –
130 000 лв., стъпка на наддаване – 2000 лв.;
1.4. бивш общински обор, представляващ
УПИ IV-245 в кв. 21 в с. Осмар, община Велики
Преслав, област Шумен, актуван с АЧОС № 805
от 17.03.2009 г., с площ 295 кв. м, със застроена
паянтова сграда с площ 47 кв. м и паянтов навес, начална тръжна цена – 2300 лв., стъпка на
наддаване – 200 лв.;
1.5. бивш общински обор, представляващ УПИ
XIV-502 в кв. 63, с. Златар, община Велики
Преслав, област Шумен, актуван с АЧОС № 803
от 17.03.2009 г., с площ 905 кв. м, със застроени
в него през 1943 г. полумасивна сграда на един
етаж, с площ 110 кв. м, начална тръжна цена –
10 000 лв., стъпка на наддаване – 300 лв.;
1.6. общинска сграда, намираща се в УПИ
I-516, 518, кв. 3 по плана на с. Драгоево, община
Велики Преслав, област Шумен, актувана с АЧОС
№ 808 от 25.03.2009 г., представляваща двор с
площ 1425 кв. м, и построена в имота масивна
сграда на два етажа със застроена площ 257,40
кв. м, пристройка на един етаж с площ 71 кв. м
и външна тоалетна, начална тръжна 25 800 лв.,
стъпка на наддаване – 300 лв.;
1.7. общинска сграда, намираща се в УПИ
ІХ-401, кв. 32 в с. Кочово, община Велики Преслав, област Шумен, актувана с АЧОС № 843 от
2.07.2009 г., състояща се от парцел с обща площ
6000 кв. м, с построена в имота масивна сграда
от 389 кв. м с 15 стаи, разгъната застроена площ
700 кв. м, начална тръжна цена – 70 000 лв.,
стъпка на наддаване – 1000 лв.
2. Срок за закупуване на тръжната документация – 13 дни от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ до 16 ч. в стая
№ 210 в сградата на Община Велики Преслав, ул.
Борис Спиров 58. Цена на тръжната документация – 60 лв. с ДДС, платими в брой в касата на
Община Велики Преслав, ул. Борис Спиров 58.
3. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 16 ч. на деня, предхождащ търга, в
стая № 502 в сградата на Община Велики Преслав, ул. Борис Спиров 58.
4. Оглед на обектите – всеки работен ден до
деня, предхождащ търга, в работно време след
закупуване на тръжна документация.
5. Депозит за участие в търга в размер 10 %
от началната тръжна цена се внася по банкова
сметка на Община Велики Преслав. Краен срок
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за внасянето на депозитите – не по-късно от деня,
предхождащ търга. Всички разноски за извършване на сделките са за сметка на купувача.
6. Търг ът ще се п роведе о т 13,30 ч. на
21-ия ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“ в заседателна зала № 406 в
сградата на Община Велики Преслав, ул. Борис
Спиров 58.
7. При необходимост последващи търгове да
се проведат 14 дни след търга на същото място
и при същите условия.
8. Сроковете от т. 2 до 6 се броят по реда,
определен в чл. 60, ал. 5 и 6 ГПК. Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича
в първия следващ присъствен ден.
4890

Председател: М. Ангелова

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 1353
от 22 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-4993 от
09.02.2011 г. по преписка вх. № УТ2_20-949 от
2008 г. от „Глориент инвестмънт БГ“ – ЕООД,
и след становище на пост оянната комиси я
„Промишленост, селско и горско стопанство“ и
постоянната комисия „Териториално селищно
устройство, строителство и инфраструктура“
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За складови дейности“
само на имоти № 101014, 101024 и 101025, местност
Манафица в землището на с. Нови хан, ЕКАТТЕ
52012, община Елин Пелин, Софийска област, със
следните показатели: височина на сградите – до 15 м;
плътност на застрояване – до 80 %; Кинт – до
2,5; минимална озеленена площ – 20 %; начин
на застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план, да бъде
за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
4564
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Елин Пелин, Софийска област, със следните
показатели: височина на сградите – до 15 м;
плътност на застрояване – до 80 %; Кинт – до
2,5; минимална озеленена площ – 20 %; начин
на застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план, да бъде
за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
4565

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1355
от 22 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-4985 от
09.02.2011 г. по преписка вх. № УТ2_20-953 от
2008 г. от „Глориент инвестмънт БГ“ – ЕООД,
и след становище на постоянната комиси я
„Промишленост, селско и горско стопанство“ и
постоянната комисия „Териториално селищно
устройство, строителство и инфраструктура“
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За складови дейности“
на имот № 164021, местност Умни дол в землището на с. Нови хан, ЕКАТТЕ 52012, община
Елин Пелин, Софийска област, със следните
показатели: височина на сградите – до 15 м;
плътност на застрояване – до 80 %; Кинт – до
2,5; минимална озеленена площ – 20 %; начин
на застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план, да бъде
за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
4566

Председател: Г. Костов

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1354
от 22 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУ Т във връзка с док лад от
кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-4987
от 09.02.2011 г. по преписка вх. № УТ2_20-952 от
2008 г. от „Глориент инвестмънт БГ“ – ЕООД, и
след становище на постоянната комисия „Промишленост, селско и горско стопанство“ и постоянната
комисия „Териториално селищно устройство,
строителство и инфраструктура“ Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За складови дейности“
на имот № 115038, местност Засеченик в землището на с. Нови хан, ЕКАТТЕ 52012, община

РЕШЕНИЕ № 1356
от 22 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-4991 от
09.02.2011 г. по преписка вх. № УТ2_20-951 от 2008 г.
от „Глориент инвестмънт БГ“ – ЕООД, и след
становище на постоянната комисия „Промишленост, селско и горско стопанство“ и постоянната
комисия „Териториално селищно устройство,
строителство и инфраструктура“ Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За складови дейности“
на имот № 114055, местност Засеченик в землището на с. Нови хан, ЕКАТТЕ 52012, община
Елин Пелин, Софийска област, със следните
показатели: височина на сградите – до 15 м;
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плътност на застрояване – до 80 %; Кинт – до
2,5; минимална озеленена площ – 20 %; начин
на застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план, да бъде
за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
4567

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1357
от 22 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-4988 от
09.02.2011 г. по преписка вх. № УТ2_20-955 от
2008 г. от „К енд К – ЛТД“ – ООД, и след становище на постоянната комисия „Промишленост,
селско и горско стопанство“ и постоянната
комисия „Териториално селищно устройство,
строителство и инфраструктура“ Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За складови дейности“
само на имот № 115025, местност Засеченик в
землището на с. Нови хан, ЕКАТТЕ 52012, община Елин Пелин, Софийска област, със следните
показатели: височина на сградите – до 15 м;
плътност на застрояване – до 80 %; Кинт – до
2,5; минимална озеленена площ – 20 %; начин
на застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план, да бъде
за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
4568

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1358
от 22 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-4989 от
09.02.2011 г. по преписка вх. № УТ2_20-957/2008 г.
от „К енд К – ЛТД“ – ООД, и след становище на
постоянната комисия „Промишленост, селско и
горско стопанство“ и постоянната комисия „Териториално селищно устройство, строителство и
инфраструктура“ Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За складови дейности“
на имот № 117007, местност Умни дол в землището на с. Нови хан, ЕКАТТЕ 52012, община
Елин Пелин, Софийска област, със следните
показатели: височина на сградите – до 15 м;
плътност на застрояване – до 80 %; Кинт – до
2,5; минимална озеленена площ – 20 %; начин
на застрояване – свободно.
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2. Проек т и ра не т о, изг ра ж да не т о и подд ръж ката на тех ни ческата инфраст ру к т у ра,
необходима за функционирането на обектите,
които ще се изграждат съгласно одобрения от
Общинския съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен план, да бъде за сметка на
съответния възложител (собственик) съгласно
Решение № 787 от 26.11.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Елин Пелин.
4569

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1359
от 22 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-4990 от
09.02.2011 г. по преписка вх. № УТ2_20-956/2008 г.
от „К енд К – ЛТД“ – ООД, и след становище на
постоянната комисия „Промишленост, селско и
горско стопанство“ и постоянната комисия „Териториално селищно устройство, строителство и
инфраструктура“ Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За складови дейности“
само за имот № 116019, местност Умни дол в
землището на с. Нови хан, ЕКАТТЕ 52012, община Елин Пелин, Софийска област, със следните показатели: височина на сградите – до 15
м; плътност на застрояване – до 80 %; Кинт – до
2,5; минимална озеленена площ – 20 %; начин на
застрояване – свободно.
2. Проек т и ра не т о, изг ра ж да не т о и подд ръж ката на тех ни ческата инфраст ру к т у ра,
необходима за функционирането на обектите,
които ще се изграждат съгласно одобрения от
Общинския съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен план, да бъде за сметка на
съответния възложител (собственик) съгласно
Решение № 787 от 26.11.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Елин Пелин.
4570

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1360
от 22 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-4992
от 09.02.2011 г. по преписка вх. № УТ2_20-948
от 2008 г. от „К енд К – ЛТД“ – ООД, и след
становище на постоянната комисия „Промишленост, селско и горско стопанство“ и постоянната
комисия „Териториално селищно устройство,
строителство и инфраструктура“ Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За складови дейности“
на имоти № 114058 и 114045, местност Засеченик в землището на с. Нови хан, ЕКАТТЕ 52012,
община Елин Пелин, Софийска област, със следните показатели: височина на сградите – до 15
м; плътност на застрояване – до 80 %; Кинт – до
2,5; минимална озеленена площ – 20 %; начин на
застрояване – свободно.
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2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план, да бъде
за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
4571

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1361
от 22 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с преписка, съдържаща: доклад от кмета на Община Елин Пелин
с вх. № ОА-4713 от 13.01.2011 г., писмо от ПК по
ТСУ с вх. № ОА-4713-(1) от 14.01.2011 г., отговор
с вх. № ОА-4713-(3) от 10.02.2011 г. и последващ
доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх.
№ ОА-4713-(2) от 09.02.2010 г. по преписка на
Общинска администрация вх. № УТ2_20-1293 от
2008 г. от „Парк индустрия – София изток“ – АД,
и след становище на пост оянната комиси я
„Промишленост, селско и горско стопанство“ и
постоянната комисия „Териториално селищно
устройство, строителство и инфраструктура“
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За складови дейности“
на имоти № 215002, 215003 и 215004, местност
Глого в землището на с. Нови хан, ЕК АТТЕ
52012, община Елин Пелин, Софийска област, със
следните показатели: височина на сградите – до
15 м; плътност на застрояване – до 60 %; Кинт –
до 2; минимална озеленена площ – 20 %; начин
на застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план, да бъде
за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
4572

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1362
от 22 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с преписка, съдържаща: доклад от кмета на Община Елин Пелин
с вх. № ОА-4712 от 13.01.2011 г., писмо от ПК по
ТСУ вх. № ОА-4712-(1) от 14.01.2011 г., отговор с вх.
№ ОА-4712-(3) от 10.02.2011 г. и последващ доклад
от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА4712-(2) от 09.02.2010 г. по преписка на Общинска
администрация вх. № УТ2_20-1292 от 2008 г. от
„Парк индустрия – София изток“ – АД, и след
становище на постоянната комисия „Промишленост, селско и горско стопанство“ и постоянната
комисия „Териториално селищно устройство,
строителство и инфраструктура“ Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:

ВЕСТНИК
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1. Одобрява ПУП – ПЗ „За складови дейности“
на имоти № 216002, 216003, 216004, 216005, 216009,
216011, 216012, 216013, 216014, 216015 и 216016,
местност Стубело в землището на с. Нови хан,
ЕКАТТЕ 52012, община Елин Пелин, Софийска
област, със следните показатели: височина на
сградите – до 15 м; плътност на застрояване – до
60 %; Кинт – до 2; минимална озеленена площ –
20 %; начин на застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план, да бъде
за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
4573

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1363
от 22 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с преписка, съдържаща: доклад от кмета на Община Елин Пелин с
вх. № ОА-4711 от 13.01.2011 г., писмо от ПК по
ТСУ с вх. № ОА-4711-(1) от 14.01.2011 г., отговор
с вх. № ОА-4711-(3) от 10.02.2011 г. и последващ
доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх.
№ ОА-4711-(2) от 09.02.2010 г. по преписка на Общинска администрация вх. № УТ2_20-1291/2008 г.
от „Парк индустрия – София изток“ – АД, и след
становище на постоянната комисия „Промишленост, селско и горско стопанство“ и постоянната
комисия „Териториално селищно устройство,
строителство и инфраструктура“ Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За складови дейности“
на имоти № 142003, 142004, 142005, 142006, 142008,
142009, 142010, 142011, 142013, 142015, 142017, 142018,
142019 и 142020, местност Глого в землището на
с. Нови хан, ЕКАТТЕ 52012, община Елин Пелин, Софийска област, със следните показатели:
височина на сградите – до 15 м; плътност на
застрояване – до 60 %; Кинт – до 2; минимална
озеленена площ – 20 %; начин на застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план, да бъде
за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
4574

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1364
от 22 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с преписка, съдържаща: доклад от кмета на Община Елин Пелин с
вх. № ОА-4714 от 13.01.2011 г. и последващ доклад
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от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-4986
от 09.02.2010 г. по преписка на Общинска администрация вх. № УТ2_20-954/2008 г. от „Глориент
инвестмънт БГ“ – ЕООД, и след становище на
постоянната комисия „Промишленост, селско и
горско стопанство“ и постоянната комисия „Териториално селищно устройство, строителство и
инфраструктура“ Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За складови дейности“
на имот № 165041, местност Умни дол в землището на с. Нови хан, ЕКАТТЕ 52012, община
Елин Пелин, Софийска област, със следните
показатели: височина на сградите – до 15 м;
плътност на застрояване – до 80 %; Кинт – до
2,5; минимална озеленена площ – 20 %; начин
на застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план, да бъде
за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
Председател: Г. Костов
4575

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 37
от 25 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет –
Ивайловград, одобрява подробен устройствен
план (ПУП – ПЗ) – план за застрояване за поземлен имот № 076003, м. Кантона, землище с.
Черни рид, ЕКАТТЕ 80995, община Ивайловград,
област Хасково – за площадка за фотоволтаичен
(соларен) парк.
Председател: Г. Марков
4911
РЕШЕНИЕ № 38
от 25 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет –
Ивайловград, одобрява подробен устройствен
план (ПУП – ПП) – парцеларен план за обект:
„Външно ел. захранване на фотоволтаичен парк
в ПИ 039011“ в землището на с. Белополяне за
следните поземлени имоти № 039010, 039013 и
039033 по КВС на с. Белополяне, ЕКАТТЕ 03695,
община Ивайловград, област Хасково.
Председател: Г. Марков
4912

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 1044
от 24 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110,
ал. 1, т. 5 и чл. 124, ал. 3 ЗУ Т Общинският
съвет – гр. Карлово, одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „Кабелна далекосъобщителна мрежа на

