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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за тайно гласуване при избора на трима членове
от квотата на Народното събрание, в т.ч. и
председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание във връзка с чл. 22а,
ал. 2 и чл. 22г от Закона за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси
РЕШИ:
Приема процедурни правила за тайно гласуване при избора на трима членове от квотата
на Народното събрание, в т.ч. и председател
на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както следва:
1. За организиране и провеждане на тайното гласуване се избира комисия в състав
от 11 народни представители – по двама от
всяка парламентарна група и 1 независим
народен представител.

2. Гласуването се извършва с една бяла бюлетина с имената на предложените кандидати,
изписани по азбучен ред, и квадратче пред
всяко име за отразяване волята на гласуващия
народен представител.
3. Бюлетините се поставят предварително
в изборните кабини.
4. Пликовете за гласуване са бели, непрозрачни, с еднакъв размер и без надписи.
П ликовете се п редоставя т на народни те
представители от членовете на Комисията за
провеждане на тайното гласуване.
5. Всеки народен представител може да
гласува „ЗА“ неповече от трима от кандидатите, като постави знак „X“ в квадратчето
пред съответното име.
6. След гласуването народният представител поставя бюлетината в изборния плик,
излиза от изборната стая и пуска плика в
указаната избирателна кутия. Извършеното
гласуване се отбелязва в списъка на народните представители, като гласувалият народен
представител се подписва.
7. Разкъсване, зачертаване и други знаци
върху бюлетината не я правят недействителна.
Плик с две или повече еднакви бюлетини се
брои за една действителна бюлетина.
8. Бюлетината е недействителна, когато:
а) е саморъчно направена;
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б) е намерена в изборната кутия без плик;
в) е поставен знак „Х“ в повече от три
квадратчета;
г) не е поставен знак „Х“ в нито едно
квадратче.
Когато пликът съдържа две или повече
бюлетини с различно съдържание и когато
пликът е празен, бюлетините се броят за една
недействителна бюлетина.
9. Гласуването се провежда в рамките на
1 час, смятано от обявяването на процедурата.
10. След приключване на гласуването Комисията за провеждане на тайното гласуване
съставя протокол с данните от гласуването,
който се подписва от членовете на комисията. Председателят на комисията обявява
пред Народното събрание резултатите от
гласуването.
11. За избрани се смятат първите трима
кандидати, получили най-много гласове. За
председател на комисията се смята за избран
членът, получил най-много гласове.
12. Ако от първите трима събрали наймного гласове има повече от един кандидат,
предложен от народни представители от една
и съща парламентарна група, за избран се
смята следващият по брой гласове кандидат, предложен от народни представители
от друга парламентарна група, при спазване
изискването на чл. 22г, ал. 2 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси.
13. Ако между избраните трима членове
се получи равен резултат между тримата или
между първите двама от тях, се провежда
нова процедура за избор само на председател измежду тях. За председател се смята за
избран членът, получил най-много гласове.
14. В случай че при първото гласуване повече от трима кандидати получат най-много
равен брой гласове, се провежда нов избор.
Второто гласуване се провежда при същите
условия и ред между кандидатите, получили
равен брой гласове. За избран/и от неизбраните членове от квотата на Народното събрание
след първото гласуване се счита кандидатът/
ите, получил/и най-много гласове.
15. Председателят на комисията обявява
пред Народното събрание окончателните резултати от гласуването и имената на избраните
членове, в т.ч. председател.
Решението е прието от 41-ото Народно
събр ание на 5 май 2011 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
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Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия за провеждане на
тайно гласуване при избора на трима членове
от квотата на Народното събрание, в т.ч. и
председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и Решението за приемане на процедурни правила за тайно гласуване при избора на трима
членове от квотата на Народното събрание, в
т.ч. и председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
РЕШИ:
Избира Комисия за провеждане на тайно гласуване при избора на трима членове
от квотата на Народното събрание, в т.ч. и
председател на Комисията за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси, в
състав от 11 народни представители – по двама
от всяка парламентарна група и 1 независим
народен представител, както следва:
Председател: Юлиана Генчева Колева – народен представител от Парламентарната група на ПП ГЕРБ.
Членове: Красимир Георгиев Ципов – народен
представител от Парламентарната
група на ПП ГЕРБ;
Димитър Ангелов Горов – народен
представител от Парламентарната
група на Коалиция за България;
Пенко Атанасов Атанасов – народен
представител от Парламентарната
група на Коалиция за България;
Тунджай Османов Наимов – народен
представител от Парламентарната
група на „Движение за права и
свободи“;
Ердоан Мустафов Ахмедов – народен
представител от Парламентарната
група на „Движение за права и
свободи“;
Петър Иванов Хлебаров – народен
представител от Парламентарната
група на партия „Атака“;
Венцислав Асенов Лаков – народен
представител от Парламентарната
група на партия „Атака“;
Цветан Костов Костов – народен
представител от Парламентарната
група на „Синята коалиция“;
Иван Николаев Иванов – народен
представител от Парламентарната
група на „Синята коалиция“;
Корман Якубов Исмаилов – независим народен представител.
Решението е прието от 41-ото Народно
събр ание на 5 май 2011 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 93
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Удостоявам бригаден генерал Людмил
Лалев Ангелов с висше офицерско звание
„генерал-майор“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 3 май 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
5626

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 4
от 4 май 2011 г.

по конституционно дело № 4 от 2011 г.
Конституционният съд в състав: председател: Евгени Танчев, членове: Емилия Друмева,
Владислав Славов, Димитър Токушев, Благовест Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев,
Георги Петканов, Ванюшка Ангушева, Цанка
Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, при
участието на секретар-протоколиста Гергана
Иванова разгледа в закрито заседание на
12 април, 21 април и 4 май 2011 г. конституционно дело № 4 от 2011 г., докладвано от
съдията Емилия Друмева.
Конституционният съд е сезиран от петдесет и трима народни представители от 41ото Народно събрание на основание чл. 150,
ал. 1 от Конституцията. Делото е образувано
на 11.02.2011 г. Производството е по чл. 149,
ал. 1, т. 2 и 4 от Конституцията; иска се
установяване противоконституционност на
разпоредби от Изборния кодекс (ИК, ДВ,
бр. 9 от 2011 г.), както и несъответствието им
с общопризнатите норми на международното
право и с международни договори, по които
Република България е страна. Оспорени са
чл. 1; чл. 3, ал. 2, 3, 4 и 5; чл. 4, ал. 3, 4, 5
и 6; чл. 23, ал. 2; чл. 25, ал. 1, т. 6; чл. 26,
ал. 1, т. 3 и 27 и ал. 8; чл. 44, ал. 2; чл. 74,
ал. 4, т. 1 и 2; чл. 78; чл. 79; чл. 166, ал. 5 и
6; чл. 264, ал. 1; § 1; § 11; § 16; § 18 и § 19 ИК
като разпоредби, нарушаващи конституционните принципи на демократизма и правовата
държава (преамбюла на Конст и т у ци я та),
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както и чл. 1, ал. 2 и 3, чл. 4, ал. 1, чл. 5,
ал. 4, чл. 6, ал. 2, чл. 10, чл. 11, чл. 25, чл. 26,
чл. 42, чл. 120 и чл. 138 от Конституцията и
противоречащи на Всеобщата декларация за
правата на човека, Международния пакт за
граждански и политически права (МПГПП) и
Конвенцията за защита на правата на човека
и основните свободи (КЗПЧОС). Оспорва се
уредбата, свързана с изискването лицето да
е живяло в конкретно населено място определен период от време (т.нар. уседналост),
отнасящо се за избирателите на членове на
Европейския парламент (ЕП) от Република
България и на местни избори (чл. 3, ал. 2, 3,
4 и 5 ИК), както и свързаните с уседналостта допълнителни разпоредби. Оспорва се и
уредбата на изискванията към кандидатите
за евродеп у тат и, общ инск и съвет ниц и и
кметове – лицето да е живяло определено
време в държава – членка на Европейския
съюз (ЕС), респ. в населеното място, както и
изискването лицето да няма гражданство на
държава, която не е членка на ЕС (чл. 4, ал. 3,
4, 5 и 6 ИК). В искането се оспорват отделни
правила за конституирането и правомощията
на Централната избирателна комисия (ЦИК),
предвидена за всички видове избори с мандат
5 години, и се поддържа, че този орган ще е
изцяло политизиран, което противоречи на
Конституцията (чл. 23, ал. 2; чл. 25, ал. 1, т.
6; чл. 26, ал. 1, т. 3 и 27 и ал. 8). Противно на
Конституцията е според искането, че част от
актовете на тази комисия, в т.ч. методиката,
която ЦИК приема за определяне резултатите от отделните видове избори и която не
е част от самия Изборен кодекс, въобще не
подлежат на съдебен контрол, което противоречи на чл. 120, ал. 2 от Конституцията
и на посочените международни договори.
Оспорват се правилата за гласуване извън
страната като нарушаващи конституционния
принцип за равно избирателно право, както
и посочените международни договори (чл. 44,
ал. 2; чл. 74, ал. 4, т. 1 и 2; чл. 166, ал. 5 и 6
ИК). Предмет на оспорване е и изискването
към кандидатите на президентските избори
и на изборите за ЕП да внесат безлихвен
депозит 10 000 лв. по сметка в Българската
народна банка (чл. 78 и чл. 79 ИК) в искането това законово положение се възприема
като имуществен ценз, който противоречи на
конституционните принципи за равенството
в изборния процес, равенството пред закона
и политическия плурализъм. Вносителите
на искането поддържат, че съдържащото се
в кодекса правило, че законността на изборите за членове на Европейския парламент
от Република България може да се оспорва
пред Конституционния съд (чл. 264, ал. 1 ИК)
противоречи на чл. 149, ал. 2 от Конституцията за това, че със закон не могат да се
дават правомощия на Конституционния съд.
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Оспорва се и уредбата на експерименталното
гласуване по електронен път чрез интернет
(§ 11 ИК) като нарушаващо конституционния
принцип за тайно гласуване и противоречащо
на посочените международни договори.
Искането обхваща и част от преходните
и заключителните разпоредби на Изборния
кодекс досежно изменения в други закони,
имащи връзка с Изборния кодекс – изискването за минимум брой жители, при наличието
на който може да се образува кметство (§ 18
ИК, изменящ Закона за административно-териториалното деление на Република България,
ЗАТУРБ); намаляването броя на общинските
съветници, отпадането на прекия избор на
районните кметове и новата уредба, според
която те се избират от общинския съвет по
предложение на общинския кмет, както и
въвеждането на „лимити“ при формирането
на общинските органи – определен брой заместник-кметове (§ 19 ИК, изменящ Закона
за местното самоуправление и местната администрация, ЗМСМА) – всички тези законови
положения се оспорват като противоречащи на
конституционните принципи за демократична
държава, равенството пред закона, политическия плурализъм и принципа за местното
самоуправление. Оспорва се и чл. 1 ИК.
С определение от 22 април 2010 г. Конституционният съд е допуснал за разглеждане по
същество искането за установяване противоконституционността на оспорените текстове
от Изборния кодекс, както и несъответствието им с международни актове, по които
Република България е страна. Конституирал
е като заинтересовани страни по делото
Народното събрание, Министерския съвет,
министъра на правосъдието, министъра на
регионалното развитие и благоустройството,
Върховния касационен съд (ВКС), Върховния
административен съд (ВАС), омбудсмана на
Република България, Държавната агенция за
българите в чужбина, Съюза на юристите в
България, Висшия адвокатски съвет, Националното сдружение на общините, Български
адвокати за правата на човека, Института за
модерна политика, Асоциацията за европейска
интеграция и права на човека, Българския
Хелзинкски комитет, Института за местно и
регионално развитие, Националната асоциация
„Правна инициатива за местно самоуправление“, Асоциацията на българските градове и
региони и Асоциацията на българските села.
От тях становища по делото са представили
Министерският съвет, министърът на регионалното развитие и благоустройството,
Държавната агенция за българите в чужбина,
Съюзът на юристите в България, Висшият адвокатски съвет, Български адвокати за правата
на човека, Институтът за модерна политика и
Националната асоциация „Правна инициати-
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ва за местно самоуправление“. Позициите и
аргументите, изразени в становищата, са на
съответното място в решението.
Конституционният съд, след като обсъди
доводите и съображенията, изложени в искането и в становищата на страните, установените
факти и обстоятелства, за да се произнесе,
взе предвид следното:
І
Член 1 ИК
Член 1 ИК гласи: „(1) Този кодекс определя организацията и реда за произвеждане на
избори за народни представители, президент
и вицепрезидент на републиката, членове на
Европейския парламент от Република България, общински съветници, кметове на общини
и кметства, както и условията за избиране
на народни представители, президент и вицепрезидент на републиката, членове на Европейския парламент от Република България,
общински съветници, кметове на общини и
кметства. (2) С кодекса се определят и условията и редът за попълване на мандати при
предсрочно прекратяване на пълномощията на
народен представител, член на Европейския
парламент от Република България, общински
съветник, кмет на община и кметство.“
В искането мотиви за оспорването на чл. 1
ИК липсват. Систематически целият чл. 1 е
посочен заедно с оспорените разпоредби на
чл. 4 ИК като противоречащи на чл. 4, ал. 1,
чл. 5, ал. 4, чл. 10, чл. 25, чл. 26, ал. 1 и чл. 42
от Конституцията, както и на международни
договори, по които Република България е
страна.
Само в две от представените становища – на Министерския съвет и на Института
за модерна политика, е отделено внимание
на чл. 1 ИК: Министерският съвет счита, че
оспорването на такава разпоредба буди недоумение, Институтът за модерна политика – че
е налице противоконституционност на чл. 1
ИК в частта му „както и условията за избиране на народни представители, президент
и вицепрезидент на републиката, членове
на Европейския парламент от Република
България, общински съветници, кметове на
общини и кметства“.
Оспорването на чл. 1 ИК е основателно
частично.
Разпоредбите на чл. 1 ИК определят предмета и обхвата на кодекса. От проучването на
стенографските протоколи на 41-ото Народно
събрание от пленарните заседания, на които
се е обсъждал проектът за Изборен кодекс,
съдът установява, че народни представители
са изразявали несъгласие със съдържанието на
чл. 1 относно „условията за избиране на народни представители, президент и вицепрезидент
на републиката“ с аргумента, че условията
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са изброени изчерпателно в Конституцията,
а с изричното им присъствие в чл. 1 ИК се
прави дописване на Конституцията.
Относно условията за избиране на народни
представители, президент и вицепрезидент на
републиката (ал. 1) Конституционният съд
отбелязва, че тези условия са ясно уредени в
Конституцията – чл. 65, ал. 1, чл. 93, ал. 2 и
чл. 94. Поради това съдът преценява, че включването на „условията за избиране на народни
представители, президент и вицепрезидент
на републиката“ в предмета на регулиране
на Изборни я кодекс (чл. 1) представл ява
дописване на Конституцията и установява
противоконституционност на чл. 1, ал. 1 ИК
в частта „народни представители, президент и
вицепрезидент на републиката“. В останалата
си част чл. 1 ИК не е противоконституционен.
ІІ
Член 3, ал. 2, 3, 4 и 5;
Член 4, ал. 3, 4, 5 и 6 и
Параграф 1 ИК относно т.нар. уседналост
Оспорва се цялостната уредба на чл. 3,
ал. 2, 3, 4 и 5; чл. 4, ал. 3, 4, 5 и 6 ИК, засягаща участието в избори за членове на ЕП от
Република България и в избори за кметове
и общински съветници; оспорва се и целият
§ 1 от допълнителните разпоредби на ИК с
неговите 20 точки. Мотиви за оспорването са
изложени само по част от тази уредба – относно изискването в Изборния кодекс избиратели
и кандидати да са живели минимум време в
Република България или в държава – членка
на ЕС, респ. в съответното населено място. В
искането се поддържа, че въпросното изискване в чл. 3, ал. 2, 3, 4 и 5 и в чл. 4, ал. 3, 4, 5
и 6 ИК, както и поясняващите го текстове в
§ 1 от допълнителните разпоредби на ИК са
противоконституционни и противоречащи на
международни договори, по които Република
България е страна.
Искането се подкрепя от Български адвокати за правата на човека, Съюза на юристите
в България, Висшия адвокатски съвет и Института за модерна политика. Министерският
съвет, министърът на регионалното развитие и
благоустройството и Националната асоциация
„Правна инициатива за местното самоуправление“ считат оплакването за неоснователно.
Искането е основателно частично – досежно числото „12“, думите „две години“ и
„една година и четири месеца“. В останалата
част на оспорените текстове, свързани с т.нар.
уседналост, искането е неоснователно. Що се
отнася до текстовете на § 1 от допълнителните разпоредби на ИК, които нямат общо с
въпроса на уседналостта, Конституционният
съд ги възприема като неотносими към делото
и ги оставя без разглеждане.
В искането се твърди, че въвеждането на
изискването за „уседналост“ при упражняване на активно избирателно право надхвърля
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конституционната рамка: в чл. 42, ал. 1 от
Конституцията изчерпателно са изброени
ограниченията за упражняването на активно
избирателно право при произвеждане на избори за държавни и местни органи на власт
и на допитвания до народа, а изискване за
живеене определен период от време преди
избори в населеното място не се съдържа в
същия чл. 42, ал. 1 от Конституцията. Така
според искането с Изборния кодекс се прави
недопустимо дописване на Конституцията. В
искането се поддържа също, че не е конституционно допустимо в § 1 от допълнителните
разпоредби да се определят 5 различни понятия
за ограничението (уседналостта) вместо едно
общо понятие, както изисква конституционният принцип за правовата държава (чл. 4, ал. 1
от Конституцията). Поддържа се също, че при
прилагането на оспорената уредба може да се
стигне до фактическо лишаване на немалко
граждани от правото да гласуват на европейски и местни избори поради невъзможност да
бъдат включени в някой избирателен списък,
което представлява нарушение на чл. 26, ал. 1
и чл. 10 от Конституцията, както и на чл. 7
и чл. 21, ал. 3 от Всеобщата декларация за
правата на човека, чл. 14 КЗПЧОС и чл. 25в
МПГПП и влиза в противоречие с чл. 5, ал. 4
от Конституцията.
1. Правото да се избират държавни и местни
органи, т.е активното избирателно право, е
от категорията на основните права, уредено
в чл. 42 от Конституцията в главата „Основни права и задължения на гражданите“. То
принадлежи към status activus на основните
права (Г. Йелинек); неговото упражняване е
фундамент в изграждането на демократична
държава. Член 42, ал. 1 от Конституцията
гласи: „Гражданите, навършили 18 години, с
изключение на поставените под запрещение
и изтърпяващите наказание лишаване от
свобода, имат право да избират държавни и
местни органи и да участват в допитвания
до народа.“
В своята практика (Решение № 3 от 2001 г.
по к.д. № 16 от 2000 г., Решение № 8 от 2001 г.
по к.д. № 10 от 2001 г.; Решение № 1 от 2009 г.