ВЕСТНИК
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ЕТ „Глобъл ком – Станко Филипов“, гр. Баня,
преминаваща през № 80 – път II клас, публична държавна, № 314 и 315 – насипи, публична
държавна собственост, № 81 и 91 – жилищни
територии, и № 079037 – друга територия, заета
от селското стопанство, собственост Държавен
поземлен фонд (ДПФ) – Министерството на земеделието и горите (МЗГ), в землище гр. Баня.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
4702

Председател: Т. Стоев

РЕШЕНИЕ № 1045
от 24 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1, чл. 124, ал. 3, чл. 59, ал. 1 и чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура (електропровод и водопровод) за
захранване на УПИ 040007 – за етерични масла,
склад, магазин и офис в м. Бебековец, землището
на гр. Карлово, кв. Сушица, преминаващ през
поземлени имоти, както следва: № 753, 760, 761,
774, 776, 780 – полски пътища на Община Карлово,
ПИ № 889 – канали, държавна частна собственост,
ПИ № 999 – територии, заети от населени места;
ПИ № 322114 – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, и ПИ
№ 322474 – стопански дворове, държавна частна
собственост, в м. Макривец, ПИ № 339001, ПИ
№ 339007 – публична общинска собственост, ПИ
№ 339109, ПИ № 339116 – частна собственост, в м.
Кюрдовец, и ПИ № 340007 – частна собственост,
в м. Бебековец, при спазване на нормативните
изисквания по устройство на територията.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
4641

Председател Т. Стоев

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 812
от 24 март 2011 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във
връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59,
ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 4 от 2011 г. на
ОЕСУТ, т. 3, Общинският съвет – гр. Костинброд,
одобрява проект ПЗ (план за застрояване) за вилно строителство за имот № 032007, м. Зад село,
с. Безден, вилна зона, кота корниз – 7 м, 2 етажа,
плътност – 25%, Кинт – 0,8, озеленяване – 60%,
и свободно застрояване.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 215 ЗУТ.
4967

Председател: В. Михайлов
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РЕШЕНИЕ № 814
от 24 март 2011 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във
връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59,
ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 4 от 2011 г. на
ОЕСУТ, т. 4, Общинският съвет – гр. Костинброд,
одобрява проект ПЗ (план за застрояване) за
вилно строителство за имот № 065019, м. Пояке,
с. Градец, вилна зона, кота корниз – 7 м, 2 етажа,
плътност – 25%, Кинт – 0,8, озеленяване – 60%,
и свободно застрояване.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 215 ЗУТ.
4968

Председател: В. Михайлов

ОБЩИНА МЕЗДРА
РЕШЕНИЕ № 545
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет –
гр. Мездра, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура за общински обект от първостепенно
значение „Път до пречиствателна станция за
отпадни води – гр. Мездра“ в следния обхват:
ПИ № 022005, № 022006, № 022009, № 022010,
№ 0 2 2 01 3, № 0 2 2 018 , № 0 2 2 0 2 2 , № 0 2 4 0 0 6 ,
№ 024007, № 024046, № 024047, № 024049, № 024051,
№ 024054, № 024056, № 024060, № 024061, № 024062,
№ 024070, № 024074, № 024075, № 024076, № 024078
в землището на с. Брусен, община Мездра.
Планът е на разположение на заинтересуваните
лица в стая 106 в сградата на общината.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ и чл. 45, ал. 3
ЗМСМА заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“.
4959

Председател: Д. Дамяновски

РЕШЕНИЕ № 546
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Мездра, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура за общински обект от първостепенно значение
„Колектор до пречиствателна станция за отпадни
води – гр. Мездра“ в следния обхват: в землището
на гр. Мездра – ПИ № 009011, 009012, 009027, 009029;
в землището на с. Брусен – ПИ № 000071, 000072,
024005. Планът е на разположение на заинтересуваните лица в стая 106 в сградата на общината.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ и чл. 45, ал. 3
ЗМСМА заинтересованите могат да обжалват
решението в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
4960

Председател: Д. Дамяновски

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 547
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Мездра, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура за общински обект от първостепенно
значение „Допълнително водоснабдяване на гр.
Мездра от района на с. Брусен – с. Долна Кремена“ в следния обхват:
1. В землището на с. Долна Кремена – ПИ
№ 000093, № 000164, № 000273, № 143285, № 143289,
№ 143290, № 700001, № 700021, № 700022, № 700036.
2. В землището на с. Брусен – ПИ № 000006,
№ 000007, № 000009, № 000046, № 001063, № 001068,
№ 001069, № 001070, № 002039, № 002044, № 003016,
№ 003019, № 003025, № 004009, № 004011, № 004022,
№ 004032, № 004036, № 004052, № 011035, № 101001,
№ 101002, № 101003, № 101004, № 102004, № 102006,
№ 102007, № 102008, № 102009, № 103005, № 106001,
№ 106002, № 106003.
3. Урбанизираната територия на гр. Мездра.
Планът е на разположение на заинтересуваните
лица в стая 106 в сградата на общината.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ и чл. 45, ал. 3
ЗМСМА заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“.
4961

Председател: Д. Дамяновски

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
РЕШЕНИЕ № 760-4
от 25 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Нови пазар, одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване
на ПИ № 033027, 033047 и 033048 в землището
на с. Преселка, община Нови пазар, за промяна
предназначението на терените от земеделска земя
в поземлени имоти за предимно производствена
дейност (Пп) за изграждане на фотоволтаична
електроцентрала. Проектът е изложен в стая 402
на общината.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Нови пазар, пред Административния
съд – Шумен.
4647

Председател: А. Мойсеев

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
ЗАПОВЕД № 139
от 28 януари 2011 г.
Със заповед № 2016 от 29.12.2001 г. на кмета
на община Пазарджик е одобрен кадастралният
и регулационен план на с. Черногорово, с който
се предвижда изграждането на обект – публична общинска собственост, а именно улица с о.т.
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24 – 25 в с. Черногорово, която ще послужи за
обслужване на жилищностроителни парцели в
кв. 24 по плана на същото село. В трасето на
посочената улица попада част от поземлен имот
пл. № 83 с площ от 253,75 кв. м, което налага тази
част да бъде отчуждена. Имотът е собственост на
н-ци на Васил Костадинов Пампов. Изготвена е
от оценител пазарната оценка на отчуждавания
имот, като равностойното парично обезщетение
е определено в размер 3552,50 лв., собственост
на н-ци на Васил Костадинов Пампов. Изпълнена е процедура по чл. 25, ал. 1 ЗОС, като в два
централни ежедневника – в-к „Монитор“ и в-к
„Телеграф“ от 12.11.2010 г., и в местния ежедневник „Знаме“ от 22.11.2010 г. е публикувано обявлението, с което са уведомени собствениците на
имота за предстоящото отчуждаване. Същото е
публикувано в интернет страницата на общината.
На основание влезлия в сила кадастрален и
регулационен план на с. Черногорово, одобрен
със заповед № 2016 от 29.12.2001 г. и чл. 25, ал. 2
ЗОС отчуждавам част от поз. имот пл. № 83
за изграждането на обект – публична общинска собственост, а именно улица с о.т. 24 – 25
по плана на с. Черногорово за обслужване на
жилищностроителни имоти в кв. 24 по плана
на същото село, представляващо празно дворно
място с площ от 253,75 кв. м, собственост на
н-ци на Васил Костадинов Пампов, починал на
04.04.1993 г., собственик съгласно нот. акт № 30,
том IX, нот. д. № 4269/1975 г. Съгласно изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка
на отчуждаваната част от имота равностойното
парично обезщетение е в размер 3552,50 лв.
Обезщетението в размер на 3552,50 лв. да бъде
внесено в „ОББ“ – АД, клон Пазарджик, на името
на н-ци на Васил Костадинов Пампов, собственик
на имота съгласно нот. акт № 30 , том IX, нот.
д. № 4269/1975 г.
Изплащането на обезщетението да стане след
влизане в сила на заповедта.
Препис от заповедта да се връчи на дирекциите
„Архитектура“ и „ ФСДУС“ при община Пазарджик за сведение и изпълнение, както и на н-ци
на Васил Костадинов Пампов по реда на АПК,
които могат да я обжалват чрез община Пазарджик до Административния съд – Пазарджик, в
14-дневен срок от нейното връчване.
4703

Кмет: Т. Попов

ЗАПОВЕД № 140
от 28 януари 2011 г.
Със заповед № 2016 от 29.12.2001 г. на кмета
на Община Пазарджик е одобрен кадастралният
и регулационен план на с. Черногорово, с който
се предвижда изграждането на обект – публична общинска собственост, а именно улица с о.т.
24 – 25 в с. Черногорово, която ще послужи за
обслужване на жилищностроителни парцели в
кв. 24 по плана на същото село. В трасето на
посочената улица попада част от поземлен имот
пл. № 84 с площ 25 кв.м, което налага тази част
да бъде отчуждена. Имотът е собственост на То-
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дор и Димитър Георгиеви Минчеви. Изготвена е
от оценител пазарната оценка на отчуждавания
имот, като равностойното парично обезщетение е
определено в размер 275 лв., собственост на Тодор
и Димитър Георгиеви Минчеви. Изпълнена е процедура по чл. 25, ал. 1 ЗОС, като в два централни
ежедневника – в-к „Монитор“ и в-к „Телеграф“ от
12.11.2010 г., и в местния ежедневник „Знаме“ от
22.11.2010 г. е публикувано обявлението, с което
са уведомени собствениците на имота за предстоящото отчуждаване. Същото е публикувано
в интернет страницата на общината.
На основание влезлия в сила кадастрален и
регулационен план на с. Черногорово, одобрен
със заповед № 2016 от 29.12.2001 г., и чл. 25, ал. 2
ЗОС отчуждавам част от поз. имот пл. № 84 за
изграждането на обект – публична общинска собственост, а именно улица с о.т.24 – 25 по плана на
с. Черногорово за обслужване на жилищностроителни имоти в кв. 24 по плана на същото село,
представляващо празно дворно място с площ 25
кв.м, собственост на Тодор Георгиев Минчев от
Пазарджик, ул. Георги Бенковски 100, ет. 5, ап.
19, и Димитър Георгиев Минчев от Пазарджик,
ул. Свобода 15, ет. 6, ап. 24, собственици съгласно нот. акт № 135, том III, д. № 1229/1986 г.
Съгласно изготвената от лицензиран оценител
пазарна оценка на отчуждаваната част от имота
равностойното парично обезщетение е в размер
275 лв. Обезщетението в размер 275 лв. да бъде
внесено в „ОББ“ – А Д, клон Пазарджик, на
името на Тодор и Димитър Георгиеви Минчеви.
Изплащането на обезщетението да стане след
влизане в сила на заповедта.
Препис от заповедта да се връчи на дирекциите
„Архитектура“ и „ФСДУС“ при Община Пазарджик за сведение и изпълнение, както и на Тодор
и Димитър Георгиеви Минчеви по реда на АПК,
които могат да я обжалват чрез Община Пазарджик до Административния съд – Пазарджик,
в 14-дневен срок от нейното връчване.
4704

Кмет: Т. Попов

ЗАПОВЕД № 414
от 18 март 2011 г.
Със заповед № 2016 от 29.12.2001 г. на кмета
на Община Пазардижк е одобрен кадастралният
и регулационен план на с. Черногорово, с който
се предвижда изграждането на обект – публична общинска собственост, а именно улица с о.т.
24 – 25 в с. Черногорово, която ще послужи за
обслужване на жилищностроителни парцели в
кв. 24 по плана на същото село. В трасето на
посочената улица попада част от поземлен имот
пл. № 79 с площ от 48 кв. м, което налага тази
част да бъде отчуждена. Имотът е собственост
на Величка Илиева Василева съгласно нот. акт
№ 100, том III, дело № 859/1993. Изготвена е от
оценител пазарната оценка на отчуждавания
имот, като равностойното парично обезщетение
е определено в размер 528 лв., собственост на
Величка Илиева Василева. Изпълнена е процедура по чл. 25, ал. 1 ЗОС, като в два централни
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ежедневника – в-к „Монитор“ и в-к „Телеграф“ от
12.11.2010 г., и в местния ежедневник „Знаме“ от
22.11.2010 г. е публикувано обявлението, с което
е уведомена собственичката на имота за предстоящото отчуждаване. Същото е публикувано
в интернет страницата на общината.
На основание влезлия в сила кадастрален и
регулационен план на с. Черногорово, одобрен
със заповед № 2016 от 29.12.2001 г., и чл. 25,
ал. 2 ЗОС, отчуждавам част от поземлен имот
пл. № 79 за изграждането на обект – публична
общинска собственост, а именно улица с о.т.
24 – 25 по плана на с. Черногорово за обслужване
на жилищностроителни имоти в кв. 24 по плана
на същото село, представляващо празно дворно
място с площ 48 кв. м, собственост на Величка
Илиева Василева от Пазарджик, ул. Панайот
Волов 36, ет. 8, ап. 30.
Съгласно изготвената от лицензиран оценител
пазарна оценка на отчуждаваната част от имота
равностойното парично обезщетение е в размер
528 лв. Обезщетението в размер 528 лв. да бъде
внесено в „ОББ“ – АД, клон Пазарджик, на името
на Величка Илиева Василева. Изплащането на
обезщетението да стане след влизане в сила на
заповедта.
Препис от заповедта да се връчи на дирекциите „Архитектура“ и „ФСДУС“ при Община
Пазарджик за сведение и изпълнение, както и на
Величка Илиева Василева по реда на АПК, които
могат да я обжалват чрез Община Пазарджик до
Административния съд – Пазарджик, в 14-дневен
срок от нейното връчване.
4705

Кмет: Т. Попов

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 1232
от 30 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, изречение 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32,
ал. 3, т.1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 9 и чл.16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и
конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема приватизационна оценка на общински недвижим имот: застроен урегулиран поземлен
имот с площ 5760 кв.м, отреден за детска градина,
в кв. 20 по плана на с. Бохот и построените в
него: едноетажна сграда (бивше училище) със
застроена площ 416 кв.м и полумасивна сграда,
състояща се от две стаи и коридор с площ 63 кв. м,
при граници на имота: от север – улица ОК
184 – ОК 183; от юг – улица ОК 187 – ОК 182; от
изток – улица ОК 183 – ОК 182; от запад – улица ОК 187 – ОК 184. Актуван е с Акт за частна
общинска собственост № 35299 от 03.12.2008 г.,
вписан в Агенцията по вписванията под № 125
от 12.12.2008 г., том 60, рег. № 22035.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 25 000 лв. (без ДДС) и стъпка на наддаване
1500 лв.
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2.1. Определя депозит за участие в търга в размер
2500 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
33-тия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.
2.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. (без
ДДС) или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в УниКредит Булбанк,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 28-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 33-тия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе от 10 ч. на 36-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
2.5.1. срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 58-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“;
2.5.2. срок за подаване на предложения – до
17 ч. на 63-тия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“;
2.5.3. търгът да се проведе от 10 ч. на 66-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Сроковете по т. от 2.1 до 2.4 и от 2.5.1 до
2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този
ден не се брои и срокът изтича в следващия след
него присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в Община Плевен, отдел „ОПКП“.
2.8. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
3. Възлага на кмета на Община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на Община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на Община Плевен да
сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга участник.
4695