по к.д. № 5 от 2009 г.) Конституционният съд
поставя ударението върху това, че в чл. 42,
ал. 1 от Конституцията всъщност са записани изисквания – позитивни и негативни,
за самото упражняване на избирателното
право, за да може то да бъде осъществявано
според предназначението си – чрез избори
да бъдат излъчени „управляващите“. Такива
изисквания – лицето да е достигнало 18-годишна възраст, да не е под запрещение и да
не изтърпява наказание лишаване от свобода,
са необходими, за да се гарантира личната
способност на всеки да бъде избирател, т.е. за
осигуряване реалното упражняване на избирателното право (всеобщото избирателно право,

БРОЙ 36

ДЪРЖАВЕН

чл. 10 от Конституцията). В съвременната
правна доктрина е изяснено, че основанието
за „всеобщността“ на избирателното право
се съдържа в същността му като субективно
право, а основанието за допълващите изисквания (в негативен план определяни и като
„ограничения“) – в самото упражняване на
избирателното право. Упражняването на избирателното право в интерес на обществото
може да се очаква само от гражданите по
чл. 42, ал. 1 от Конституцията. То предпоставя и връзка/съпричастност на избирателя
с конкретната общност, чиито органи на
управление се формират чрез неговото гласоподаване на местни или национални избори.
Традиционно наличието на такава връзка и
съпричастност се осигурява чрез спазването
на изискването лицето, което ще избира, да е
гражданин на държавата, за чиито органи се
произвеждат изборите, респ. да е гражданин
на държава – членка на ЕС, при избори за
ЕП и местни избори. Това изискване обаче не
се съдържа в чл. 42, ал. 1 от Конституцията.
От стенографските дневници на VІІ Велико Народно събрание се установява, че
при създаването на Конституцията текстът
на чл. 42, ал. 1 не е бил предмет на дебати
в пленарната зала. Последвалото изборно
законодателство, както и Изборният кодекс
изрично предвиждат, че избиратели са българските граждани, а в условията на членство
в ЕС – и гражданите на държава – членка на
ЕС, за местни избори и избори за ЕП, при определени условия. Класическо правно правило
е, че избирателните права са преди всичко
за гражданите на съответната държава. Това
положение произтича от принадлежността на
гражданите (в активен статус) към народа на
държавата, а народът на държавата е основен
компонент от същността на всяка държава
(заедно с територията и държавната власт).
По изложените съображения Конституционният съд прави извода, че няма „дописване“
на Конституцията, когато законодателството за
местни избори и за избори за членове на ЕП
от Република България принципно съдържа
изискването лицето да е живяло определено
време в населеното място, респ. в държавата – членка на ЕС, за да може ефективно да
упражни активното си избирателно право.
Впрочем такова изискване не се въвежда за
първи път с Изборния кодекс. При действието
на Търновската конституция законът е изисквал избирателите да „са постоянни жители
на някоя община или са се поселили там не
по-късно от 6 месеца“ (чл. 1, ал. 1 от Закона
за избиране представители на Обикновеното
и Великото Народно събрание, ДВ, бр. 95 от
1880 г.). В българското изборно право такова
изискване е с установени традиции, свързвано
е с мястото на упражняването на активното
избирателно право, като формалните крите-
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рии в исторически план са се променяли с
оглед действащите правила за гражданска
регистрация. Такова изискване за регистрация
в общината преди насрочването на местните
избори, както и за живеене месеци преди
изборния ден изборното законодателство съдържа и при действието на Конституцията на
Република България – Закона за избиране на
народни представители, ЗИНПОСК(отм.), Закона за местните избори, ЗМИ(отм.). Откакто
Република България е член на ЕС, Законът
за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ,
отм.), който е действал до влизането в сила
на Изборния кодекс, съдържа аналогично
изискване. Конституционният съд заключава, че съдържащото се и в Изборния кодекс
изискване лицето да е живяло в населеното
място, респ. в държава – членка на ЕС, по
принцип не е противоконституционно. То не
противоречи принципно и на общо формулираните стандарти за честни и свободни избори,
съдържащи се в общопризнати норми на международното право и международни договори,
по които Република България е страна: чл. 7
и чл. 21, ал. 3 от Всеобщата декларация за
правата на човека, чл. 25в МПГПП и чл. 14
КЗПЧОС. В Кодекса за добрата практика
по избори, приет на 51-ата пленарна сесия
(5 – 6 юли 2002 г.) на Венецианска комисия
за демокрация чрез право (Съвет на Европа)
изискването за живеене определен период
от време в населеното място преди избори
изрично е записано като допустимо. В този
смисъл е и практиката по прилагането на
КЗПЧОС – ECHR, Nr. 31891/96 judgment of
7.9.99 Hilbe vs Liechtenstein; Frowein/Peukert,
EMRK-Kommentar, 2. Aufl., S. 840/.
2. „Уседналост“ не е легален термин в българското право. Не присъства и в практиката
на Конституционния съд, въпреки произнасяне на Съда по принципни въпроси от тази
правна фигура. В Решение № 3 от 2001 г. по
к.д. № 16 от 2000 г. е дадено тълкуване във
връзка с конституционното изискване към
упражняването на пасивното избирателно
право – кандидатът за президент да „е живял
последните 5 години в страната“. Конституционният съд приема, че „живеене“ за определен
период от време в страната означава фактически и трайно пребиваване на територията
на страната през повече от половината през
всяка от петте години, предхождащи датата
на избора. Признакът „трайност“ характеризира връзката на лицето с това място чрез
установяване на лични или професионални
връзки, като към този фактически критерий
законът според съда може да добави формалноюридически критерии, като местожителство,
адресна регистрация, и с тях да се свързват
различни правни последици. Що се отнася
до „измерването“ на 5-те години, Консти-
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туционният съд прилага мярка, действаща
в данъчното законодателство – лицето да е
живяло в страната повече от половината от
календарната година.
3. Конституционният съд е на мнение, че
оспореното изискване по чл. 3 и чл. 4 ИК не
е ценз, както се поддържа в някои от представените становища (Съюз на юристите в
България, Български адвокати за правата
на човека). То не е предпоставка за възникването на активното избирателното право у
конкретното лице, съответно наличието му
не отнема избирателното право; по същество
то е свързано с определяне на мястото, къде
да се гласува.
Конституционният съд обаче преценява,
че когато законът предвижда прекомерно
дълъг срок за такова „живеене“, както е
предвидено в чл. 3, ал. 4 и 5 и в § 1, т. 4 и
5 ИК – „12 месеца“, и както е предвидено в
чл. 4, ал. 3 и 4 и § 1, т. 3 ИК – „две години“,
тогава позитивното изискване към носителя на
избирателното право се превръща в ценз, т.е.
преграда за неговото упражняване. Конституционният съд преценява такова изискване за
„живеене“ като прекомерно, защото превръща
допустимите и разумни изисквания към носителя на избирателното право в ограничение и
ценз и в този смисъл противоречи на чл. 10
от Конституцията. Срокове от „12 месеца“
и „2 години“ нарушават и конституционния
принцип за пропорционалност при поставянето
на допустими изисквания към упражняването
на основни права, каквото е избирателното
право – не е налице сериозно оправдание
за наложителност на толкова дълъг период,
който да е необходим за упражняването на
избирателното право по предназначението му.
В Изборния кодекс не се съдържа измерител
или сравнение, което да осмисля и оправдава
срока „12 месеца“ или „2 години“. Конституционният съд констатира и несъразмерност
с оглед продължителността на мандата на
органите, за чието избиране се произвеждат
въпросните избори и съответно се упражняват избирателните права – общински съвети
и кметове се избират за 4 години (чл. 138 и
чл. 139, ал. 1 от Конституцията), ¼ от това
време избирател и избираем трябва да е живял
в населеното място; членове на ЕП се избират
за 5 години – за да си избираем, трябва съответно 2 години „живеене“ в държава-членка.
Венецианската комисия за демокрация чрез
право (Съвет на Европа) в своите стандарти
и препоръки за добри изборни практики е
формулирала принципите на европейското
изборно наследство, сред които е всеобщото
избирателно право (Кодекс за добрата практика при избори). За да бъде гарантиран
този принцип, в тях изрично се препоръчва
срокът на допустимото изискване за живеене на определено място преди избори да не
превишава 6 месеца. По-дълги срокове според Венецианската комисия могат да бъдат
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въвеждани само ако това се налага за защита
на национални малцинства. Това принципно
положение е възприето и от правото на ЕС
за избиране на членове на ЕП. И още едно
съображение: „12 месеца, респ. 2 години“ не
съответстват на свободата на придвижване
на хората като основна европейска свобода.
Във връзка с оспорването съдът констатира
несъгласуваност в действащото законодателство. В § 21 от заключителните разпоредби на
ИК се правят изменения в Закона за прякото
участие на гражданите в държавната власт и
местното самоуправление (ЗПУГДВМС), без
обаче те да засягат уредбата на неговия чл. 4
за това, кой има право да участва в референдуми – национален и местен. И въпреки
че Изборният кодекс предвижда на местни
избори уседналост „12 месеца“, измененията,
които с него се правят в ЗПУГДВМС, не са
засегнали съдържанието на посочения чл. 4,
ал. 2: за да участва в местния референдум,
лицето трябва да е живяло в населеното място
през последните 6 месеца преди насрочването му, т.е. както преди влизането в сила на
Изборния кодекс.
По изложените съображения Конституционният съд установява противоконституционност за числото „12“ в чл. 3, ал. 4 и 5; чл. 4,
ал. 5 и 6; § 1, т. 4 и 5, както и за думите „две
години“ в чл. 4, ал. 3 и 4; § 1, т. 3 и думите
„една година и четири месеца“ в § 1, т. 3 ИК.
Едновременно с това съдът обръща внимание
на законодателя към разпоредбите на чл. 42,
ал. 2, чл. 45, ал. 2, чл. 53, ал. 2, чл. 62, ал. 2
и 3, чл. 63, ал. 1, т. 2, чл. 64, чл. 72, ал. 7,
чл. 283, ал. 3 и 4 ИК, които не са оспорени,
но са свързани с изискването за живеене „12
месеца“ преди изборите в населеното място
и изрично го съдържат. Съдът не установява
противоконституционност на разпоредбите
на чл. 3, ал. 4 и 5 ИК в частта им извън
изискването за живеене 12 месеца. Съдът
не установява противоконституционност и
на целите разпоредби на чл. 3, ал. 2 и 3 ИК.