Председател: Г. Спартански
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РЕШЕНИЕ № 1247
от 30 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, изречение 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Приема приватизационна оценка на недвижим имот: сграда за обществено хранене – ресторант до хотелско общежитие, съставляващ имот
56722.656.493.3 по кадастрален план на Плевен,
със застроена разгъната площ (РЗП) 1611 кв. м,
в т. ч. ресторант със застроена площ 831 кв. м,
и складово сутеренно помещение със застроена
площ 780 кв. м, намиращ се в ж.к. Сторгозия,
попадаща в поземлен имот 56722.656.493, при
съседи: изток – двор; запад – хотел; север – двор;
юг – двор. Имотът се продава с отстъпено право
на строеж и със съответните части от общите
части и общите помещения на сградата, която е
в режим на хоризонтална етажна собственост с
другите секции на хотелския комплекс. Имотът
е описан в акт за частна общинска собственост
№ 30117 от 31.05.1993 г., вписан в Агенцията по
вписванията под № 3 от 10.05.2008 г., том ХІХ,
рег. № 7411.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 430 000 лв. и стъпка на наддаване 20 000 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 43 000 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 30-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
2.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 150 лв. (без
ДДС) или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 25-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 30-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе от 10 ч. на 33-тия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
2.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 55-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
2.5.2. Срок за подаване на предложения – до 17
ч. на 60-ия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
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2.5.3. Търгът да се проведе от 10 ч. на 63-тия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Сроковете по т. от 2.1 до 2.4 и от 2.5.1 до
2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този
ден не се брои и срокът изтича в следващия след
него присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в отдел „ОПКП“ при Община Плевен.
3. Възлага на кмета на Община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеж дането на търга тръжната комисия да представи
на кмета на Община Плевен протокола от търга.
Възлага на кмета на общината в срок 3 работни
дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия
търга участник.
5. Възлага на к мета на Община Плевен
да сключи договор за покупко-продажба със
спечелилия търга участник.
4696

Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 1248
от 30 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, изречение 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Приема приватизационна оценка на общински недвижим имот: обособен обект – библиотека – имот с идентификатор 56722.662.542.1.8,
представляващ 2 броя зали, склад и сервизно
помещение със застроена площ 105 кв. м, заедно
с прилежащия към тях склад (хранилище) с площ
42,20 кв. м в Плевен, ет. 1 на четириетажна масивна
жилищна сграда – жил. блок Скобелев 3, вх. А,
построена през 1981 г., с предназначение: за културна и обществена дейност. Обектът се продава
с отстъпено право на строеж. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма;
под обекта – няма; над обекта: 56722.662.542.1.2,
56722.662.542.1.1. Имотът е актуван с Акт за частна
общинска собственост № 34854 от 02.03.2007 г.,
вписан в Агенцията по вписванията под № 61 от
02.04.2007 г., том ХІІІ, рег. № 5757.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 150 000 лв. и стъпка на наддаване 3000 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 15 000 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 33-тия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
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2.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 150 лв. (без
ДДС) или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в УниКредит Булбанк,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 28-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 33-тия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 36-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
2.5.1. срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 58-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“;
2.5.2. срок за подаване на предложения – до 17
ч. на 63-тия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“;
2.5.3. търгът да се проведе от 13,30 ч. на 66ия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Сроковете по т. от 2.1 до 2.4 и от 2.5.1 до
2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този
ден не се брои и срокът изтича в следващия след
него присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в Община Плевен, отдел „ОПКП“.
3. Възлага на кмета на Община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на Община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок от 3 работни дни
след получаването на протокола от проведения
търг да определи със заповед спечелилия търга
участник.
5. Възлага на кмета на Община Плевен да
сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга участник.
Председател: Г. Спартански
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РЕШЕНИЕ № 1249
от 30 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, изречение 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и
конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема правния анализ и приватизационната
оценка на общински недвижим имот: помещение –
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
56722.660.857.5.13, представляващ две помещения, коридор и санитарен възел, със застроена
площ 36 кв. м, с предназначение: за друг вид
самостоятелен обект в сграда, разположено в
поземлен имот с идентификатор 56722.660.857,
в приземния етаж на шестетажна масивна жилищна сграда № 5 „ЖСК „Чайка“, построена през
1974 г., заедно със съответните идеални части,
общите помещения и от правото на строеж на
сградата, намиращ се в Плевен, бул. Христо
Ботев 48 (стар идентификатор УПИ ХVІІ, кв.
199). Съседни самостоятелни обекти в сградата:
на същия етаж: 56722.660.857.5.1, 56722.660.857.5.14,
56722.660.857.5.12; под обекта: няма; над обекта:
56722.660.857.5.3, 56722.660.857.5.2. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 35369
от 22.04.2009 г., вписан в Агенцията по вписванията
под № 139 от 08.05.2009 г., том ХІ, рег. № 5599.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 56 000 лв. и стъпка на наддаване 3000 лв.
2.1.Определя депозит за участие в търга в размер
5600 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
36-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.
2.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 150 лв. (без
ДДС) или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в УниКредит Булбанк,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в
срок до 31-вия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 36-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 39-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
2.5.1. срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 61-вия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“;
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2.5.2. срок за подаване на предложения – до 17
ч. на 66-ия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“;
2.5.3. търгът да се проведе от 13,30 ч. на 69ия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен;
2.6. Сроковете по т. от 2.1 до 2.4 и от 2.5.1
до 2.5.3 се определят по реда на чл. 60 от ГПК.
Когато последният ден на срока е неприсъствен,
този ден не се брои и срокът изтича в следващия
след него присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в Община Плевен, отдел „ОПКП“.
3. Възлага на кмета на Община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на Община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на Община Плевен да
сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга участник.
4698

Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 1250
от 30 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, изречение 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и
конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема приватизационна оценка на общински недвижим имот: помещение – самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 56722.660.857.5.12,
със застроена площ 20 кв. м, с предназначение:
за културна и обществена дейност, разположено
в поземлен имот с идентификатор 56722.660.857, в
приземния етаж на шестетажна масивна жилищна
сграда № 5 – жск „Чайка“, построена през 1974 г.,
заедно със съответните идеални части, общите
помещения и от правото на строеж на сградата,
намиращ се в Плевен, бул. Христо Ботев 48 (стар
идентификатор УПИ ХVІІ, кв. 199). Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
56722.660.857.5.13; под обекта: няма; над обекта:
56722.660.857.5.2. Имотът е актуван с акт за частна
общинска собственост № 35370 от 22.04.2009 г.,
вписан в Агенцията по вписванията под № 141
от 8.05.2009 г., том ХІ, рег. № 5601.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 25 000 лв. и стъпка на наддаване 1000 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в размер
2500 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
36-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.
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2.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. (без
ДДС) или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 31-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 36-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе от 10 ч. на 39-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
2.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 61-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
2.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17 ч. на 66-ия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
2.5.3. Търгът да се проведе от 10 ч. на 69-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Сроковете по т. от 2.1 до 2.4 и от 2.5.1 до
2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този
ден не се брои и срокът изтича в следващия след
него присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта да се извършва всеки
работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в Община Плевен, отдел „ОПКП“.
3. Възлага на кмета на Община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на Община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на Община Плевен да
сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга участник.
4699

Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 1261
от 30 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 26, ал. 2,
чл. 31, чл. 32, ал. 2, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 1,
чл. 5, чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и кон-
курсите Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
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1. Приема актуализацията на приватизационната оценка и актуализацията на информационния
меморандум на общинско участие в търговско
дружество „ДКЦ – І – Плевен“ – ЕООД, Плевен.
2. Купувачът се задължава:
2.1. Да запази предмета на дейност на дружеството като лечебно заведение, като извършва задължително най-малко три от изброените
лечебни дейности по смисъла на чл. 2, ал. 1 от
Закона за лечебните заведения, както следва:
2.1.1. дигностика, лечение и рехабилитация
на болни;
2.1.2. наблюдение на бременни жени и оказване
на родилна помощ;
2.1.3. наблюдение на хронично болни и застрашени от заболявания лица.
2.2. Недвижимото имущество на дружеството да запази предназначението си, което има
към момента на процедурата по приватизация,
като се осигурят помещения за извършване на
доболнична първична медицинска помощ не
по-малко от съществуващите към момента на
придобиването.
2.3. Да не прехвърля на трето лице собствеността върху продаваните дялове или част от тях
за срок 10 години.
2.4. Да поддържа средносписъчния състав
на персонала на дружеството не по-малък от 41
души за срок 5 години.
2.5. Да не допуска ликвидация, несъстоятелност или преобразуване на дружеството за срок
10 години.
2.6. При неизпълнение на задължението по
т. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 и 2.5 приватизационният договор
се разваля и купувачът се задължава да плати
неустойка в размер 100 % от покупната цена.
Неустойката не може да се намалява поради
прекомерност.
3. Обявява публичен търг с явно наддаване
на общинско участие в търговско дружество
„ДКЦ – І – Плевен“ – ЕООД, Плевен, по реда на
Наредбата за търговете и конкурсите при начална
тръжна цена в размер 625 000 лв. и стъпка на
наддаване 30 000 лв.
3.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 62 500 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 38-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
3.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 200 лв. (без
ДДС) или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF,
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 20-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
3.3. Тръжна документация се получава след
представяне на документ за самоличност или
пълномощно в писмена форма в случай, че се
закупува документация от името на друго физическо или юридическо лице. Представителите на
юридическите лица представят копие от документ
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за актуално състояние на юридическото лице,
издаден от компетентния орган по регистрация
на лицето.
3.4. Предложения за допускане и участие в
търга да се подават в запечатан непрозрачен
плик в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен в срок до 17 ч. на 25-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
3.5. На 26-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ комисията, определена с това решение, да се събере в Актовата
зала на ет. 1 в сградата на Община Плевен, пл.
Възраждане 2, да разгледа подадените документи
и допусне до участие в търга кандидатите, отговарящи на поставените квалификационни изисквания. Решението на комисията да се постави
на таблото за обявления пред залата в срок до
30-ия ден считано от датата на обнародването на
решението в „Държавен вестник“.
3.6. В срок до 33-тия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“
допуснатите до участие в търга кандидати могат
да получат информационен меморандум в Центъра
за административно обслужване на общината, за
което им се издава сертификат за регистрация.
При получаване на информационния меморандум
лицата подписват декларация за неразгласяване
на информация.
3.7. Огледи на дружеството могат да се извършват всеки работен ден до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след предварителна
заявка до управителя на дружеството само от
допуснатите до участие и получили сертификат
за регистрация.
3.8. В срок до 38-ия ден от обнародване на
решението в „Държавен вестник“ кандидатите,
получили сертификат за регистрация, могат да подават предложения за участие в търга, съдържащи
документите, посочени в тръжната документация.
3.9. Търгът да се проведе от 10 ч. на 39-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
3.10. Сроковете по т. от 3.1 до 3.9 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният
ден на срока е неприсъствен, този ден не се
брои и срокът изтича в следващия след него
присъствен ден.
4. Не се допускат до участие в търга: консорциуми, учредени под формата на граждански
дружества; офшорни дружества; лица, които
имат просрочени публични задължения към
българската държава, към Община Плевен, и
търговски дружества, чийто едноличен собственик
на капитала е Община Плевен; лица, които са
в ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност,
както и лица, осъдени за банкрут.
5. Възлага на кмета на Община Плевен да
утвърди тръжната документация и информационния меморандум за провеждане на публичния
търг с явно наддаване и проекта на договор за
продажба на дружеството.
6. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на Община Плевен протокола от търга. Възлага
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на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
7. Възлага на кмета на Община Плевен да
сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга участник.
4700

Председател: Г. Спартански

ЗАПОВЕД № РД-10-363
от 5 април 2011 г.
На основание чл. 10, ал. 8 от Закона за народната просвета, чл. 15, ал. 4 от Правилника за
прилагане на Закона за народната просвета, чл. 44,
ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА и в изпълнение на
Решение № 1254 от 30.03.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Плевен, нареждам:
1. Преобразу вам Седмична оздравителна
детска градина „Теменуга“ с адрес Плевен, ул.
Столетов 2, в Седмична детска градина „Теменуга“ – с групи деца със специални образователни
потребности и/или с хронични заболявания, с адрес Плевен, ул. Столетов 2, считано от 01.09.2011 г.
2. Имуществото на Седмична оздравителна
детска градина „Теменуга“ да се ползва от преобразуваната Седмична детска градина „Теменуга“ – с групи деца със специални образователни
потребности и/или с хронични заболявания.
3. Трудовите правоотношения с персонала
да бъдат уредени при условията на чл. 123 от
Кодекса на труда.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на началника на отдел „Образование“.
4686

Кмет: Н. Зеленогорски

ОБЩИНА ПОПОВО
РЕШЕНИЕ № 593
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, ал. 8, чл. 6,
ал. 2 ЗПСК, чл. 4, ал. 4 и чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за възлагане извършването на дейности,
свързани с подготовката за приватизация или
със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, Общинският
съвет – гр. Попово, реши:
1. Допълва списъка по чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК
със следните обекти:
1.1. „Гараж“ – с. Априлово, община Попово;
1.2. „УПИ и част от триетажна масивна сграда“, гр. Попово, бул. България 82;
1.3. „Втори етаж от двуетажна масивна сграда
и складово помещение в подпокривното пространство“, гр. Попово, пл. 3-ти март.
2. Упълномощава к мета на общината да
възложи изготвянето на пазарна оценка и правен анализ на обектите по т. 1 от лицензиран
оценител чрез преки преговори съгласно Наредбата за анализите на правното състояние и
приватизационните оценки и за условията и реда
за лицензиране на оценители.
4638

Председател: Тр. Трифонов
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РЕШЕНИЕ № 605
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 35в от Наредбата за търговете
и конкурсите Общинският съвет – гр. Попово,
реши: удължава с 40 дни срока за подаване на
оферти за приватизация на обекти, общинска
собственост – ПИ кад. № 57649.503.3732 и кад.
№ 57649.503.3734, чрез публично оповестен конкурс на един етап, приет с Решение № 561 от
27.01.2011 г. (ДВ, бр. 16 от 2011 г.).
4639

Председател: Тр. Трифонов

ОБЩИНА ПРАВЕЦ
РЕШЕНИЕ № 30
от 18 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27,
ал. 3 ЗМСМА, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1, чл. 109,
ал. 2 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № К-10 от
24.11.2010 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1
ЗОЗЗ Общинският съвет – гр. Правец, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване за изграждане на жилищна сграда
до три етажа – кота корниз до 10 м, плътност на
застрояване – 40 %, Кинт – 1,2, минимална озеленена площ – 40 %, и начин на застрояване – е, в
ПИ 58030.001.956, м. Под плета, землище на гр.
Правец, собственост на Михаил Петков Бозаров.
4644

Председател: Н. Ненчев

РЕШЕНИЕ № 45
от 30 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 4 от
26.01.2011 г. на ОЕСУТ Общинският съвет – гр.
Правец, Софийска област, одобрява подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„Туристическа пътека по поречието на р. Бебреш
при с. Своде, община Правец“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Правец
пред Административния съд – Софийска област.
4693

Председател: Н. Ненчев

РЕШЕНИЕ № 46
от 30 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 26 от
18.03.2011 г. на ОЕСУТ Общинският съвет – гр.
Правец, Софийска област, одобрява ПУП – план
на регулация, и проект за подробен устройствен
план – план за улична регулация, на територията
на махала Живковска, Правец, от о. т. 1217 от
действащия ПУП на гр. Правец до о. т. 2044 и две
отклонения – първото от о. т. 2037 до о. т. 2062,
и второто – от о. т. 2044 до о. т. 2051.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Правец пред Административния съд – Софийска
област.
4694

Председател: Н. Ненчев
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Търговище
пред Административен съд – Търговище.
4692

Председател: Н. Даскалов

ОБЩИНА УГЪРЧИН
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 24
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 64, ал. 2 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Търговище, одобрява
специализирана план-схема към действащия
ПУП за подземна кабелна канална система за
коаксиални кабели на „Евроком Кабел Мениджмънт България“ – ЕООД, София, в рамките на
строителните граници на гр. Търговище съгласно
графичната част.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Търговище пред Административния съд – Търговище.
4690

Председател: Н. Даскалов

РЕШЕНИЕ № 25
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 12,
ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище,
одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване за поземлен имот № 36.14 по плана
на новообразуваните имоти за землището на с.
Стража, община Търговище, с който имотът се
отрежда „за жилищно застрояване“ и за него се
предвижда нискоетажно свободно застрояване.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Търговище пред Административния съд – Търговище.
4691

Председател: Н. Даскалов

РЕШЕНИЕ № 26
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 12,
ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище,
одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване, специализирана план-схема към ПУП
за елементи на техническата инфраструктура и
транспортно-комуникационен план за поземлени имоти № 001073 и № 001065 по картата на
възстановената собственост за землището на с.
Буховци, община Търговище, с който имотът се
отрежда „за фотоволтаична централа“.

РЕШЕНИЕ № 819
от 29 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Угърчин, реши:
Одобрява изработения проект на ПУП – ПРЗ
във връзка с пром яна предназначението на
поземлен имот № 36662.308.15 със започване
на процедура по ЗОЗЗ, обособяването на УП
имот – I-15, отреден за „Фотоволтаична електроцентрала“ в местността Горна ялия, в землището
на с. Катунец, община Угърчин, област Ловеч,
и приложената към него ел. схема за свързването на съществуващия ел. стълб с трафопоста,
обслужващ фотоволтаичната електроцентрала,
построена в ПИ № 36662.308.15.
Проектът с ел. схемата към него е изложен в
стая 106 на Община Угърчин.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез общината
до Административния съд – Ловеч.
4965

Председател: Б. Балевски

РЕШЕНИЕ № 820
от 29 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Угърчин, реши:
Одобрява изработения проект на ПУП – парцеларен план за трасе на кабели СрН – 20 kV,
и НН за ел. захранване на трафопост в ПИ
№ 43325.160.10 и сграда за настаняване на гости
с механа, гаражи и изба в ПИ № 43325.181.15, м.
Губе, землище на с. Лесидрен, община Угърчин,
област Ловеч, с ЕКАТТЕ 43325 и приложената
ел. схема към него.
Проектът с ел. схемата към него е изложен в
стая 106 на Община Угърчин.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез общината
до Административния съд – Ловеч.
4966

Председател: Б. Балевски

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
РЕШЕНИЕ № 673
от 30 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Харманли, изразява предва-
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рително съгласие за промяна на предназначението в начина на трайно ползване „Пасище“ на
ПИ 77181.14.509 по КК на гр. Харманли, отреден
за изграждане на „Пречиствателна станция за
отпадни води“.
В поземлен имот 77181.14.509 се предвижда
изграждане на пречиствателна станция за отпадни води с довеждащ и отвеждащ колектор при
следните показатели на застрояване за имота:
етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – 80 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2;
минимална озеленена площ – 20 %;
начин на застрояване – свързано.
Линиите на застрояване са съгласно графичната част на ПУП – ПЗ и ПУП – ПП.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред А дминистративния съд – Хасково.
Председател: П. Делчев
4962
РЕШЕНИЕ № 674
от 30 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Харманли, дава съгласие
да се промени предназначението на части от
полски пътища, обособени в проектни имоти
ПИ 000360 с площ 0,526 дка и ПИ 000364 с площ
1,884 дка за сметка на възложителя.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред А дминистративния съд – Хасково.
Председател: П. Делчев
4963
РЕШЕНИЕ № 675
от 30 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Харманли, одобрява
подробен устройствен план – план за застрояване със специализирани план-схеми на поземлен имот 77181.22.19, местност Старите лозя,
землище на гр. Харманли.
За поземлен имот 77181.22.19 се определя
предназначение „За жилищно строителство“ при
следните показатели на застрояване за имота:
етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – 60 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 1,2;
минимална озеленена площ – 40 %;
начин на застрояване – свободно – (е).
Линиите на застрояване са съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред А дминистративния съд – Хасково.
Председател: П. Делчев
4964
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ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 728
от 25 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 150 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, одобрява план-схема
и парцеларен план за обект: „Реконструкция и
модернизация на водоснабдителна система „Ябълково“ за гр. Хасково“, подобект: „Изграждане на
водопровод от ПС „ІІІ подем“ до НВ 30 000 м 3“.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обявяването в
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Хасковския административен съд.
Председател: Д. Делчев
4955

ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 842
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6 ЗУТ и § 8 ПРЗУТ, чл. 21, ал. 6 във
връзка с ал. 1 ЗОС, заявление с вх. № 94-К-152 от
7.06.2010 г., Заповед № 115 от 6.10.2010 г. на главния архитект на Община Шумен и становище на
ОЕСУТ по т. 9 от протокол № 08 от 22.02.2011 г.
Общинският съвет – гр. Шумен, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за улична регулация и план за регулация съгласно чл. 110, ал. 1, т. 2 ЗУТ за част
от кв. 411 и кв. 454б по плана за регулация на
гр. Шумен при следните условия:
1.1. С плана за улична регулация се заличава
проектна улична отсечка от осова точка 6394в
до осова точка 6394г между квартали 411 и 454б
по плана на Шумен. Променя се ширината на
улична отсечка от осова точка 6393 до осова
точка 6394б на 9 метра.
1.2. С плана за регулация се заличава квартал
454б. Поставят се вътрешните регулационни
граници на засегнатите от изменението УПИ
по имотните граници съгласно одобрената кадастрална карта.
2. Одобрява се ПУП – план за улична регулация и план за регулация съгласно измененията
със зелени и кафяви линии, щрихи и надписи
по приложената скица, изведена с № 152 от
28.02.2011 г.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред Административния съд – Шумен.
Председател: Д. Русева
4913
РЕШЕНИЕ № 843
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ,
заявление с вх. № 94-П-257 от 1.10.2010 г., Запо-
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вед № 55 от 27.04.2010 г. на главния архитект на
Община Шумен, Решение № 7, т. 6 от 14.12.2010 г.
за утвърждаване площадка за проектиране от
комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ, Решение
№ 1, т. 4 от 24.02.2011 г. за утвърждаване трасе
за проектиране за външен водопровод от комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ и становище на
ОЕСУТ по т. 4 от протокол № 44 от 23.11.2010 г.
Общинският съвет – гр. Шумен, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване съгласно чл. 110,
ал. 1, т. 3 ЗУТ и ПУП – парцеларен план съглас-
но чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ за участъка извън
строителните граници на населеното място за
външно електрозахранване за имот с идентификатор 83510.651.504 по кадастралната карта
на Шумен, в местността Под манастира, при
следните условия:
1.1. С плана за застрояване се определя застрояване за имот с идентификатор 83510.651.504
със следните показатели:
– устройствена зона – „Жм“;
– предназначение на имота съгласно чл. 8,
т. 1 ЗУТ – „За жилищно строителство“;
– начин на заст рояване съгласно ч л. 21,
ал. 1 – свободно в имота;
– характер на застрояване съгласно чл. 23,
ал. 1 – ниско, с максимална височина до 10 м.
1.2. С ПУП – парцеларния план се определя
трасе и сервитут на външен водопровод до имот
83510.651.504.
2. Одобряват се ПУП – план за застрояване
по приложената скица, изведена с № 199 от
17.03.2011 г., схема за озеленяване по приложената скица, изведена с № 200 от 17.03.2011 г.,
ПУП – парцеларен план по приложената скица,
изведена с № 201 от 17.03.2011 г.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред А дминистративния съд – Шумен.
4914

Председател: Д. Русева

РЕШЕНИЕ № 844
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ,
заявление с вх. № 26-00-680 от 14.02.2011 г.,
Заповед № РД-25-86 от 20.01.2011 г. на главния
архитект на Община Шу мен, Решение № 7,
т. 18 от 14.12.2010 г. за утвърждаване площадка
за проектиране от комисията по чл. 17, ал. 1,
т. 1 ЗОЗЗ и становище на ОЕСУТ по т. 4 от
п ро т окол № 8 о т 22.02.2011 г. Общ и нск и я т
съвет – гр. Шумен, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване съгласно чл. 110,
ал. 1, т. 3 ЗУТ и ПУП за имот с идентификатор
83510.57.1 по кадастралната карта на Шумен, в
местността Теке дере, при следните условия:
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1.1. С плана за застрояване се определя застрояване за имот с идентификатор 83510.57.1
със следните показатели:
– устройствена зона – „Пп“ (производствена
зона);
– предназначение на имота съгласно чл. 8,
т. 1 ЗУТ – „Склад за готови бетонови изделия“;
– начин на заст рояване съгласно чл. 21,
ал. 1 – свободно в имота, като външната линия на застрояване към улицата ІІ клас (бул.
Симеон Велики) на основание чл. 26, ал. 1,
т. 2 ЗУТ да се разположи най-малко на 5 м от
уличната регулация;
– характер на застрояване съгласно чл. 23,
ал. 1 – ниско, с максимална височина до 10 м.
1.2. Да се спазват следните задължителни
условия:
• Не се допуска следваща промяна предназначението на имота за инсталация за третиране
на отпадъци от хуманното и ветеринарното
здравеопазване или свързани със същата хигиенна зона дейности.
• Строителство в имота ще се разрешава
са мо с лед п ри к л юч ва не на п роцед у ри т е и
влизане в сила на ПУП – парцеларен план съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ за участъка извън
строителните граници на населеното място по
части „Ел“ и „ВиК“.
2. Одобрява се ПУП – план за застрояване
и схема за озеленяване по приложената скица,
изведена с № 191 от 15.03.2011 г.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред Административния съд – Шумен.
Председател: Д. Русева
4915
РЕШЕНИЕ № 845
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 59 ЗУТ, заявление с
вх. № 26-00-680 от 14.02.2011 г., Заповед № РД25-86 от 20.01.2011 г. на главния архитект на
Община Шумен и становище на ОЕСУТ по т. 4
от протокол № 8 от 22.02.2011 г. Общинският
съвет – гр. Шумен, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план съгласно чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ за външен водопровод и ел. захранване
до имот с идентификатор 83510.57.1 по кадастралната карта на Шумен.
2. Одобря ва с е П У П – парцеларен п ла н
по приложения чертеж, изведен с № 192 от
15.03.2011 г.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред Административния съд – Шумен.
Председател: Д. Русева
4916
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РЕШЕНИЕ № 846
от 31 март 2011 г.

На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59,
ал. 1 и чл. 60 ЗУТ, заявление с вх. № 94-И-352
от 22.10.2010 г., Заповед № 100 от 19.08.2010 г. на
главния архитект на Община Шумен, Решение
№ 1 от 24.02.2011 г. за утвърждаване трасе за
проектиране от комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1
ЗОЗЗ и становище на ОЕСУТ по т. 5 от протокол № 43 от 16.11.2010 г. Общинският съвет –
гр. Шумен, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) по чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ и специализирана план-схема
за елементите на техническата инфраструктура – външно ел.захранване на УПИ VIII (ПИ
32158.294.1044 по кадастралната карта), от кв.
1б по плана за регулация на с. Ивански, община Шумен.
2. Одобрява се ПУП – парцеларен план и
специализирана план-схема по приложените
скици, изведени с № 165, 166 и 167 от 7.03.2011 г.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред А дминистративния съд – Шумен.
4917

Председател: Д. Русева

РЕШЕНИЕ № 847
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2,
т. 6 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ, заявление с вx. № 94-К-37 от 10.02.2011 г., Заповед
№ 18 от 23.01.2009 г. на главния архитект на
Община Шумен и становище на ОЕСУТ по т. 6
от протокол № 7 от 15.02.2011 г. Общинският
съвет – гр. Шумен, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройст вен п лан – п лан за заст рояване съгласно
чл. 110, ал. l, т. 3 ЗУТ за имот с идентификатор 32158.110.435 по кадастралната карта на
с. Ивански в местността Чифлишки лозя при
следните условия:
С плана за застрояване се определя застрояване за имот с идентификатор 32158.110.435
със следните показатели:
– устройствена зона – „Урбанизирана територия за друг вид застрояване – Манастир“;
– предназначение на имота съгласно чл. 8,
т. 1 ЗУТ – „Манастир“;
– начин на заст рояване съгласно ч л. 21,
ал. 1 – свободно, в имота;
– характер на застрояване съгласно чл. 23,
ал. l – средно, с максимална височина до 15 м;
– да се спази следното задължително условие:
За противопожарно водоснабдяване в имота да
се предвиди резервоар за вода с вместимост 120
куб. м на основание Наредба № Iз-1971 от 2009 г.
за строително-технически правила и норми за
осигуряване на безопасност при пожар.
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2. Одобряват се ПУП – план за застрояване
по приложената скица, изведена с № 180 от
9.03.2011 г., и план-схема за озеленяване по приложената скица, изведена с № 181 от 9.03.2011 г.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. l и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред Административния съд – Шумен.
4918

Председател: Д. Русева

РЕШЕНИЕ № 853
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 59, ал. 1 ЗУТ, заявление с вх. № 26-00-1039
от 07.03.2011 г., Заповед № 1 от 10.01.2011 г. на
главния архитект на Община Шумен, Решение
№ 1 от 24.02.2011 г. за утвърждаване трасе за
проектиране от комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1
ЗОЗЗ и становище на ОЕСУТ по т. 5 от протокол
№ 10 от 08.03.2011 г. Общинският съвет – гр.
Шумен, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) по чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ за елементите на техническата
инфраструктура – „Дъждовна канализация ∅ 500
PPR“ за ПИ № 010009 в землището на с. Белокопитово в местността Кобаклия, община
Шумен.
2. Одобря ва се П У П – парцеларен п ла н
по приложената скица, изведена с № 169 от
08.03.2011 г.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред Административния съд – Шумен.
4919