Поставени в тази изяснена конституционна
рамка, за оспорените обяснителни разпоредби
на § 1, т. 1 – 5 от допълнителните разпоредби
на ИК относно изискването за живеене определен период на определено място съдът
преценява, че те не са противоконституционни.
В тях са използвани формалните критерии за
адресна регистрация по постоянен и настоящ
адрес на територията на Република България, определени в Закона за гражданската
регистрация, както и адрес на пребиваване
в друга държава – членка на ЕС, определен в
Закона за влизане, пребиваване и напускане
на Република България на гражданите на
ЕС и членовете на техните семейства. В т. 2
и 3 на § 1 ИК относно изборите за членове
на ЕП от Република България принципно е
приложено посоченото тълкувателно Решение
№ 3 от 2001 г. на Конституционния съд за
това, че позитивноправно определеният срок
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на живеене не означава живеене през всеки
един ден от този срок. Едновременно с това
обаче съдът констатира непоследователност
в уредбата на § 1 ИК: възприетият подход за
релативиране до „повече от ½“ на определения срок съобразно с Решение № 3 на КС от
2001 г. не е приложен към 12-месечния срок
при местните избори в т. 4 и 5 на § 1 ИК. За
тази непоследователност на законовата уредба
смислено обяснение не е налице.
В искането се твърди, че при прилагането
на някои от обяснителните разпоредби на
§ 1 ИК група лица може да бъдат лишени от
избирателно право, тъй като няма да могат
да бъдат включени в никакви избирателни
списъци. Като причина за такава възможна
последица в становищата на Висшия адвокатски съвет и Съюза на юристите в България
се изтъква кумулираното изискване регистрацията на лицето по постоянен и настоящ
адрес да е в населеното място при местни
избори (§ 1, т. 4 и 5 ИК). От анализа на цялостната уредба на Изборния кодекс, както
и на изборното законодателство, действало
въз основа на Конституцията на Република
България до влизането в сила на Изборния
кодекс, Конституционният съд заключава, че
въпросното кумулиране всъщност изразява
утвърденото при действието на тази Конституция принципно правило на изборния процес, че при произвеждане на местни избори
гласуване извън страната не се осъществява.
Този въпрос има отношение към организацията и реда за провеждане на изборите, за
което Конституцията изрично възлага на
законодателя да създаде уредба (чл. 42, ал. 2
от Констит у ци ята). Съдът не установява
противоконституционност на уредбата в § 1,
т. 1 – 5 от допълнителните разпоредби на ИК
в частта им извън изискването за живеене.
4. Конституционният съд отбелязва, че
липсват мотиви за оспорване съдържанието
на § 1, т. 6 – 20 ИК. В Определението от 24
февруари 2011 г., с което съдът е допуснал
искането за разглеждане по същество, изрично е посочено, че на вносителя се дава
възможност да представи в определения срок
доказателства и допълнителни съображения
по искането. Такива обаче не са постъпили.
Съдът отчита, че оспорването на тези законови текстове е неотносимо към делото, тъй
като повечето от тях представляват самостоятелен предмет на уреждане в специални
закони. Произнасянето по тях в рамките на
настоящото дело би било инцидентно и откъснато от основните положения на специалната
законова уредба и няма да може да постигне
необходимата дълбочина и пространност на
контрола за конституционос ъобразност, поради което Конституционният съд ги оставя
без разглеждане и не се произнася по тях в
това конституционно дело.
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ІІІ
Член 4, ал. 3, 4, 5 и 6 ИК
относно „гражданство в държава извън
Европейския съюз“
Оспорването на посочените разпоредби е
мотивирано частично – само относно съдържащото се в тях изискване към кандидатите
за членове на ЕП от Република България и
за общински съветници и кметове, като се
изисква освен националното гражданство да
нямат и друго гражданство на държава, която
не е член на ЕС.
В искането се поддържа, че т ъй като
Конституцията постановява всеобщо избирателно право (чл. 10), не съдържа негативното
изискване кандидатите на избори за ЕП и на
местни избори да нямат двойно гражданство,
допуска изрично в чл. 25, ал. 1 двойното гражданство, то оспорената уредба противоречи на
принципа за правовата държава (чл. 4, ал. 1),
чл. 10, чл. 25 КРБ, както и на международни
договори и съответно противоречи и на чл. 5,
ал. 4 КРБ.
Искането се подкрепя от Института за
модерна политика, Националната асоциация
„Инициатива за местно самоуправление“ и
Българските адвокати за правата на човека. Министерският съвет и министърът на
регионалното развитие и благоустройството
аргументират обратното.
Конституционният съд не можа да постигне
мнозинство от 7 гласа в подкрепа или против
искането съдийските гласове са 6 : 6, поради
което искането в тази му част се отхвърля;
решението включва две групи мотиви.
Съдиите Евгени Танчев, Георги Петканов, Ванюшка Ангушева, Димитър Токушев,
Красен Стойчев и Пламен Киров считат, че
искането е основателно и текстовете на чл. 4,
ал. 3, 4, 5 и 6 от Изборния кодекс в частта
им „н яма г ра ж данст во в държава извън
Европейския съюз“ противоречат на чл. 10;
чл. 6, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от Конституцията
на Република България.
Конституцията въвежда редица предпоставки както за упражняването на активното
избирателно право, така и за упражняването
на пасивното избирателно право. Всички те се
подчиняват и са съгласувани с принципа на
общото избирателно право, закрепен в чл. 10
от Основния закон. Пасивното избирателно
право се урежда в Конституцията като условия за избираемост, на които кандидатите за
съответните изборни длъжности трябва да
отговарят. Действително неговата уредба не
се съдържа в глава втора „Основни права и
задължения на гражданите“, какъвто е случаят
с активното избирателно право (чл. 42, ал. 1
от Конституцията). Това обаче не променя
качеството му на основно политическо право на българските граждани. Недопустимо е
единствено поради систематиката на правната
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му уредба извън глава втора да се обосновава възможността за неговото законодателно
ограничаване. Противното би означавало и
правото на собственост, уредено в глава първа
на Основния закон, да няма характеристиката на основно конституционно право, при
това само заради отсъствието му от текста
на глава втора. Подобен подход е опасен и
конституционно недопустим.
Конституцията изрично определя условията
за избиране на народните представители, както
и на президента и на вицепрезидента. За избирането на други конституционно предвидени
длъжности – общински съветници, кметове
и представители на Република България в
Европейския парламент Основният закон не
поставя изрични изисквания. Условията за
тяхното избиране се определят от законодателя, но при спазване на принципа на общото
избирателно право. Неприемливо е разбирането, че е налице спазване на изискванията
на принципа на общото избирателно право
във всички случаи, когато законодателят в
изрична норма е уредил условията за избираемост и лицата, които отговарят на тях, имат
право да се кандидатират. Законодателят не е
свободен в преценката си какви изисквания
да въвежда за упражняване на пасивното
избирателно право, доколкото той не може
да ерозира или ограничава изискванията на
конституционния принцип на общото избирателно право.
Конституционният съд с Решение № 15 по
к.д. № 21 от 1995 г. се е произнесъл, че при
посочените в Конституцията хипотези за недопускане на двойно гражданство по отношение
на кандидатите за народни представители,
президент и вицепрезидент общ и водещ критерий е упражняването на публичната власт.
Конституционният съд допуска възможността
законодателят да предвиди други случаи, в
които гражданството на друга държава да
е пречка за упражняването на пасивното
избирателно право. Решаващо за всички тях
е строгото съобразяване с конституционния
критерий за властническия характер на регулираните отношения. За Конституционния съд
според цитираното решение гражданството
на друга държава не е „натрапено качество“
и съответното лице може да упражни пасивното си избирателно право, като за това е
достатъчно просто да се освободи от другото
си гражданство. Воден от тези съображения
през 1995 г., Конституционният съд е приел,
че негативното законово изискване кандидатите за общински съветници и кметове да
нямат двойно гражданство по същество не
ограничава пасивното избирателно право и
не е противоконституционно. Тези мотиви на
Конституционния съд не могат да се използват
в настоящото дело.
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Членството на България в Европейския
съюз и приемането на новата ал. 3 на чл. 42
от Конституцията през 2005 г. практически
обезсмислят Решение № 15 по к.д. № 21 от
1995 г. Това е последица от трансфера на
суверенитет, извършен с ратификацията на
Учредителните договори на Европейск и я
съюз от нашата държава. Понастоящем в
Република България се допуска упражняването на пасивно избирателно право в изборите за Европейски парламент, както и в
местните избори от лица, които са граждани
на държава – членка на Европейския съюз,
дори и да нямат българско гражданство. В
същото време в оспорваните разпоредби на
чл. 4, ал. 3, 4, 5 и 6 от Изборния кодекс се
въвеждат друг вид ограничения на пасивното избирателно право. Законодателят, като
допуска двойно гражданство на кандидатите
за представители на Република България в
Европейския парламент, общински съветници
и кметове, поставя ограничение по повод на
другото гражданство на кандидатите извън
българското. В посочените текстове законодателят, като възприема двойното гражданство,
определя гражданството на държава – членка
на Европейския съюз, за допустимо, а гражданството на държава, която не е членка на
Европейския съюз, за недопустимо при упражняване на пасивното избирателно право.
Такова ограничение е дискриминационно и
противоречи на конституционния принцип на
равенството пред закона. Атакуваното законодателно решение влиза в противоречие и с
основните мотиви към Решение № 15 по к.д.