Председател: Д. Русева

РЕШЕНИЕ № 854
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 6
във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ, заявление
с вх. № 08-00-47 от 16.02.2011 г., Заповед № РД25-287 от 22.02.2011 г. на главния архитект на
Община Шумен и становище на ОЕСУТ по т. 10
от протокол № 8 от 22.02.2011 г. Общинският
съвет – гр. Шумен, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план съгласно чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУ Т за у част ъка извън у рбанизираната
територия за нова индиректна връзка на кръстовището на бул. Ришки проход и бул. Мадара
(от общински път ІV – 70032) в имот с идентификатор 83510.580.15 по кадастралната карта
на Шумен.
2. Одобрява се ПУП – парцеларен план по
приложените чертежи, изведени с № 178 и 179
от 9.03.2011 г.
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На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред А дминистративния съд – Шумен.
Председател: Д. Русева
4920
РЕШЕНИЕ № 855
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 2, чл. 134, ал. 2, т. 6
ЗУТ, заявление с вх. № 26-00-6595 от 20.12.2010 г.,
Заповед № 8 от 10.01.2011 г. на главния архитект
на Община Шумен и становище на ОЕСУТ по
т. 4 от протокол № 7 от 15.02.2011 г. Общинският
съвет – гр. Шумен, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване съгласно
чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ за части от кв. 1, 2, 3 и
4 по плана за регулация на индустриална зона
„Хан Ому ртаг“ – А Д, Шумен, при следните
условия:
1.1. С плана за регулация: в кв. 1 за УПИ ІІ
се определя отреждане „Обществено обслужваща
дейност и фотоволтаична централа“. В кв. 2 за
УПИ ІІІ се определя отреждане „Общественообсл у ж ваща дейност и фотовол таична централа“. В кв. 3 се обединяват УПИ ІІ и ІІІ в
нов УПИ ІІ, на който се определя отреждане
„Производствено-складова дейност и фотоволтаична централа“. В кв. 6 за УПИ І се определя
отреждане „Производствено-складова дейност
и фотоволтаична централа“.
1.2. С плана за застрояване се определ я
застрояване за новите УПИ със следните показатели:
– устройствена зона: за кв. 1, УПИ ІІ – „Соп“;
за кв. 2, УПИ ІІІ – „Соп“; за кв. 3, УПИ ІІ – „Пп“;
за кв. 6, УПИ І – „Пп“;
– начин на зас т роява не съгласно ч л. 21,
ал. 1 – свободно в кв. 1, УПИ ІІ, кв. 2, УПИ
ІІІ, кв. 6, УПИ І; свързано между кв. 3, УПИ
ІІ и УПИ І;
– характер на застрояване съгласно чл. 23,
ал. 1 – за кв. 1, УПИ ІІ – високо – с височина до
29 м; за кв. 2, УПИ ІІІ – средно – с височина до 15
м; за кв. 3, УПИ ІІ – ниско – с височина до 10 м;
за кв. 6, УПИ І – ниско – с височина до 10 м.
2. Одобряват се: ПУП – план за регулация
съгласно измененията със зелени линии, щрихи
и надписи по приложените скици, изведени с
№ 170, 171 и 172 от 9.03.2011 г., ПУП – план за
застрояване по приложената скица, изведена с
№ 173 от 9.03.2011 г., и план-схема за озеленяване по приложената скица, изведена с № 174
от 9.03.2011 г.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред А дминистративния съд – Шумен.
Председател: Д. Русева
4921

ВЕСТНИК

БРОЙ 33

ОБЩИНА ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № XLV-8
от 29 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Ямбол одобрява подробен устройствен план
(ПУ П) – парцеларен план за трасе на електропроводна линия СН 20 kV и трасе ниско
напрежение между УПИ І-56.84 и УПИ ІІ-56.40
в м. Стоянов кладенец, гр. Ямбол.
На основание чл. 215 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Ямбол до А дминист рат ивни я
съд – Ямбол.
Председател: Н. Стефанов
4682
РЕШЕНИЕ № XLV-9
от 29 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Ямбол, одобрява подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план за трасе на водопровод и водопроводно отклонение, започващо от
отклонението на съществуващ водопровод за ПИ
87374.25.4, преминаващо през ПИ 87374.25.826 и
завършващо в ПИ 87374.25.3 по кадастралната
карта на гр. Ямбол, м. Чаргански път, и трасе
на канализационно отклонение към съществуващ уличен канализационен клон Б ∅ 600 мм.
На основание чл. 215 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Ямбол до А дминист рат ивни я
съд – Ямбол.
Председател: Н. Стефанов
4683
РЕШЕНИЕ № XLV-10
от 29 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Ямбол, одобрява подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план за трасе на електропроводна линия на ниско напрежение, кабел 1
kV от ТНН на БКТП „Лазур“, намиращ се в
ПИ с идентификатор 87374.25.4, преминаващ
през ПИ с идентификатор 87374.25.826 до ПИ
87374.25.10 по кадастралната карта на гр. Ямбол,
м. Чаргански път.
На основание чл. 215 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Ямбол до А дминист рат ивни я
съд – Ямбол.
Председател: Н. Стефанов
4684
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РЕШЕНИЕ № XLV-11
от 29 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Ямбол, одобрява подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план за трасе на водопровод и водопроводно отклонение, започващо от
отклонението на съществуващ водопровод за ПИ
87374.25.4, преминаващо през ПИ 87374.25.826 и
завършващо в ПИ 87374.25.10 по кадастралната
карта на гр. Ямбол, м. Чаргански път, и трасе
на канализационно отклонение към съществуващ уличен канализационен клон Б ∅ 600 мм.
На основание чл. 215 ЗУ Т заинтересуваните
лица могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез община Ямбол до А дминистративния
съд – Ямбол.
Председател: Н. Стефанов
4685

ОБЩИНА „ТУНДЖ А“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 716
от 30 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – Ямбол, одобрява проекти за подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване и парцеларни планове за съоръжения на
техническата инфраструктура:
1. Проект за изменение на ПУП – план за
регулация и застрояване на кв. № 30, 28, 29, 43,
48, 49 и 50 по ПУП на с. Скалица.
2. Трасе на водопровод за ПИ 001147 през
поземлен имот № 000038 по КВС на землище
с. Кукорево.
3. Трасе на водопровод за ПИ 021105 през
поземлени имоти № 48, 112, 70 и 109 по КВС
на землище с. Кукорево.
4. Трасе на канализационно отклонение до
ПИ 021105 през поземлени имоти № 48, 112, 70
и 109 по КВС на землище с. Кукорево.
5. Трасе на ел.кабел 1 kV до ПИ 021105 през
поземлени имоти № 48, 112, 70 и 109 по КВС
на землище с. Кукорево.
6. Трасе на ел. провод в поземлени имоти
№ 016031 и 016030 по КВС на землище с. Дражево.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
„Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.
Председател: Г. Георгиев
4681

ОБЩИНА С. САТОВЧА
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 306
от 21 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 3, Решение
№ 2 от 26.01.2011 г. на ОЕС по УТ при Община
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Сатовча Общинският съвет – с. Сатовча, одобрява проект за ПУП – план за застрояване за
поземлен имот № 020026 в местността Лага по
КВС на землището на с. Кочан, община Сатовча, за жилищно строителство с възложители
Рушан Феимов Кеналиев и Ирина Стаменова
Кеналиева.
На основание чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародв ането в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения чрез Община Сатовча до Административния съд – Благоевград.
Председател: Ел. Кълков
4658
РЕШЕНИЕ № 308
от 21 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 3, Решение
№ 3 от 26.01.2011 г. на ОЕС по УТ при Община Сатовча Общинският съвет – с. Сатовча,
одобрява проект за ПУП – парцеларен план за
външно ел. захранване (подземен кабел 20 kV
от ВЛ 20 kV „Слащен“) на ППС № SO 1775 на
GSM оператор „ВИВАТЕЛ“ в поземлен имот
№ 020050 по КВС на землището на с. Фъргово,
ЕК АТТЕ 76203, местността Оградите – колиби, община Сатовча, преминаващо през имоти
№ 017019, 017022, 020044, 020058, 020068, 020064
и 001001 по КВС на землището на с. Фъргово,
ЕК АТТЕ 76203, община Сатовча.
На основание чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от
обнародв ането в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Сатовча
до Административния съд – Благоевград.
Председател: Ел. Кълков
4659
11. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява,
че е издал Разрешение за строеж № РС-21 от
1.04.2011 г. на Министерството на финансите,
Агенция „Митници“, за обект: Монтаж на система автомобилни везни на трасе, изходящ тежък
трафик на граничен контролно-пропускателен
пункт „Калотина“. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ разрешението за строеж може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
4954
33. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1,
т. 5 от Закона за адвокатурата обявява, че с
решение по д. д. № 344/2010 на Дисциплинарния
съд при Адвокатската колегия – София, Богомил
Венков Тодоров – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок 12 месеца.
4923
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33а. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 5
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д. д. № 354/2010 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Венелин Здравков
Илиев – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок 6 месеца.
4924
33б. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, на основание чл. 49 във връзка
с чл. 133, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за адвокатурата
обявява, че с решение по д. д. № 41/2010 на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна,
Светлана Петрова Узунова – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от право да
упражнява адвокатска професия за срок 12 месеца.
4925
6. – Софийският университет „Св. Кл. Охридски“ обявява конкурси за: професори по: 4.2.
химически науки (аналитична химия) – един; 4.5.
математика (изследване на операциите) – един;
4.5. математика (топология) – един; 3.3. политически науки (политическа антропология) – един;
4.1. физически науки (физика на елементарните
частици) – един, със срок 3 месеца; 2.3. философия
(философски аспекти на развитието на страните от
Източна Азия) – един; 2.1. филология (сравнително
балканско литературознание, румънска литература) – един; 7.1. медицина (патофизиология) – един;
4.3. биологически науки (биофизика) – един, със
срок 2 месеца; доценти по: 4.2. химически науки
(аналитична химия) – един; 4.2. химически науки (неорганична химия) – един; 4.2. химически
науки (органична химия – физична органична
химия) – един; 4.2. химически науки (органична
химия – органичен синтез) – един; 1.3. педагогика
на обучението по химия (методика на обучението
по химия) – един; 2.1. филология (стилистика на
англоезичната литература) – един; 2.2. история
и археология (средновековна българска история) – един; 3.3. политически науки (политика и
публична власт) – един, със срок 3 месеца; доценти
за нуждите на Медицинския факултет и на Университетска болница „Лозенец“ по: 7.1. медицина
(клинична лаборатория) – един; 7.1. медицина
(вътрешни болести – ендокринология) – един;
7.1. медицина (акушерство и гинекология) – един,
със срок 2 месеца; главни асистенти по: 1.3.
педагогика на обучението по химия (методика
на обучението по химия) – един; 2.1. филология
(съвременен български език – чужденци) – един;
4.6. информатика и компютърни науки (дискретни
структури и алгоритми) – един, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в ректората, стая 108, София 1504,
бул. Цар Освободител 15, тел. 987-36-34.
4731
52. – Нов български университет обявява
конкурс за главен асистент в област на висше
образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство (телевизия), научна специалност 05.08.03 Кинознание,
киноизкуство и телевизия със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Изисква
се кандидатите да притежават научна степен
„доктор“. Документите се подават в НБУ, ул.
Монтевидео 21, отдел „Персонал“, стая 216, тел.
8110236, 8110216.
4665
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55. – Лесотехническият университет – София,
съгласно РМС № 295 от 12.05.2010 г. преобявява
следните докторантури:
Шифър

Научни
специалности

Ред о в - Задочно обу- но обучение чение

02.13.02. Технология, механизация и автоматизация
на д ървообрабо т ващата и мебелната промишленост

2

04.04.03. Лесовъдство, вкл. Дендрология

1

05.02.08. Приложение на изчислителната техника в
икономиката
05.02.21. Организация и управление на производството (по отрасли и
подотрасли)

1

1

1

Срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите, желаещи да участват в конкурсите за докторанти, трябва да подадат заявление за участие в
конкурс за редовна/задочна докторантура (бланка
на заявлението може да бъде изтеглена от сайта
на университета www.ltu.bg), в което изрично да
посочат на изпит по какъв чужд език ще се явят.
Към заявлението се прилагат автобиография,
диплома (с приложение) за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“,
други документи, удостоверяващи интересите и
постиженията в съответната научна област, и два
самоадресирани плика. Документите се подават
в стая № 6 – Обща канцелария, в централната
сграда на ЛТУ, телефон за справки: 868-86-32.
4732
22. – Университетът по библиотекознание и
информационни технологии – София, обявява
конкурс за доцент по научна специалност „Защита на културно-историческото наследство
(тракийска и римска история и археология)“ в
образователно направление 2.2 за нуждите на
НИМ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документите се подават на
адрес: София, бул. Цариградско шосе 119, стая
111, тел. за справки: 970-85-83.
4893
99. – Висшето училище „Международен колеж“ – Албена, обявява конкурс за доценти по:
05.02.18 икономика и управление по отрасли
(туризъм) – един; 05.08.33 теория и история на
културата – един, двата със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в колежа, Добрич, ул. България 3, стая 30,
тел. 058 655620.
4621
11. – Пловдивският университет „Паисий
Хилендарски“ обявява конкурси за: професор по
област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика; професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специ
алност 01.06.03 Ботаника – един, със срок 2 месеца;
главен асистент по област на висше образование
3. Социални, стопански и правни науки; профе-
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сионално направление 3.2 Психология; научна
специалност 05.06.05 Педагогическа и възрастова
психология със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в ректората,
ул. Цар Асен 24, стая 120, тел. 032/261-408.
4622
84. – Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурс за доценти
по: технически науки, 5.12 хранителни технологии (химия на храните и процесите) – един;
технически науки, 5.12 хранителни технологии
(т ех нолог и ч но о б з а веж да не на ви нар ск ат а
промишленост) – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, Пловдив, бул. Марица
26, тел. 032/64 30 31, до седем работни дни след
изтичане на два месеца от обнародването в
„Държавен вестник“.
4983
26. – Европейск ият колеж по икономика
и управление – Пловдив, обявява конкурс за
професори по: 3.8. икономика (икономически те-
ории) – един; 3.7. администрация и управление
(социално управление) – един; 4.5. математика – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в Пловдив,
ул. Задруга 18, тел. 032/69 37 20.
4984
100. – Институтът за български език „Проф.
Любомир Андрейчин“ при БАН – София, обявява
конкурс за професор по научната специалност
05.04.17 български език (старобългарски език,
история на българския език) за нуждите на института със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в канцеларията
на института, бул. Шипченски проход 52, бл. 17,
ет. 5, стая 504, тел. 02 872-23-02.
4631
44. – Институтът за изследване на населението
и човека при БАН – София, обявява конкурс за
професор по 05.03.06 история на България (за
направление „Историческа демография“) със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, ул. Акад.
Георги Бончев, бл. 6, тел. 870-32-17.
4869
47. – Националният център по радиобиология и
радиационна защита – София, обявява конкурси за
главни асистенти по: 01.06.09 радиобиология – един;
03.01.28 медицинска радиологична физика (медицинска радиология и рентгенология) – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в НЦРРЗ, София
1606, бул. Св. Георги Софийски 3, сграда 7, тел.
0878 124-358, факс 02/862-10-59, e-mail: ncrrp@
ncrrp.org.
4892
92. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД, София, обявява конкурси за: професор по 03.01.38
анестезиология и интензивно лечение към Клиниката по изгаряне и пластична хирургия; доцент
по 03.01.43 пластична и естетическа хирургия
към Клиниката по изгаряне и пластична хирургия, двата със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи на адрес: София,
бул. Тотлебен 21, тел. 915-44-00.
4623
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41. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява,
че през март 2011 г. са продадени следните
общински обекти:
1. Помещение към трафопост, ж.к. Дървеница,
до бл. 35 и църквата, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Студентски“, продадено на
„Улично осветление“ – ЕАД, представлявано от
Ангел Стефанов Терзиев, за 98 000 лв., изплатени
изцяло от купувача. Сделката е освободена от
ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
2. Техническо помещение № 4, ж.к. Зона Б-53, бл. 24, I сутерен, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Възраждане“, продадено
на Десислав Димитров Юзев за 22 000 лв., върху
които е начислен ДДС в размер 4400 лв. Общата
цена по договора възлиза на 26 400 лв., изплатени
изцяло от купувача.
3. Помещение, ул. Бачо Киро 20, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Оборище“, продадено на Красимир Георгиев Тодоров за
70 000 лв., изплатени изцяло от купувача. Сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
4. Търговско помещение № 3 (ателие за обущарски услуги) от Битов комбинат, ж.к. Дървеница,
ул. Софийско поле 1 – 3, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Студентски“, продадено на „Аби Форс“ – ООД, представлявано от
Илонка Томова Антова, за 39 000 лв., изплатени
изцяло от купувача. Сделката е освободена от
ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
4716
64. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
план за регулация и застрояване и план-схеми на
инженерната инфраструктура на м. НПЗ Хладиника – Витоша – част север, и м. НПЗ Хладилника – Витоша – част юг, в граници: от север – бул.
Никола Йонков Вапцаров, от изток – Зоопарк
„София“, м. Борисова градина – Погребите II част,
източната граница на кв. 1 и продължението є до
бул. Никола Йонков Вапцаров; от юг – бул. Тодор
Каблешков, от запад – бул. Черни връх, които са
изложени в район „Лозенец“. Заинтересуваните
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез район „Лозенец“.
4903
12. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
план за регулация на м. Горна баня, кв. 33, кв.
35 и улица от о.т. 414 – о.т. 413б до о.т. 412. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта в едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ чрез район
„Овча купел“.
5013
4. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява на заинтересованите собственици, че
е изработен проект на ПУП – парцеларен план за
обект „Кабелна линия 20 kV, отклонение от ВЕЛ
20 kV, извод „Ляхово“ за захранване на табло тип
МТТ в ПИ 58270.24.26 по кадастралната карта на
с. Пряспа, община Балчик. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта към Община Балчик.
4648
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48. – Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 148,
ал. 3 при условията на чл. 154, ал. 5 ЗУТ съобщава
на заинтересуваните лица, че е издал забележка
към строително разрешение № 45 от 21.09.2010 г.
за строеж „Водопроводно отклонение от главен
водопровод на „В и К – Варна“ – ООД, Варна, и
нова водопроводна мрежа на Летище Варна, вкл.
помпена станция и буферен резервоар“. Строежът
попада в територията на летище Варна. Разрешението за строеж подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
4717
78. – Община Горна Оряховица на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – план за
застрояване на поземлен имот № 000240, землище с. Първомайци, парцеларен план за трасе за
електрозахранване на имот № 000240, преминаващ през ПИ № 125001 – пасище с храсти; ПИ
№ 000211 – полски път, и парцеларен план за
трасе на нов водопровод до ПИ № 000240, преминаващ през ПИ № 000220 – местен път, и ПИ
№ 000211 – полски път. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до кмета на община Горна Оряховица в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Проектът е изложен в общината,
стая № 213.
4650
4. – Община Гълъбово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект „Електропровод 6 kV, изводи „Бел и Аристотел“, с трасе и сервитути в поземлени имоти
№ 0000029, 0000873, 0013006, 0013007, 0014006 в
землището на с. Мъдрец и № 0000051, 0000052 в
землището на с. Искрица. Проектът е изложен
за разглеждане в стая № 207 в сградата на общинската администрация. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – гр. Гълъбово.
4969
4а. – Община Гълъбово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект „Електропровод 6 kV, изводи „Айнщайн и
Фурие“, с трасе и сервитути в поземлени имоти
№ 0000029, 0000873, 0013006, 0013007, 0014006 в
землището на с. Мъдрец и № 0000051, 0000052 в
землището на с. Искрица. Проектът е изложен
за разглеждане в стая № 207 в сградата на общинската администрация. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – гр. Гълъбово.
4970
22. – Община Дряново на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за частично изменение
на подробния устройствен план – план за регу-
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лация на гр. Дряново за кв. 105, кв. 133 и кв. 126
и откриване на нова улица с уширение с осови
точки 501а, 501б, 501в, 501г, 501д и 501е съгласно
внесения проект. Проектът може да се разгледа
в Общинска администрация – Дряново, стая 204,
и на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4871
10. – Община Дряново на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за ЧИ на ПУП – ПР на
с. Караиванца за кв. 4 и кв. 21, като УПИ II-135,
УПИ XI-135 и УПИ XII-135 в кв. 4 се обединят в
един нов УПИ II-135 и регулационните граници
между УПИ II-135, УПИ III-136 и УПИ Х-132 се
променят по имотните граници. За УПИ I-139 от
кв. 21 регулационните граници да се променят
по имотните на ПИ 139, като частта от улица
с осови точки 61 и 62, попадаща в УПИ I-139,
се премахва. Същата улица спира до ПИ 139 и
става задънена улица с нова осова точка 61а. С
премахването на част от улицата, попадаща в
ПИ 139, кв. 4 и кв. 21 се обединяват, като кв. 21
се заличава, а за ПИ 139 се отрежда нов УПИ
XI-139 от кв. 4. Проектът може да се разгледа в
Общинска администрация – Дряново, стая 204,
и на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4872
41. – Община Каспичан на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици, че е изготвен проект на парцеларен план на
трасето и сервитута на подобект: „Реконструкция
и изграждане на канализационна мрежа – гр.
Каспичан, и изграждане на битова канализационна мрежа – кв. Калугерица“ по проект: „Технически дейности за комплексно водно решение
за реконструкция и изграждане на водопроводна
и канализационна инфраструктура и пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Каспичан,
община Каспичан, област Шумен“. Проектът е
изложен в стая 303 на общинската администрация
и може да бъде разгледан от заинтересованите
собственици. Възражения, мнения и искания
могат да се подават до общината в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
4649
7. – Община Крумовград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – план за застрояване с обхват поземлени
имоти № 013057, 013045 и 015053 по КВС на землище
с. Доборско във връзка с промяна предназначението на имотите за неземеделски нужди. Проектите са изложени в Общинска администрация –
Крумовград, отдел „ТРБ“, ет. 3, стая 8, и могат да
бъдат разгледани всеки работен ден от 9 до 12 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
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интересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4888
92. – Община Любимец на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУ Т обявява на всичк и заинтересовани ст рани, че е изготвен проект за подро бен устройствен план (ПП) на ПИ № 051019,
051018, 049021 в землището на с. Оряхово, ПИ
№ 000449, 078006, 000354, 077001 в землището
на с. Васково, община Любимец, до Постанция
Любимец. Проектът се намира в общинската
администрация, дирекция „УТ ССК ОС СХД“,
стая № 9, и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за ПУП (ПП) да Община
Любимец съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
4718
21. – Община Любимец на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява на всички заинтересовани
страни, че е изготвен проект за подробен устройствен план (ПП) – за строеж на „Външно
ел. захранване на фотоволтаична централа“ в
землището на с. Оряхово, община Любимец,
до Постанция Любимец. Проектът се намира в
общинската администрация, дирекция „УТ ССК
ОС СХД“, стая № 9, и може да се разгледа от
заинтересованите лица, които в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП (ПП) да Община
Любимец съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
4719
30. – Община Любимец на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява на всички заинтересовани
страни, че е изготвен проект за подробен устройствен план (ПП) – за строеж на „Външно
ел. захранване на фотоволтаична централа“
на ПИ № 125017, м. Чангата, в землището на
с. Оря хово, община Любимец. Проект ът се
намира в общинската администрация, дирекция „УТ ССК ОС СХД“, стая № 9, и може да
се разгледа от заинтересованите лица, които в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП
(ПП) до Община Любимец съгласно чл. 128,
ал. 5 ЗУТ.
4720
13. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № 3-3
от 17.02.2011 г. на комисията, назначена със заповед № 585 от 06.04.2009 г. на кмета на Община
Перник, е приет проект за изменение на плана
на новообразуваните имоти в местността Равни
рид, с. Дивотино, община Перник, за поземлен
имот № 135.199. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания
и възражения по проекта и придружаващата го
документация до кмета на Община Перник.
4707
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14. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № 3-5
от 17.02.2011 г. на комисията, назначена със заповед № 585 от 06.04.2009 г. на кмета на Община
Перник, е приет проект за изменение на плана на
новообразуваните имоти в местността Маркови
върби, с. Дивотино, община Перник, за поземлен имот № 135.348. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания
и възражения по проекта и придружаващата го
документация до кмета на Община Перник.
4708
12. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № 3-6 от
17.02.2011 г. на комисията, назначена със заповед
№ 585 от 6.04.2009 г. на кмета на Община Перник,
е приет проект за изменение на плана на новообразуваните имоти в местността Маркови върби,
с. Дивотино, община Перник, за поземлени имоти
с № 135.347 и 135.121. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания
и възражения по проекта и придружаващата ги
документация до кмета на Община Перник.
4709
11. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № 3-7
от 17.02.2011 г. на комисията, назначена със
заповед № 585 от 6.04.2009 г. на кмета на Община Перник, е приет проект за изменение на
плана на новообразуваните имоти в местността
Мъртвака, с. Люлин, община Перник, за поземлени имоти с № 134.17 и 134.38. На основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени искания и възражения по проекта и
придружаващата го документация до кмета на
Община Перник.
4710
10. – Община Симитли на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – проект за изменение на подробен устройствен план – план за
регулация за кв. 19 и кв. 9 по плана на с. Железница, община Симитли, като се предвижда:
проектиране на нова улица между осова точка ОТ
61 – ОТ 30 и промяна на границите на УПИ І и
УПИ ІІ-32 в кв. 9 на УПИ І и УПИ ІІ от кв. 19,
образуване на нов УПИ ІІІ в кв. 19 с отреждане
за „общ. и делово обслужване“ и нов УПИ ІV в
кв. 19 за „движение и транспорт“. Проектът е на
разположение в техническия отдел в сградата на
ОбА – Симитли. Съгласно чл. 131, ал. 2, т. 4 ЗУТ
непосредствено засегнати от предвижданията на
подробния устройствен план са: УПИ ІI-32, УПИ
ІХ-31 в кв. 9 по плана на с. Железница, община
Симитли, и „БДЖ“ – ЕАД, община Симитли. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Симитли.
4706
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45. – Областният управител на Софийска
област обявява, че на основание чл. 148, ал. 3 и
чл. 152, ал. 1 ЗУТ, комплексен доклад за оценка
на съответствието на инвестиционен проект със
съществените изисквания към строежите, изготвен от „Аурубис инженеринг“ – АД, София,
и одобрен инвестиционен проект по чл. 145,
ал. 2 ЗУТ е издал Разрешение за строеж № 1
от 29.03.2011 г. на „Аурубис България“ – АД, за
строеж втора категория: „ IU149-5 Реконструкция
и модернизация на битово-фекалната канализация
на „Аурубис България“ – АД, и на дъждовната
канализация в района на Обогатителна фабрика“.
На основание чл. 215 ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване пред Административния
съд – София област, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4651

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпила жалба от Албена Димитрова Атанасова – Варна, ул. Ангел
Георгиев 31, против чл. 1, ал. 4 от Наредбата за
обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в
чужбина и морските лица на Миистерския съвет
на Република България, приета с приложение
№ 2 към член единствен, т. 1, на ПМС № 30 от
2000 г., по която е образувано адм.д № 4643/2011
по описа на ВАС, второ отделение.
4979
Административният съд – Монтана, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм. д. № 552/2010 по описа на Административния
съд – Монтана, срещу Заповед № РД-15-450 от
20.09.2010 г. на кмета на Община Берковица, с която
на основание чл. 129, ал. 2 ЗУТ е одобрен ПУП за
ПИ 084011, кв. 64 и 65 по плана на с. Бързия: 1. С
ПУП – част регулация се предвижда разделяне на
ПИ 084011 с площ 1352 кв. м на три ПИ № 084012,
084013 и 084014 и се преотреждат за „За индивидуално жилищно застрояване“. 2. С ПУП – част
застрояване се предвижда застрояване съгласно
показаните червени пунктирни линии, съобразени
с регулационните линии на регулационния план.
Указани са параметри на застрояване: плътност до
60 %, интензивност на застрояване – 1,2, озеленяване до 40 % , нискоетажно с кота корниз до 10 м.
Административният съд – Монтана, уведомява
заинтересованите лица, че в едномесечен срок
имат възможност да подадат заявление, което да
отговаря на изискванията на чл. 218, ал. 4 ЗУТ,
с което да заявят, че желаят да се конституират
като ответници по адм. дело № 552/2010 по описа
на Административния съд – Монтана, като към
заявлението да се приложат всички писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересовано лице на заявителя.
4942
Административният съд – Сливен, съобщава, че
е образувано адм. дело № 85/2011 по описа на съда,
което е насрочено за 18.05.2011 г. от 13,30 ч. и по
което предмет на оспорване е Решение № 717 от
15.02.2011 г., прието с протокол № 56 от 15.02.2011 г.,
свързано с изменение на чл. 51, 52 и приложение