№ 21 от 1995 г., доколкото дава възможност
публичната власт в Република България да
бъде упражнявана и от лица, които са граждани на държава – членка на Европейския
съюз, дори когато те не са български граждани. В същото време български граждани
се лишават от пасивно избирателно право в
случаите, когато освен българското имат и
друго гражданство, но на държава извън Европейския съюз. Неравното третиране в случая
е очевидно. В Решение № 1 от 2005 г. по к.д.
№ 8 от 2004 г. Конституционният съд изрично приема, че проявната форма на принципа
на равенство „е в две направления: забрана
за произволно неравнопоставяне и повеля за
равно третиране“. В Решение № 11 от 2010 г.
по к.д. № 13 от 2010 г. съдът отбелязва, че
„единствено съображения от конституционен
порядък могат да оправдаят ограничаване
на закрепените в Конституцията права на
гражданите“.
Оспорените разпоредби от Изборния кодекс въвеждат различно третиране и ограничаване на пасивното избирателно право на
гражданите в зависимост от тяхното второ
гражданство. Този законодателен подход е
конституционно нетърпим, тъй като самата
Конституция изрично допуска възможността
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за двойно гражданство (чл. 25, ал. 1) и третира
като равни българските граждани, независимо от факта, че някои от тях могат да имат
и друго, освен българското си гражданство
(чл. 26, ал. 1). Текстовете на чл. 4, ал. 3 и
5 от Изборния кодекс в частта им „няма
гражданство в държава извън Европейския
съюз“ въвеждат дискриминация по чл. 6, ал. 2
на основание на произхода на лицата. Това
е така, доколкото двойно гражданство по
действащата конституционна уредба, съдържаща се в чл. 25, ал. 1, може да се придобие
само по произход в случай, че отечественото
законодателство на другия родител, който
не е български гражданин, съдържа същата
правна норма като тази в текста на чл. 21,
ал. 1 от Конституцията.
Нелогично и неприемливо е обвързването
на ограниченията на пасивното избирателно
право, съдържащи се в чл. 4, ал. 3 и 5 от
Изборния кодекс, с текста на чл. 4, ал. 3 от
Конституцията на Република България. Недопустимо е Република България да участва
в изграждането и развитието на Европейския
съюз, като предоставя в изборния процес повече права на гражданите на държави – членки
на Европейския съюз, които не са български
граждани, отколкото на българските граждани, които на основата на своя произход имат
двойно гражданство на държава, която не е
член на Европейския съюз.
С ъдии т е Ем и ли я Дру мева, Вла дисла в
Славов, Благовест Пунев, Цанка Цанкова,
Стефка Стоева и Румен Ненков считат, че
оспорването е неоснователно.
1. В Конституцията са въведени редица
изисквания към упражняването на правото
да бъдеш избиран, т.е. пасивното избирателно право. То няма самостоятелно обособена
конституционна уредба в главата „Основни
права и задължения на гражданите“, каквато уредба има активното избирателно право
(чл. 42, ал. 1 от Конституцията); уредено е
в Конституцията като изисквания за избираемост, на които кандидатите и избраните
титуляри на висши длъжности в държавата,
избираеми на национално ниво пряко и непряко, трябва да отговарят – пряко избираните народни представители (чл. 65, ал. 1 от
Конституцията) и президент и вицепрезидент
(чл. 93, ал. 2 и чл. 94 от Конституцията),
както и министър-председателят и другите
членове на Министерския съвет (чл. 110 от
Конституцията). Конституционният съд в своята практика акцентира върху тази същност
на предпоставките за избираемост – те са
изисквания към всеки, който се кандидатира
на такива избори (Решение № 3 от 2001 г. по
к.д. № 16 от 2000 г., Решение № 12 от 1996 г.
по к.д. № 13 от 1996 г.). За заемането на други конституционно предвидени длъжности
чрез избори – членове на ЕП от Република
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България, общински съветници и кметове,
Конституцията не поставя изрични изисквания; оставя ги на законодателя – чл. 42, ал. 3,
чл. 138 и чл. 139, ал. 1 от Конституцията, при
спазването на принципа за всеобщо избирателно право – всички, които отговарят на
поставените изисквания, имат право да се
кандидатират. Поради това аргументът, че
оспореното законово изискване представлява
дописване на Конституцията, няма опора в
самата нея, тъй като тя регламентира избираемостта като конкретни изисквания за
заемането на отделните висши длъжности,
а за други – предоставя тяхното определяне
на законодателя при спазването на чл. 10 от
Конституцията.
2. За конституционните длъжности, заемани чрез избори на национално равнище,
Конституцията изрично поставя негативното
изискване кандидатите, респ. титулярите им да
нямат друго освен българско гражданство. От
1995 г. насам същото изискване е въведено и за
общински съветници и кметове със ЗМИ (отм.).
Присъствието на такова негативно изискване
се обяснява с конституционното положение,
че в съвременното правно пространство на
България се проявява търпимост към това,
български гражданин да има гражданство и
на друга държава (Решение № 3 от 2004 г. на
КС по к.д. № 3 от 2004 г.). Основанието за
това положение не е уредбата на чл. 25, ал. 1
от Конституцията, както се сочи в искането.
В чл. 25, ал. 1 от Конституцията принципно
се регулират двата начина за придобиване
г ра ж да нс т во на Реп у бл и к а Бъ л гари я по
рождение: по произход и субсидиарно – по
месторождение, както и придобиването по
натурализация. В чл. 25, ал. 1 от Конституцията институтът на двойното гражданство
няма място. Фигурата на двойното гражданство присъства в Конституцията (чл. 65, ал. 1)
само като негативно изискване за избираемост
на народни представители и с позоваване на
него – за избираемост на президент/вицепрезидент и министри.
Конституционният съд има произнасяне
относно законовото изискване кандидатите за
общински съветници и за кметове да нямат
двойно гражданство. В Решение № 15 по к.д.
№ 21 от 1995 г. след анализ и аргументация
се прави изводът, че в посочените в Конституцията хипотези, недопускащи двойно
гра ж данство – за народни представители,
президент и вицепрезидент, министри, общ
и водещ критерий е упражняването на публична власт. Това конституционно положение
не изключва правото на българската държава
чрез закон да предвиди други случаи, в които
гражданството на друга държава да е пречка
за упражняването на пасивното избирателно
право, защото публична власт се упражнява
не само на конституционно, но и на местно,
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и на региона лно равнище. Изчерпателно
изброяване в Конституцията на всички такива възможни хипотези не е необходимо;
решаващо е строгото съобразяване с конституционния критерий – публичноправния,
властническ и я характер на рег улираните
отношения. Гражданството на друга държава не е натрапено качество. Когато лицето
желае да се кандидатира за изборен пост с
властнически правомощия, достатъчно е да се
освободи от другото гражданство. Ето защо
такова негативно изискване по същество не
ограничава пасивното избирателно право и
не е противоконституционно. Тези мотиви на
Конституционния съд имат релевантност и в
настоящото дело.
Заслужава отбелязване, че през 1995 г.
при предишното оспорване Република България не е член на ЕС и поради това второто
гражданство на която и да е друга държава
води до двойно гражданство. Понастоящем
Република България е страна – членка на ЕС,
и действащото българско право – Изборният
кодекс, не третира гражданството на държава – членка на ЕС, като недопустимо „и друго
гражданство“; гражданин на държава – членка
на ЕС, може да се кандидатира за член на ЕП
от Република България, както и за общински
съветник, без да е необходимо едновременно
да е гражданин на Република България и
на неговата държава – и той, и българският
гражданин имат гражданство на ЕС, което
обаче не измества националното, а го допълва
(Решение № 3 от 2004 г. по к.д. № 3 от 2004 г.).
Това произтича от законодателството на ЕС,
чийто член е Република България. Изискванията за гражданство в Изборния кодекс са
синхронизирани с членството на Република
България в ЕС и с изискванията на чл. 42, ал. 3
от Конституцията относно произвеждането в
Република България на избори за ЕП, както и
участието на граждани на държави – членки
на ЕС, в местни избори в Република България. В преамбюлите на директивите 93/109/
ЕО от 6.12.1993 г. и 94/80/ЕО от 19.12.1994 г.
е посочено, че една от задачите на ЕС е да
организира по начин, показващ близостта
и солидарността, отношенията между народите на държавите – членки, но също и да
засили защитата на правата и интересите
на гражданите на неговите държави-членки
чрез въвеждането на гражданството на Съюза съгласно раздел ІІ от ДЕС, съответно на
съвкупността от права, което то поражда.
Директива 93/109/ЕО изрично предвижда, че
гласоподавателите на ЕС упражняват правото
си да бъдат избирани или в държавата – членка
по пребиваване, или в държавата – членка по
произход (чл. 4, ал. 1). От всичко това следва,
че разпоредбите на чл. 4, ал. 3, 4, 5 и 6 ИК
в частта им „няма гражданство в държава
извън Европейския съюз“ са в съответствие
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с чл. 4, ал. 3 от Конституцията – „Република
България участва в изграждането и развитието
на Европейския съюз“, и не са в противоречие с други текстове на Конституцията. Не
се установява противоконституционност на
разпоредбите на чл. 4, ал. 3, 4, 5 и 6 ИК в
частта им извън „няма гражданство в държава
извън Европейския съюз“ и извън изискването
за живеене две години, респ. 12 месеца.
3. Няма несъответствие на разпоредбите
на чл. 4, ал. 3, 4, 5 и 6 ИК в частта им „няма
гражданство в държава извън Европейския
съюз“ с общопризнати норми на международното право и с международни договори,
по които Република България е страна. Във
Всеобщата декларация за правата на човека
(чл. 2), както и в МПГПП (чл. 2, т. 1) държавите се задължават да зачитат и гарантират
признатите права на всички лица, без разлика
на раса, цвят на кожата и много други признаци; „гражданство“ не е сред тези изрично
посочени признаци.