ВЕСТНИК

БРОЙ 33

№ 1 към чл. 56, т. 54 от Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Нова Загора.
4988
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано адм.
дело № 9641/2010 по описа на ІІ отделение, 34 състав,
насрочено за 07.06.2011 г. от 15,30 ч. по жалбата
на „Инициативи“ – АД, срещу Решение № 468 от
22.07.2010 г. на Столичния общински съвет, с което
са одобрени план за регулация и план за застрояване
на м. Студентски град в частта относно нов УПИ
V-3156, 3157 и 3158, както и уличната регулация
от о.т. 83 до о.т. 84 от кв. 104. В едномесечен срок
от деня на обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да
се конституират като ответници по делото чрез
подаване на заявление до съда.
4987
Административният съд – София-град, съобщава, че има образувано адм. дело № 50/2011 по реда
на чл. 215, ал. 1 ЗУТ по субективно съединени
жалби, подадени от Васил Михайлов Донков,
Любен Михайлов Донков, Димитрина Григорова Димитрова, Ягодина Григорова Димитрова
и Славка Стоименова Станоева, както и жалба
от Марияна Стоянова Христова, Маргаритка
Йорданова Станоева, Стоян Игнатов Богданов,
Марица Рангелова Богданова, Росен Богданов
Игнатов, Боян Иванов Станоев, Златка Иванова
Алексова, Георги Димитров Клинчарски чрез адв.
Рени Панева и Веню Димитров Венков против
Решение № 468 от 22.07.2010 г. на Столичния
общински съвет, с което е одобрен ПРЗ на м.
Студентски град, София, в частта относно УПИ
ІІ-4359 „за КОО“, както и по отношение на имот
с пл. № 4358 от кв. 23 (нов), м. Студентски град.
Делото е насрочено за 02.06.2011 г. от 9,30 ч.
4989
Административният съд – София-град, съобща-
ва, че има образувано адм. дело № 926/2011 по
реда на 215, ал. 1 ЗУТ по жалба на „Оптико – Механичен завод“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, представлявано от Йордан
Христов – управител, срещу Решение№ 509 от
23.09.2010 г. на Столичния общински съвет, с
което е приет проект на изменение на ПР „Трамвайна връзка от ж. к. Люлин до надлез Надежда“
в частта относно УПИ VІІІ-876, кв. 11. Делото
е насрочено за 02.06.2011 г. от 10 ч.
4990
Софийският градски съд, І гр. отделение, 4
състав, съобщава, че е образувано гр. д. № 707/11
по иск за заплащане на сумата 43 000 лв., заведен
от Валентин Савов Монев срещу Стоян Радомиров Стоянов с последен известен адрес София,
ж. к. Дружба, бл. 49, вх. Б, ет. 1, ап. 28, който като
ответник в едномесечен срок от обнародването
може да подаде писмен отговор на исковата молба
по реда на чл. 131 ГПК.
4986
Софийският градски съд, І гр. отделение, 4 състав, съобщава, че е образувано гр. д. № 13176/2010
по иск за предаване собствеността и владението
на поземлен имот с площ от 600 кв. м и установителен иск относно придобита собственост
върху същия имот, заведен от Вера Миланова
Пандилова срещу Милена Петрова Илчева, с
последен известен адрес София, ж. к. Разсадник –
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Коньовица, бл. 20Б, вх. А, ет. 8, ап. 21, която като
ответница в едномесечен срок от обнародването
може да подаде писмен отговор на исковата молба
по реда на чл. 131 ГПК.
4992
Софийският градски съд, І гр. отделение, 4 състав, съобщава, че е образувано гр. д. № 14538/2010
по иск с правно основание чл. 135 ЗЗД, заведен
от Манол Александров Иванов срещу Йордан
Крумов Михайлов, с последен известен адрес
Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов 39А, който като
ответник в едномесечен срок от обнародването може да подаде писмен отговор на исковата
молба по реда на чл. 131 ГПК.
4993
Русенският районен съд, II гр. състав, съобщава
на Рене Ланге, роден на 20.08.1968 г., гражданин
на Германия, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда като ответник по гр.д. № 1202/2011 на
РРС, II гр. с., за иск по чл. 127, ал. 2 СК, заведен
от Николинка Тодорова Драгоева. Съдът на основание чл. 131 – 133 ГПК указва на ответника,
че му се дава едномесечен срок от датата на
обнародване на обявлението, в който да подаде
писмен отговор, който задължително трябва да
съдържа: посочване на съда, номера на делото,
името и адреса му, както и на неговия законен
представител или пълномощник, становище по
допустимостта и основателността на иска, становище по обстоятелствата, на които се основава
искът, възраженията срещу иска и обстоятелствата, на които те се основават, възражение за
неподсъдност, подпис на лицето, което подава
отговора. В отговор на исковата молба ответникът
е длъжен да посочи доказателствата и конкретните
обстоятелства, които ще доказва с тях, както и
да представи всички писмени доказателства, с
които разполага. Към отговора на исковата молба
се представят: пълномощно, когато отговорът се
подава от пълномощник, преписи от отговора и
приложенията към него, според броя на ищците.
В случай че ответникът не подаде писмен отговор
в указания срок, не вземе становище, не направи
възражения, не посочи и не представи писмени
доказателства или не предяви насрещен иск, той
губи възможността да направи това по-късно, освен
ако пропускът се дължи на особени непредвидени
обстоятелства. В случай че ответникът не подаде
писмен отговор в указания срок и не се яви в
първото заседание по делото, без да е направил
искане за разглеждането му в негово отсъствие,
ищецът може да поиска постановяване на неприсъствено решение срещу него. Съдът уведомява
ответника, че съгласно чл. 41 ГПК, ако отсъства
повече от един месец от адреса, който е съобщил
по делото или на който веднъж му е връчено
съобщение, е длъжен да уведоми съда за новия
си адрес. Същото задължение имат и законният
представител, попечителят и пълномощникът на
страната. При неизпълнение на това задължение
всички съобщения се прилагат към делото и се
смятат за връчени. Уведомява ответника, че с
писмена молба може да заяви желание да ползва
правна помощ при необходимост и право за това
по реда на чл. 94 и сл. ГПК. Указва на ответника да посочи адрес за призоваване, да се яви в
съда, за да получи преписи от исковата молба и
приложенията, или да посочи съдебен адрес, в
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противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК, като му се назначи
особен представител.
4991
Районният съд – гр. Тервел, гражданска колегия, призовава Руси Христов Христов с последен
адрес област Добрич, община Добрич, с. Алцек,
ул. Първа № 35, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 06.06.2011 г. в 11 ч. като ответник
по гр. д. № 34/2011, заведено от Снежанка Б.
Христова. Ответникът да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
4943
Районни ят съд – гр. Тервел, г ра ж данска
колегия, призовава Настя Наскова Атанасова с
последен адрес област Добрич, община Тервел,
с. Градница, сега с неизвестен адрес в Р. Турция,
да се яви в съда на 06.06.2011 г. в 10,20 ч. като
ответница по гр. д. № 565/2010, заведено от Рашиде М. Хасанова, Фикрет М. Хасанов, Весиля М.
Хасанова, Осман М. Хасанов, Юсуф М. Хасанов,
Айше М. Хасанова, Нежмедин М. Хасанов, Фатме
М. Хасанова. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
4944
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП регистрира промени по ф. д.
№ 7509/97 за политическа партия „Земеделски
народен съюз“: вписва нов устав на партията, приет
на извънреден конгрес, проведен на 01.06.2008 г.,
който съставлява неразделна част от решението;
заличава досегашния състав на Постоянното
присъствие; вписва ново Постоянно присъствие
в състав: Стефан Петров Личев – председател,
Борислав Димитров Китов – зам.-председател,
Евгени Гинев Жеков – зам.-председател, Димитър Йорданов Чукарски – орг. секретар, Вергил
Георгиев Кацов, Екатерина Илиева Каферинова,
Иван Георгиев Стаматов, Румен Маринов Йончев,
Пенчо Ванев Пенев, Стелиян Иванов Стоянов,
Явор Илиев Хайтов. Партията се представлява
от председателя Стефан Петров Личев.
4985

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
12. – Управителният съвет на асоциация „Укрепване на здравето и безопасността на работното място“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
извънредно общо събрание на 31.05.2011 г. в 14 ч.
в София, ул. Стефан Караджа 12, вх. Г, ет. 1, при
дневен ред: точка единствена – прекратяване на
дейността на асоциацията. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
5024
11. – Управителният съвет на Българската асо-
циация на младежките хостели (БАМХ) – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 10.06.2011 г. в 10 ч. в София, бул. В.
Левски 35, при следния дневен ред: 1. промяна
на устава; 2. промяна на седалището; 3. избор
на УС и председател на УС; 4. отчет на УС за
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дейността за периода 2005 – 2010 г.; 5. приемане на годишните финансови отчети за периода
2005 – 2010 г.; 6. приемане на програма за дейността за периода 2011 – 2012 г.; 7. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе на 13.06.2011 г. в 10 ч.
на същото място и при същия дневен ред съгласно
устава на БАМХ.
4935
15. – Управителният съвет на Българската
браншова камара на енергетиците, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 13.06.2011 г. в 16 ч. в сградата на Българска
стопанска камара – София, при следния дневен ред:
1. отчетен доклад на управителния съвет – обсъждане и приемане; 2. доклад на контролния съвет; 3.
приемане на насоки за дейността на управителния
съвет на ББКЕ; 4. приемане на бюджета на ББКЕ;
5. удостояване със звание „Енергетик на годината“; 6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 17 ч. при същия дневен ред.
4881
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Институт на вътрешните одитори в България“ (ИВОБ), София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
14.06.2011 г. в 17 ч. в зала „Роял 1“ на „Шератон,
хотел Балкан“ – София (адрес: София 1000, пл. Св.
Неделя 5), при следния дневен ред: 1. приемане на
нови членове на сдружението; 2. приемане на отчет
за дейността на ИВОБ за периода 30 юни 2010 г. – 31
май 2011 г.; отчет за дейността на контролния съвет
за периода 30 юни 2010 г. – 31 май 2011 г., годишния
финансов отчет за 2010 г. и отчет за изпълнението
на бюджета за 2010 г.; 3. организационни въпроси.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
обявеното място при същия дневен ред независимо
от броя на явилите се членове.
4879
3. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация на докторантите в България“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 14.06.2011 г. в 18 ч. в София, ул. Чавдар Мутафов 39, вх. В, офис 1, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението през 2010 г.; 2.
приемане на промени в устава на сдружението; 3.
приемане на промени в органите на управление
на сдружението; 4. разни.
4885
10. – Управителният съвет на сдружение
„Дружество за колективно управление в частна
полза правата на продуцентите на звукозаписи
и музикални видеозаписи и на артистите-изпълнители – ПРОФОН“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава на сдружението
свиква извънредно общо събрание на 15.06.2011 г.
в 14 ч. в залата на студио 5, вх. А-3, Национален
дворец на културата, София, при следния дневен
ред: 1. приемане на нови членове на сдружението; 2. промени в устава на сдружението; 3.
попълване на състава на управителния съвет
на сдружението; 4. промени в правилника за
разпределение на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 23,
ал. 2 от устава на сдружението общото събра-
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ние ще се проведе същия ден в 15 ч. на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове.
4971
36. – Съветът на директорите на „БАКС
99“ – АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква
общо събрание на акционерите на 15.06.2011 г. в
10 ч. в София, ул. Кривина 5, при следния дневен
ред: 1. доклад за дейността на дружеството през
2010 г.; проект за решение – ОС приема доклада
за дейността на дружеството през 2010 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за 2010 г.
и доклада на експерт-счетоводителя за 2010 г.;
проект за решение – ОС приема годишния счетоводен отчет за 2010 г. и доклада на експертсчетоводителя за 2010 г.; 3. освобождаване от
отговорност съвета на директорите за дейността
му през 2010 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност съвета на директорите
за дейността му през 2010 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на
годишния счетоводен отчет за 2011 г.; проект
за решение – ОС избира предложения от СД
дипломиран експерт-счетоводител за заверка на
годишния счетоводен отчет за 2011 г.; 6. разни;
проект за решение – ОС приема направените
предложения. Поканват се всички акционери
да участват в общото събрание.
4972
20. – Управителният съвет на сдружение
„SOS Детски селища България“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 14
от устава на сдружението и решение на УС от
01.03.2011 г. свиква двадесет и първото редовно
общо събрание на сдружението на 16.06.2011 г.
в 15 ч. в националния офис на сдружението на
адрес: София 1618, ул. Паскал Тодоров 8А, при
следния дневен ред: 1. приемане на дневния ред
на заседанието; 2. приемане на протокола от
двадесетото общо събрание на сдружението; 3.
приемане на годишния отчет за дейността на
сдружението през 2010 г. и основните насоки в
дейността през 2011 г.; 4. приемане на доклада от
финансовия одит и заверения от одиторите – „Мур
С т ивънс Бъ лгари я – оди т“ – ООД, годишен
счетоводен отчет за 2010 г.; 5. освобождаване от
финансова отговорност на УС и националния
директор на сдружението за 2010 г.; 6. избор на
независима одиторска фирма за извършване на
одита на сдружението за финансовата 2011 г.; 7.
приемане на бюджета на сдружението за 2011 г.;
8. промени в състава на ОС на сдружението; 9.
разни. Писмените материали по дневния ред ще
бъдат на разположение на членовете на общото
събрание в офиса на сдружението от датата на
обнародване на поканата в „Държавен вестник“.
Регистрацията на членовете на общото събрание
ще се извърши от 14,30 ч. в деня на събранието.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 15 от устава на сдружението общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
4882
4. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел „Равни възможности“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
20.06.2011 г. в 14 ч. в София, ул. Клисура 2, ет. 4,
ап. 18, при следния дневен ред: 1. приемане на
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нови членове; 2. избор на нов управител; 3. приемане на промени в устава; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали
и предлаганите решения, свързани с дневния
ред, са на разположение в офиса на сдружението.
4938
13. – Управителният съвет на сдружение
„Международно дружество на приятели на Никос
Казандзакис – България“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 25.06.2011 г. в 11 ч. на адреса на управление
на сдружението – София, район „Витоша“, кв.
Драгалевци, ул. Къпина 14, със следния дневен
ред: 1. вземане на решение на основание чл. 25,
ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1 ЗЮЛНЦ за
промяна на наименованието на сдружението, а
именно: „Приятели на творчеството на Никос
Казандзакис в България“; 2. вземане на решение
за приемане на нови членове в общото събрание и управителния съвет; 3. общото събрание
отменя чл. 4, т. 4, чл. 9, т. 2 и чл. 12, т. 3 и 4 от
устава; изменя чл. 13 от устава: свикването се
извършва чрез изпращане на покана до членовете
на общото събрание и поставянето є на мястото
за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението; изменя чл. 17, т. 3,
пр. 2 от устава: от членовете си управителният
съвет избира председател и секретар; отменя
чл. 21, т. 1 от устава.
4909
33. – Управителният съвет на Българското медицинско сдружение по клинична и трансфузионна
хематология (БМСКТХ), София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание
на 27.06.2011 г. в 15 ч. в залата на Клиника „Хематология и онкология“ на Военномедицинската
академия в София, ул. Георги Софийски 3, ет. 16,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за
дейността на БМСКТХ през 2010 г.; 2. обсъждане
и приемане на финансовия отчет на БМСКТХ за
2010 г.; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
в 16 ч. на същото място и при същия дневен ред.
4939
14. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство 122 ОУ „Николай
Лилиев“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 31.05.2011 г. в 18 ч. в София, ул. Презвитер
Козма 2 – 122 ОУ „Николай Лилиев“, при следния
дневен ред: 1. приемане на промени в устава на
сдружението; 2. приемане на решения във връзка със сключване на сделки за осъществяване
на ремонтни дейности; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
наличния кворум.
4937
10. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Българска федерация по
картинг спорт“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 1 от устава на сдружението
свиква извънредно общо събрание на членовете
на сдружението на 3.06.2011 г. в 11 ч. в София,
бул. Васил Левски 75, при следния дневен ред:
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1. избор и освобождаване на членове на управителния съвет на сдружението; 2. освобождаване
и избор на председател на управителния съвет
на БФКС; 3. промени в устава на сдружението;
4. разни. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на адреса на управление на
сдружението.
4946
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Ре енерджи“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 07.06.2011 г. в 15 ч. в седалището на сдружението в София, район „Овча
купел“, ул. Обиколна 8, бл. А, вх. Б, ет. 3, ап. 8,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на сдружението през 2010 г.; 2. план за развитие
на дейността на сдружението за 2011 г.; 3. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да
вземат участие в общото събрание. Материалите
по дневния ред на събранието са на разположение на членовете в седалището на сдружението.
Регистрацията на членовете ще започне в 14,30 ч.
в деня на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
4878
12. – Управителният съвет на Училищно
настоятелство при Професионална гимназия по
механоелектротехника и електроника, Бургас, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 26.05.2011 г. в 18 ч. в кабинет
№ 25 в сградата на Професионална гимназия по
механоелектротехника и електроника – Бургас,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението; 2. изключване на членове на сдружението и приемане на нови; 3. освобждаване от
отговорност членовете на управителния съвет и
избор на нов; 4. промени в устава на сдружението;
5. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4994
18. – Управителният съвет на Българска морска камара – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо годишно отчетно събрание
на 15.06.2011 г. в 16 ч. във Варна, хотел „Аква“,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
през 2010 г.; 2. отчет за изпълнение на финансовия
план за 2010 г.; 3. промени в устава на БМК; 4.
приемане на план за работа и бюджет за 2011 г.; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4729
51. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство при
ПГ по ЖПТ „Н. Й. Вапцаров“, Горна Оряховица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 16.06.2011 г. в 17 ч. в сградата на ПГ
по ЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ в Горна Оряховица
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
управителния съвет на сдружението за периода
2009 – 2011 г.; 2. отчет на контролния съвет на
сдружението; 3. избор на управителен съвет. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
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същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички членове на сдружението да вземат
участие в общото събрание.
4949
10. – Управителният съвет на Тенис клуб
„Розова долина“, Казанлък, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
14.06.2011 г. в 17,30 ч. в спортна зала „Капрони“ – Казанлък, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността; 2. промени в УС; 3. избор на нови
членове; 4. разни. Поканват се всички членове
и желаещи да присъстват. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 18,30 ч., при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите.
4950
10. – Управителният съвет на Волейболен
клуб „Козлодуй“, Козлодуй, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо отчетно-изборно
събрание на спортния клуб на 15.06.2011 г. в
18 ч. в Дом на енергетика – зрителна зала, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета на
управителния съвет за 2010 г.; 2. избиране на нов
председател; 3. други.
4945
3. – Управителният съвет на Териториалната организация на научно-техническите съюзи – Кюстендил, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на Териториалната организация на научно-техническите съюзи на 9.06.2011 г.
в 15 ч. в Кюстендил, бул. Македония 2, Дом на
науката и техниката, ет. 2, зала № 4, при следния дневен ред – избор на член на управителния
съвет на мястото на починалия до провеждане
на отчетно-изборно общо събрание през 2015 г.
Регистрацията на участниците в общото събрание ще се извърши на 9.06.2011 г. от 14 до 15 ч.
в зала № 4.
5014
Светлана Никифорова Върбанова – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел „Информация
и устойчиво развитие“, Ловеч, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.06.2011 г.
в 18 ч. в Ловеч, бул. България 55, при следния
дневен ред: 1. приемане на баланса към датата
на приключване на ликвидацията, пояснителния
доклад към баланса и годишен отчет на ликвидатора; 2. вземане решение за разпределяне на
имуществото на сдружението, приключване на
ликвидацията и заличаване на сдружението; 3.
вземане на решение за освобождаване на ликвидатора от отговорност. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите по дневния
ред са налични на адреса на сдружението всеки
работен ден от 17 до 20 ч.
4877
6. – Съветът на директорите на „Монтана
МОЛ“ – АД, Монтана, на основание чл. 223,
ал. 1 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание
на акционерите на 1.06.2011 г. в 13 ч. в седалището на дружеството в Монтана, пл. Жеравица,
Драматичен театър, при следния дневен ред и
проекти за решения: 1. приемане на доклад за
дейността на дружеството през 2010 г.; проект за
решение – ОСА приема доклада за дейността на
дружеството през 2010 г.; 2. приемане на доклад на
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регистрирания одитор за извършената проверка за
2010 г.; проект за решение – ОСА приема доклада
на регистрирания одитор за 2010 г.; 3. одобряване
на годишния финансов отчет на дружеството за
2010 г.; проект за решение – ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;
4. избор на регистриран одитор на дружеството
за 2011 г.; проект за решение – ОСА избира
регистриран одитор на дружеството за 2011 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на
съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2010 г.; проект за решение – ОСА
освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите на дружеството за дейността им
през 2010 г.; 6. разни. Материалите, свързани с
дневния ред на събранието, са на разположение
на акционерите на адрес: Монтана, пл. Жеравица,
Драматичен театър, считано от датата на обнародване на поканата за свикване на това общо
събрание на акционерите в „Държавен вестник“.
Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. на
1.06.2011 г. на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите. Право на глас ще
имат лицата, вписани в книгата на акционерите
не по-късно от 14 дни преди датата на общото
събрание. Акционерите – юридически лица, се
представляват от законните си представители,
които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице
и документ за самоличност. Пълномощниците на
акционерите – юридически лица, се легитимират
с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено на това общо събрание на акционерите от законния представител на акционера
и отговарящо на изискванията на закона; удостоверение за актуална съдебна регистрация или
всички съдебни решения на юридическото лице
и документ за самоличност на упълномощения.
Акционерите – физически лица, се легитимират
с представянето на документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите – физически
лица, се легитимират с представянето на документ
за самоличност и писмено, изрично, нотариално
заверено пълномощно, издадено за това общо
събрание на акционерите и отговарящо на изискванията на закона. Поканват се всички акционери
да вземат участие лично или чрез упълномощени
от тях лица. При липса на кворум на основание
чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание на акционерите
ще се проведе на 20.06.2011 г. в 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред. Всеки, който
представлява акционер или акционери в общото
събрание на акционерите, следва да уведоми за
това дружеството 1 ден преди деня на общото
събрание на акционерите. Преупълномощаването
с правата по предоставени пълномощни, както и
пълномощието, дадено в нарушение на правилата
на ЗППЦК, е нищожно.
4948
13. – Управителният съвет на сдружение
„СКХЗУ – Плевен“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 15.06.2011 г. в 17 ч. в
Плевен, ул. Гренадерска 30, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет
през периода 2006 – 2011 г. и освобождаване от
отговорност на УС; 2. избор на председател; 3.
избор на управителен съвет; 4. основни насоки
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за бъдеща дейност. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
4884
10. – Съветът на настоятелите на сдружение
с нестопанска цел за общественополезна дейност
„Училищно настоятелство „Васил Петлешков“,
Пловдив, на основание чл. 19 от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 16.06.2011 г. в 17,30 ч. в Пловдив, бул. Пещерско
шосе 131, в сградата на ОУ „Васил Петлешков“,
при следния дневен ред: 1. избор на членове на
съвета на настоятелите на сдружението поради
изтичане на мандата на избраните с решение на
общото събрание, проведено на 2.10.2006 г., и освобождаването от отговорност на досегашните; 2.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4951
14. – Управителният съвет на „Български
транспортен холдинг“ – АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание
на акционерите на 30.06.2011 г. в 9 ч. в Пловдив,
бул. Шести септември 242, в залата за събрания,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
финансов отчет, годишния консолидиран финансов отчет, годишните доклади за дейността на
дружеството през 2010 г., докладите на регистрирания одитор, отчета на директора за връзки с
инвеститорите и доклада на одитния комитет;
проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет, годишния консолидиран финансов
отчет, годишните доклади за дейността на дружеството през 2010 г., докладите на регистрирания одитор, отчета на директора за връзки с
инвеститорите и доклада на одитния комитет; 2.
предложение за разпределение на финансовия
резултат за 2010 г.; проект за решение: ОС приема предложението на управителния съвет за
разпределение на финансовия резултат за 2010 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на
надзорния съвет за дейността им през 2010 г.;
проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет за дейността
им през 2010 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на управителния съвет за дейността
им през 2010 г.; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на управителния
съвет за дейността им през 2010 г.; 5. избор на
регистриран одитор за проверка и заверка на
годишните финансови отчети за 2011 г.; проект
за решение: ОС приема предложението на управителния съвет за избор на регистриран одитор
за проверка и заверка на годишните финансови
отчети за 2011 г. Капиталът на дружеството е
разпределен в 328 523 поименни безналични акции с право на един глас и с номинална стойност
един лев всяка една. Всички акции са от един
клас. На основание чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК правото на глас в общото събрание на акционерите
се упражнява от лицата, придобили акции найкъсно 14 дни преди датата на провеждане на
общото събрание. Само лицата, вписани като
акционери в дружеството към 16.06.2011 г., имат
право на глас в общото събрание лично или чрез

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 5

пълномощник. Акционери, които повече от три
месеца притежават акции, представляващи поне
5 на сто от капитала на дружеството, могат след
обявяване в търговския регистър на поканата да
включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди
откриването на общото събрание лицата по пред
ходното изречение представят за обявяване в
търговския регистър списък на въпросите, които
ще бъдат включени в дневния ред, и предложенията за решения. С обявяването в търговския
регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия
работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за
решения и писмените материали по седалището
и адреса на управление на дружеството, както и
на Комисията за финансов надзор. Всички акционери имат право да правят предложения за
решения по въпроси, включени в дневния ред на
общото събрание. Крайният срок за упражняване на това право изтича с приключване на разискванията по съответната точка от дневния ред
от общото събрание на акционерите. Акционерите имат право да поставят въпроси по време
на общото събрание относно икономическото и
финансовото състояние и търговската дейност
на дружеството освен за обстоятелства, които
представляват вътрешна информация. На основание чл. 115г ЗППЦК акционерите могат да
упълномощят всяко физическо или юридическо
лице да участва и да гласува в общото събрание
от тяхно име. Писменото пълномощно трябва да
е за конкретното общо събрание, да е изрично,
да е подписано саморъчно от упълномощителя,
да е нотариално заверено и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя
на акциите, за които се отнася пълномощното;
дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от
въпросите в дневния ред; начина на гласуване
по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и
подпис. Ако упълномощителят е юридическо
лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител (законните представители, ако са повече от един и представляват
заедно) на юридическото лице. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на
гласуване по отделните точки от дневния ред, в
него трябва да се посочи, че пълномощникът има
право на преценка дали и по какъв начин да
гласува. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява
повече от един акционер в общото събрание на
дружество. В този случай пълномощникът може
да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Ако акционерът лично присъства на
общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако
акционерът заяви обратното. Относно въпросите
от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника. Преупълномощаването с правата по чл. 116,
ал. 1 ЗППЦК, както и пълномощното, дадено в
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нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1, е нищожно. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство
в общото събрание на акционерите, издадени на
чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие
с изискванията на българското законодателство.
При несъответствие между текстовете за верни
се приемат данните в превода на български език.
Образецът на пълномощно е на разположение на
хартиен носител, както и на интернет страницата на дружеството на адрес: www.bthold.com. На
основание чл. 36, ал. 2, т. 1 от устава на дружеството във връзка с чл. 116, ал. 6 ЗППЦК пълномощниците, представляващи повече от 500
акции, са задължени да представят оригиналните си пълномощни в деловодството на дружеството в Пловдив, бул. Христо Ботев 82, ет. 5,
стая 501, в работни дни от 9 до 12 ч. и от 14 до
16 ч. не по-късно от 28.06.2011 г. Съгласно изискването на чл. 115г, ал. 5 ЗППЦК „Български
транспортен холдинг“ – АД, дава възможност на
акционерите да изпращат пълномощни и по
електронен път. Дружеството ще получава по
електронен път и ще счита за валидни пълномощни, изпратени в срок до 16 ч. на последния
работен ден, който е 29.06.2011 г., преди датата
на общото събрание на акционерите, а за пълномощниците, представляващи повече от 500
акции – до 16 ч. не по-късно от 28.06.2011 г., при
спазване на следните изисквания: изпращане
посредством електронно съобщение на адрес:
mihail@bthold.com, съдържащо сканирано копие
на нотариално заверено пълномощно по образец,
предоставен от „Български транспортен холдинг“ – АД. Пълномощното следва да е изпратено от електронната поща на упълномощителя
и да е подписано с универсален електронен подпис от упълномощителя по смисъла на Закона
за електронния документ и електронния подпис.
В ус т а ва н а „Б ъ л г ар ск и т ра нспор т ен холдинг“ – АД, не е предвидена възможност общото събрание на дружеството да използва кореспонденция или електронни средства за гласуване.
Регистрацията на акционерите и пълномощниците за общото събрание започва в деня на събранието – 30.06.2011 г., в 8 ч. и завършва в 8,45 ч.
на входа на за лата, в която ще се проведе
събранието. Акционери юридически лица се
представляват от законните си представители,
които се легитимират с представяне на актуален
документ за това и документ за самоличност.
Пълномощниците на акционери юридически лица
представят освен документите по предходното
изречение и писмено изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание от законния представител на дружеството и
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отговарящо на изискванията на ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били
предмет на публично предлагане. Акционери
физически лица се легитимират с документ за
самоличност. Пълномощниците на акционери
физически лица се легитимират с документ за
самоличност и писмено изрично нотариално
заверено пълномощно. Писмените материали за
общото събрание на акционерите са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9 до
12 ч., считано от датата на публикуване на настоящата покана в т ърговския регист ър, до
29.06.2011 г. включително, на адрес: Пловдив, бул.
Христо Ботев 82, ет. 5, стая 510, както и на интернет страницата на „Български транспортен
холдинг“ – АД, на адрес: www.bthold.com. Запознаването с материалите може да се извърши
лично или чрез пълномощник, с изрично оригинално пълномощно с нотариално заверен подпис.
При поискване материалите се предоставят на
акционера срещу писмена молба, заведена в деловодството на дружеството в рамките до три
работни дни. Съгласно чл. 34 „б“, ал. 3 от устава
на дружеството обстоятелството на притежаване
на акции се установява с оригинална нотариално заверена декларация и документ за самоличност. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.
4886
Василка Петрова Комитова – ликвидатор на
Сдружение за подкрепа на свободното разпространение на информация и знания „Без граници“,
Пловдив, в ликвидация по ф. д. № 1857/2006, на
основание чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани всички кредитори на сдружението
да предявят своите вземания в 6-месечен срок от
обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
4910
Ели Желева Герганова – ликвидатор на сдружениие „Обществен съвет по саморегулация“,
София, в ликвидация по ф.д. № 8498/2001 на
Софийския градски съд, на основание чл. 267 ТЗ
във връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си
в срок един месец от обнародването на поканата
в „Държавен вестник“.
4940
Таню Стоянов Славчев – ликвидатор на фондация „Здраве за инвалиди“, Пловдив, в ликвидация по ф.д. № 2884/98, на основание чл. 267
ТЗ и чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на
фондацията да предявят вземанията си.
4973
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