IV
Член 23, ал. 2
Член 25, ал. 1, т. 6
Член 26, ал. 1, т. 3 и 27 и ал. 8 ИК
Оспорват се текстове от уредбата на ЦИК
като противоречащи на принципите за демократична и правова държава при провеждането
на единни и честни избори, на чл. 1, ал. 2 и
3 и на чл. 120 от Конституцията, както и на
международни договори, по които Република
България е страна.
Член 23, ал. 2 ИК гласи: „Председателят
на Цент ра лната избирателна комиси я се
назначава по предложение на най-голямата парламентарно представена партия или
коалиция от партии. Всяка парламентарно
представена партия или коалиция от партии
има по един заместник-председател в Централната избирателна комисия.“ Мотиви за
противоконституционност са изложени само
досежно първото изречение със заключението, че поради начина на конституирането и
правомощията на общата за всички избори
ЦИК, тя като орган ще е изцяло политизирана и доминирана от една партия в противоречие с принципите на демократичната и
правова държава (преамбюла и чл. 1, ал. 2 от
Конституцията), както и със забраната една
политическа партия да присвоява осъществяването на народния суверенитет (чл. 1, ал. 3
от Конституцията).
Искането се подкрепя от Висшия адвокатски съвет и Български адвокати за правата
на човека. Неоснователност поддържат Министерският съвет, Институтът за модерна
политика и министърът на регионалното
развитие и благоустройството.
Искането е неоснователно.
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Централната избирателна комисия е колективен орган; няма уредба в Конституцията. В законодателството при действието на
Конституцията от 1991 г. насам се установява
традиция, която е продължена и в Изборния
кодекс – при формирането на ЦИК е възприето
партийното начало; съставът є се назначава от
държавния глава, т.е. от президента на републиката след консултации и по предложения
на парламентарно представените партии и
коалиции (чл. 23, ал. 1 ИК). Председателят на
ЦИК се излъчва измежду членовете на ЦИК,
т.е. той е в състава є на същото основание,
както и другите членове. Председателят на
ЦИК не е самостоятелен орган с правомощия;
неговите функции са предимно организационни. Това тяхно естество не предопределя, че
с назначаването на председателя на ЦИК по
предложение на най-голямата парламентарно
представена партия или коалиция ще бъдат
нарушени конституционни принципи. И още,
съвместното упражняване на функциите от
председателя и секретаря на ЦИК, както и
въведеното ограничение председателят и секретарят да не могат да бъдат от една и съща
партия или коалиция от партии (чл. 15, ал. 3
ИК) поддържат желания баланс. Конституционният съд не установява противоконституционност на чл. 23, ал. 2 ИК.
Член 25, ал. 1, т. 6 ИК съдържа едно от
основани ята за предсрочно прекратяване
пълномощията на член на ЦИК – по искане
на предложилата го партия или коалиции от
партии, т.нар. отзоваване.
В искането оспорването се мотивира с
нарушаването принципите на демократичната и правова държава (преамбюла и чл. 1,
ал. 2 от Конституцията) и забраната една
политическа партия да присвоява осъществяването на народния суверенитет (чл. 1, ал. 3
от Конституцията). Подкрепя се от Висшия
адвокатски съвет, Български адвокати за
правата на човека, Националната асоциация
„Инициатива за местно самоуправление“ и
Института за модерна политика. Останалите
страни считат оспорването за неоснователно.
Искането е основателно.
От носно независимост та на ман дат ни
органи и нейното гарантиране Конституционният съд се е произнасял по основанията
за предсрочно прекратяване на индивидуален
мандат на член на публичноправен орган.
С Решение № 13 от 2010 г. по к.д. № 12 от
2010 г. мандатността се определя като защитен
механизъм на демокрацията и „няма съмнение, че индивидуалните мандати могат да се
прекратяват предсрочно на изрично посочени
основания. Това са установени обективни факти или оставка“. С Решение № 9 от 1994 г.
по к.д. № 11 от 1994 г. съдът се е произнесъл,
че „предсрочното прекратяване на мандата е
допустимо по изключение и само при настъп-
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ване на такива обстоятелства, които обективно отнемат възможността да се изпълняват
задълженията, възложени с мандата, както
и при подаване на оставка... Недопустимо
е предсрочно прекратяване на базата на
субективни преценки“. По настоящото дело
Конституционният съд няма основание да се
отклонява от тези ясни позиции.
Наистина цитираните произнасяния на
Конституционния съд се отнасят до дейността на конституционни органи, а ЦИК не е
предмет на изрична конституционна уредба.
Но функциите на ЦИК са свързани пряко с
осъществяването на основни конституционни начала, поради което Конституционният
съд преценява, че посочените изисквания
за мандатността са валидни и за ЦИК. Ето
защо оспореното основание за предсрочно
прекратяване пълномощията на член на ЦИК
противоречи на смисъла и принципите на
мандатността, като позволява прекратяването
да стане въз основа на субективна преценка на
политическия субект, номинирал своя кандидат, поради което е противоконституционно.
Възможността за отзоваване по всяко време на
член на ЦИК от политическата сила, която го
е предложила, поставя този член в несигурност
и зависимост от партийната централа. Мандатът на член на ЦИК не е от политическата
партия, която го е предложила; мандатът му
е като член на независим централен орган
с отговорни публични функции. Заслужава
да се подчертае, че след като членовете на
ЦИК веднъж са назначени в състава є, те се
откъсват от зависимостта на своите партийни предложители и се превръщат в членове
на независим и неутрален централен орган,
който е отговорен за цялостното произвеждане на изборите. Без такова „откъсване“
ЦИК не може да осъществява възложените
є функции. Това заключение е основано на
самата Конституция и ясните є принципи за
свободния мандат (чл. 67 от Конституцията)
и политическия плурализъм (чл. 11 от Конституцията).
Само на базата на свободния мандат членовете на ЦИК могат да изпълняват задачите
си като независим и неутрален орган и да
подготвят и провеждат честни избори, както
изисква чл. 3 от Допълнителния протокол
към КЗПЧОС. Изискване на Венецианската
комисия (Съвет на Европа) е избирателните
комисии да са неутрални и независими органи
(Кодекса за добрата практика при избори).
Конституционният съд установява противоконституционност на чл. 25, ал. 1, т. 6 ИК.
Член 26, ал. 1, т. 3 и 27 и ал. 8 ИК съдържат уредба на някои правомощия на ЦИК и
хипотези на съдебно обжалване на решенията
є. В чл. 26, ал. 1, т. 3 и 27 ИК се регулира
правомощието ЦИК да издава методически
указания за работата на избирателните коми-
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сии и да провежда обучение с тях, както и
правомощието ЦИК да приема и обнародва в
„Държавен вестник“ методика за определяне
на резултатите от гласуването на всички видове
избори в определени срокове. В искането се
твърди, че тези видове актове на ЦИК „даже“
не подлежат на съдебен контрол, тъй като не
са сред изрично посочените в чл. 23, ал. 8 ИК
актове на ЦИК, обжалваеми пред ВАС, което
противоречи на чл. 120 от Конституцията и
е противоконституционно.
Искането се подкрепя от Националната
асоциация „Правна инициатива за местно самоуправление“. Български адвокати за правата
на човека също го подкрепят, но не поради
противоречие с чл. 120 от Конституцията, а
поради противоречие с принципите на демок
ратичната и правова държава. Другите страни
считат искането за неоснователно.
Искането е неоснователно.
Преди всичко оспорва се мястото на методическите указания и методиката, приемани
от ЦИК – те не са включени в тялото на
кодекса, а се приемат и обнародват от ЦИК
последващо, в определен срок. Въпросът за
това какво трябва да се включи като предмет
на регулиране в кодекса/закона, е класически
въпрос в правото, а в българското правно
пространство има стабилна уредба – обществени отношения, които се поддават на трайна
уредба (Закон за нормативните актове, чл. 3,
ал. 1). В тази законова рамка място за „методически указания“ няма предвид тяхното
естество да са организационни указания за
работата на избирателните комисии. Такива
указания по дефиниция не могат да са част
от кодекса/закона.
Що се отнася до методиката за определяне на изборния резултат, нейното естество е различно – тя съдържа правилата,
респ. формулите, по които се осъществява
превръщането на избирателските гласове в
парламентарни и общински мандати, респ. в
избран президент/ вицепрезидент и кметове,
което означава, че такава методика съдържа
уредба на съществени изборни отношения.
Тази нейна същност има потвърждение в
изборното законодателство при действието
на Търновската конституция – примери за
това как се изчислява изборният резултат се
съдържат в самите закони. В действащото
законодателство тази практика е изоставена:
„най-старият“ действащ изборен закон е Законът за избиране на Велико Народно събрание
(1990 г., с изм.); той вменява в задължение
на ЦИК последващо да утвърди методика за
изчисляване на изборния резултат. Оттогава
насам, при действието на Конституцията,
приемането и обнародването на такава методика, след като законът е влязъл в сила, се
е превърнало в практика. Съдът преценява,
че този законодателен подход, приложен и в
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Изборния кодекс, не е противоконституционен,
въпреки че вписването в закона на конкретните
принципни начала, придружени с пример как
избирателските гласове се превръщат в мандати, ще направи изборното законодателство
по-ясно и разбираемо.
На второ място в искането се твърди, че
методическите указания и методиката (чл. 23,
ал. 1, т. 3 и 27 във връзка с чл. 26, ал. 8 ИК)
не подлежат на съдебен контрол и това ги
прави противоречащи на чл. 120 от Конституцията. Конституционният съд е на мнение,
че твърдението не намира опора в самата
Конституция. За тази констатация изходно
положение е анализът на оспорената уредба.
Методическите указания представляват организационни упътвания към избирателните
комисии и поради това не могат да подлежат
на съдебно обжалване, т.е. не се обхващат от
правилото на чл. 120, ал. 2 от Конституцията.
За разлика от тях методиката за определянето на резултатите от различните видове
избори съдържа правилата за превръщането
на избирателските гласове в мандати, респ.
избран президент и кметове. Методиката
трябва да е създадена и приета в изпълнение и въз основа на кодекса, засяга права и
законни интереси, поради което подлежи на
обнародване в „Държавен вестник“; подлежи
и на съдебно обжалване на основание чл. 120,
ал. 2 от Конституцията.
Действително начинът, по който е разписана уредбата за решенията на ЦИК и тяхното
обжалване пред ВАС (чл. 26, ал. 7 и 8 ИК),
създава на пръв поглед условия за противоречиво тълкуване и прилагане. Така разпоредбата
на ал. 8 изрично посочва конкретни актове,
които подлежат на обжалване и произнасяне
от ВАС при съкратени срокове. Разпоредбата
на ал. 7 също определя съкратени срокове за
обжалване и произнасяне. Конституционният
съд отбелязва, че при действието на Конституцията на Република България този селективен
законодателен подход относно решенията на
ЦИК и тяхното съдебно обжалване се появява едва в Закона за избиране на народни
представители (2001 г.). Дотогава изборните
закони съдържат ясни текстове, че решенията
на ЦИК, т.е. всички, подлежат на обжалване
пред Върховния съд, по-късно – пред ВАС.
Това е така, защото решенията на ЦИК сами
по себе си имат характер на стабилни административни актове (Решение № 4 на КС от
1992 г. по к.д. № 1 от 1991 г.). По-късно селективният подход досежно съкратените срокове
на съдебното обжалване на различни актове
на ЦИК постепенно намира приложение и в
законовата уредба на другите видове избори.
Съдържа се и в Изборния кодекс.
От ал. 7 и 8 на чл. 26 ИК би могло да
бъде направен изводът, че само посочените
в двете алинеи актове на ЦИК подлежат на
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съдебно обжалване, какъвто извод е направен
в мотивите на искането. Такъв извод обаче е
неправилен, защото е в противоречие с ясното
правило на чл. 120 от Конституцията, ал. 2
за това, че не подлежат на съдебен контрол
онези актове, за които необжалваемостта е
изрично посочена в закона. В този смисъл
е практиката на ВАС по обжалване на решенията на ЦИК: с въпросните селективни
законови разпоредби е определен само редът
за съдебното обжалване на някои решения на
ЦИК, но с тези разпоредби не са създадени
изключения от общото правило за обжалване на административните актове по съдебен
ред (Решение № 9976 от 23.07.2009 г. по адм.
д. № 9830/2009, ІV отделение на ВАС). Това
разбиране за актовете на ЦИК присъства и
в ЗПУГДВМС (2009 г., с изм.) – споровете
за законосъобразност на резултатите от национален референдум, обявени от ЦИК, се
решават от ВАС (чл. 6, ал. 2). То е в синхрон
и с препоръките на Венецианската комисия
(Съвет на Европа) – финално обжалване пред
съд трябва винаги да е възможно относно
актовете на независимия орган, ръководещ
провеждането на изборите (Кодекс на добрата
практика при избори).
От цялостната уредба на Изборния кодекс
е видно, че в случаите, в които законодателят
въвежда необжалваемост, респ. окончателност,
той я е предвидил изрично: чл. 25, ал. 3, чл. 26,
ал. 1, т. 8, чл. 29, ал. 1, т. 15 и ал. 3, чл. 33,
ал. 1, т. 13 и ал. 3, чл. 39, ал. 4, чл. 48, ал. 1
и 2, чл. 71, ал. 3, чл. 110, ал. 3, чл. 149, ал. 4,
чл. 264, ал. 6. Относно оспорените в това дело
самостоятелни правни актове, приемани от
ЦИК, такова изрично изключване от обхвата
на съдебния контрол не е налице. Въз основа
на изложеното Конституционният съд прави заключението, че оспорените актове на
ЦИК, с изключение на методическите указания по чл. 23, ал. 1, т. 3 ИК, подлежат на
съдебен контрол по общия ред за обжалване
на административните актове, предвиден в
Административнопроцесуалния кодекс, поради което няма противоречие с чл. 120 от
Конституцията и чл. 26, ал. 1, т. 3 и 27 и ал. 8
ИК не са противоконституционни.
V
Член 44, ал. 2,
Член 74, ал. 4, т. 1 и 2,
Член 166, ал. 5 и 6 ИК
Оспорват се отделни разпоредби относно
гласуването извън страната при избори за
народни представители като противоречащи
на чл. 4, ал. 1, чл. 6, ал. 2, чл. 10, чл. 26,
ал. 1 и чл. 42 от Конституцията, както и на
международни договори, по които Република
България е страна.
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Член 44, ал. 2 ИК регулира съставянето на
избирателните списъци за български граждани
извън страната и с това – материализирането
на активното избирателно право: поставят
се редица изисквания – писмено заявление
по образец, подписано саморъчно и подадено лично, с писмо или по електронен път
в срок не по-малко от 25 дни до изборния
ден, до дипломатическото или консулското
представителство на Република България в
съответната държава, с ЕГН; заявлението
е само за един избирател. Такава активна
регистрация е изискуема и при следващи
парламентарни избори.
Член 74, ал. 4, т. 1 и 2 ИК е част от уредбата
за формирането на избирателни секции извън
страната. Оспорват се различните условия
за съставяне на избирателните секции при
неравен брой избиратели: ако в населеното
място има дипломатическо или консулско
представителство – с не по-малко от 20 избиратели може да се образува секция; за всички
други населени места – с не по-малко от 100
избиратели.
Член 166, ал. 5 и 6 ИК са част от общата
уредба за изборната бюлетина, вкл. особеностите на бюлетината при гласуването извън
страната. Алинея 5 е за наименованието и
номера на изборния район. Но тъй като при
гласуването извън страната няма изборни
райони, в бюлетината за гласуване извън
страната вместо име и номер на изборен район се изписва „Бюлетина за гласуване извън
страната“. Алинея 6 е само за бюлетината за
гласуване извън страната и съдържа 2 разлики в сравнение с бюлетината за гласуване
в страната: първо, гласуването извън страната е само за партии и коалиции, от което
следва, че по кандидатурите за независими
кандидати, издигнати в страната, избирателите в чужбина не могат да гласуват; второ,
бюлетината за гласуване извън страната не
съдържа имената на партийните кандидати
от листите, издигнати в страната, нито има
квадратче за отбелязване на преференции,
както е предвидено за гласуването в страната.
Така според искането уредбата на чл. 44,
ал. 2, чл. 74, ал. 4, т. 1 и 2 и чл. 166, ал. 5 и
6 ИК съдържа неравно третиране на българските граждани в чужбина в зависимост от
местоживеенето им, с което противоречи на
чл. 6, ал. 2, чл. 10 и чл. 26, ал. 1 от Конституцията и е противоконституционна.
Искането се подкрепя от Института за
модерна политика. Аргументи в противната
посока – за неоснователност на искането, са
изложени в становищата на Министерския
съвет и Висшия адвокатски съвет.
Искането е неоснователно.
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При дейст виет о на Конс т и т у ц и я та на
Републ ика България гласуването извън страната при избори, провеждани на национално
равнище, се е превърнало в традиция, целяща
да осигури и на българските граждани извън
страната упражняването на активното им
избирателно право. Като продължение на
тази традиция Изборният кодекс съдържа
значителна по обем уредба на гласуването
извън страната, упражнявано при избори
за народни представители, за президент и
вицепрезидент и за членове на ЕП от Република България. Едновременно с това обаче
от обстоятелството, че гласоподаването се
осъществява в чужда държава, произтичат
различия – предизборната кампания е отдалечена, в чуждата държава не се образуват
отделни изборни райони и др. Налага се изводът, че упражняването на избирателното
право в чужбина, по дефиниция, протича при
специфични условия, които се отразяват като
различия в законовата уредба. Различията са
в разпоредби по организацията на изборния
процес, които разпоредби са предназначени
да гарантират спазването на чл. 26, ал. 1 от
Конституцията – гражданите на Република
България, където и да се намират, имат
всички права и задължения по Конституцията. Гласуването с преференции, каквото
Изборният кодекс предвижда в страната, на
практика не е възможно да се осъществява
извън страната, след като кодексът, както и
законодателството преди него не предвижда
там да се образуват отделни изборни райони.
Липсата на отделни изборни райони извън
страната обаче не се оспорва.
Не се оспорва и уредбата в кодекса за това
как се материализират подадените извън страната гласове – съгл. чл. 251, ал. 1 ИК общият
брой мандати за всяка партия и коалиция се
определя от ЦИК въз основа на подадените
гласове в страната и извън страната по метода на Хеър-Нимайер съгласно методиката
по чл. 26, ал. 1, т. 7. По тълкувателен път
Конституционният съд прави извода, че пътят на тези гласове е дотук – само в общата
сума гласове, подадени за конкретна партия
и коалиция. Във връзка с това съдът отново
констатира неудовлетворителното положение
в действащото изборно законодателство, че
принципът за превръщането на избирателските гласове в мандати не е в закона, а в
методика извън него.
По изложените съображения Конституционният съд счита, че уредбата в чл. 44, ал. 2,
чл. 74, ал. 4, т. 1 и 2 и чл. 166, ал. 5 и 6 ИК
не нарушава Конституцията. Уредбата не е
в несъответствие с чл. 3 от Допълнителния
протокол към КЗПЧОС, който изисква създаване на условия за свободното изразяване
мнението на народа при избори за законодателно тяло, както и с чл. 2, 7, чл. 21, ал. 3 от
Всеобщата декларация за правата на човека
и чл. 25 МПГПП.
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VI
Член 78 и чл. 79 ИК
Оспорва се фигурата на безлихвения депозит, т.е. законово определената сума пари,
която се внася по сметка в Българската народна
банка от политически партии и инициативни
комитети за участие във всеки от трите вида
избори – за президент и вицепрезидент на Република България, за народни представители
и за членове на ЕП от Република България
(чл. 78 ИК). Размерът по ИК е 10 000 лв. за
всяко участие и подлежи на възстановяване
при определени в закона условия (чл. 79). В
искането се твърди, че въпросната уредба
означава плащане на парична вноска за участие в парламентарни и президентски избори,
каквато не е предвидена в Конституцията, и
по същество представлява имуществен ценз
за партиите, коалициите и самите кандидати,
а при определени условия се стига до конфискация на тези средства. Затова се поддържа,
че уредбата е дискриминационна, тъй като
нарушава принципа за равенство пред закона
(чл. 6, ал. 2 от Конституцията), за равното
избирателно право (чл. 10 от Конституцията) и политическия плурализъм (чл. 11 от
Конституцията).
Искането се подкрепя от Висшия адвокатски съвет и Български адвокати за правата на
човека. За частична противоконституционност
се пледира от Института за модерна политика. Другите страни, представили становища,
считат оплакването за неоснователно.
Искането е основателно частично.
Изискването за изборен депозит не присъства на конституционно ниво. Организацията и
редът за произвеждане на избори се определят
със закон (чл. 42, ал. 2 от Конституцията). При
действието на Конституцията на Република
България изискването за внасяне на безлихвен
депозит присъства в българското изборно законодателство още от 1996 г. насам за участие
в президентски избори, а за парламентарни
избори – от 2005 г. насам.
Съдът държи да отбележи, че конституционната забрана (чл. 6, ал. 2 от Конституцията) за
неравно третиране по признак „имуществено
състояние“ се отнася до правата на физическите лица. Конституционната норма на чл. 10
също засяга правата на физически лица – да
избират и да бъдат избирани. А адресатите
на чл. 78 и 79 ИК са политически партии
и инициативни комитети и те не попадат в
кръга от лица, обхванати от конституционната
забрана по чл. 6, ал. 2. Поставен в рамката
на цялостната уредба на кодекса, сравнен с
лимита на средствата, предвидени за разходване за предизборна кампания (чл. 155 ИК),
размерът на безлихвения депозит се равнява
на средствата, определени като лимит на
отделно дарение за политическа партия, коалиция от партии или инициативен комитет
(чл. 151, ал. 1 и 2 ИК). Съдът преценява, че
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този размер на депозита не е от естество,
което да препятства свободното участие в
изборите на политически партии, коалиции и
инициативни комитети, които имат сериозно
намерение да спечелят в конкретните избори,
както и да участват системно в политиката.
В своята практика Конституционният съд
възприема изборния депозит като конституционно допустим количествен ограничител на
политическия плурализъм, имащ за задача да
гарантира сериозност на участието в изборите
и да консолидира партийната система срещу
т.нар. партии-раздробители – „обяснимо е
„безнадеждни“ политически кандидатури да
бъдат препятствани чрез въвеждане на определени вноски, които при изборен неуспех да
не се възстановяват“ (Решение № 8 от 2001 г.
по к.д. № 10 от 2001 г.) и не установява противоконституционност на чл. 78 ИК.
В същото време съдът е на мнение, че
изборният депозит трябва да бъде удържан в
разумни граници, за да може да се осъществява политически плурализъм. „Разумните
граници“ са очертани от условията на възстановяването на депозита и т.нар. „праг“ за
възстановяването на внесения депозит. Оспорената уредба на Изборния кодекс (чл. 79,
ал. 2) изисква за политическа партия да е
получила самостоятелно или в коалиция не
по-малко от 2 % от действителните гласове
на национално ниво; за инициативен комитет,
издигнал независим кандидат за народен представител – не по-малко от 1/4 от районната
избирателна квота; за независими кандидати
за президент/вицепрезидент и за член на ЕП
от Република България – не по-малко от 2 %.
За да се произнесе, съдът трябва да установи логиката във формирането на оспорения
праг от 2 %, респ. ¼ от районната избирателна квота. От 1996 г. насам до влизането
в сила на Изборния кодекс въпросният праг
за възстановяване бе законово определен на
1 % и съответно ¼ от районната избирателна
квота. Този праг се съизмерваше с друг праг
в действащото изборно право, установен и
действащ още от 1990 г. насам – при избори
за народни представители действа изискването политическите партии да са получили
най-малко 4 % от действителните гласове
на национално ниво, за да може да участват
със своите листи в разпределянето на парламентарните мандати, т.е. ако е спечелила
гласове, равни на 4 % от всички действителни
гласове в страната и в чужбина, партията (по
правило) „влиза“ в Народното събрание, ако е
спечелила 1 % – възстановява є се депозитът.
Същият мащаб бе прилаган и за независимите кандидати, респ. инициативните комитети – ако кандидатът печели гласове, равни на
избирателната квота в района, печели мандат,
ако достигне само ¼ от нея – възстановява
му се депозитът.
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В Изборния кодекс традицията е продължена – при изборите за народни представители прагът от 4 % на национално ниво също
е действащо изискване (чл. 251, ал. 2 ИК).
Действащо изискване в кодекса е и получаването на ¼ от районната изборна квота
от независим кандидат, за да може той да
си възстанови депозита (чл. 79, ал. 2, т. 2,
буква „а“ ИК). Едновременно с това обаче,
запазвайки прага от 4 %, Изборният кодекс
е повишил двойно изискването за политическите партии по отношение възстановяването
на депозита – да са получили не 1 %, а 2 %
от гласовете на национално равнище, за да
могат да си възстановят депозита.
Прагът от 2 % представлява половината от
станалия традиционен за българското изборно право 4 %-ов праг и с това се отклонява
от препоръките на Венецианската комисия
(Съвет на Европа) – по правило изборен
праг е допустим, но прагът на възстановяване да не e чрезмерен (Кодекс на добрата
практика при избори). Конституционният съд
отчита, че като измерител за изборен успех
предвиденият в Изборния кодекс 2 % праг
надхвърля статуса на неуспял участник, но с
принос в демокрацията, тъй като зад себе си
той има отчетлив брой граждани, които се
идентифицират с програмите, политиките и
заявленията на кандидатите в изборите. Така,
без да е налице смислено основание, Изборният кодекс третира неравно политическите
партии в сравнение с инициативните комитети – съразмерността се оказва изкривена,
конституционният принцип за равното избирателно право – нарушен, както е нарушен и
европейският принцип за честни избори (чл. 3
от Допълнителния протокол към КЗПЧОС).
Завишеният в Изборния кодекс 2 %-ов праг
за възстановяването на депозита е в дисонанс
с действащи правни конструкции от други
закони – напр. политически партии, които не
са представени в Народното събрание, но на
последните избори са получили не по-малко
от 1 % от всички действителни гласове, получават ежегодно държавна субсидия съгласно
чл. 26 от Закона за политическите партии.
Съгласно Изборния кодекс такива партии
няма да могат да си възстановят депозита.
А точно Законът за политическите партии
беше изменен със заключителна разпоредба
на Изборния кодекс – § 20; въпросният чл. 26
обаче не е засегнат от изменението посредством ИК. Въвеждането на праг от 2 % не
е в синхрон с конституционния принцип за
политически плурализъм, поради което уредбата на чл. 79, ал. 2, т. 1, букви „а“ и „б“ и
т. 2, буква „б“ ИК в частта относно думите
„две на сто“ е противоконституционна. В
останалата част разпоредбите на чл. 79 ИК
не са противоконституционни.
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VII
Член 264, ал. 1 ИК
Алинея 1 на чл. 264 ИК регулира цялостното оспорване законността на избори за
народни представители, както и оспорването
на избор на отделен народен представител и
на член на ЕП от Република България пред
органите по чл. 150, ал. 1 от Конституцията
в определен срок. Право да оспорват имат
самите кандидати, както и ръководствата на
политическите партии и на коалициите.
Мотивите в искането надхвърлят съдържанието на ал. 1 и обхващат целия чл. 264
ИК с уредбата за оспорване законността на
избори пред Конституционния съд. Твърди
се, че такова оспорване противоречи на
Конституцията, защото сред правомощията
на Конституционния съд в чл. 149, ал. 1 от
Конституцията не се предвижда оспорване
законността на избор на член на ЕП от Република България, а ал. 2 на същия чл. 149
от Конституцията не допуска със закон да
се дават или отнемат правомощия на Конституционния съд, както според искането е
направено в Изборния кодекс, поради което
се пледира за противоконституционност.
Искането се подкрепя от Института за
модерна политика и Националната асоциация
„Правна инициатива за местно самоуправление“.
Искането е неоснователно.
Всъщност по ал. 1 на чл. 264 ИК няма
„оспорване“ пред органите по чл. 150, ал. 1
от Конституцията. Тези органи са: най-малко
1/5 от народните представители, президентът
на републиката, Министерският съвет, ВКС,
ВАС и главният прокурор, както и общинските
съвети в определени случаи. До тях се подават жалби за нарушения при провеждането
на изборите. Сама за себе си ал. 1 на чл. 264
ИК не е противоконституционна, тъй като
правото на жалби до държавните органи е
основно конституционно право и е изрично
предвидено в чл. 45 от Конституцията.
Конституцията съдържа правомощията
на Конституционния съд не само в чл. 149,
ал. 1, както се сочи в искането, но и в други
разпоредби (чл. 72, 97 и др.). Съгласно чл. 149,
ал. 1, т. 7 Конституционният съд се произнася
по спорове за законност на избор на народен
представител. Този текст е от първоначалната
редакция на Конституцията (1991 г.), т.е. не е
променян въпреки осъществените по-късно
изменения на Конституцията във връзка с
присъединяването на страната към ЕС. Тези
изменения на Конституцията (ДВ, бр. 18 от
2005 г.) засегнаха редица нейни текстове, в
т.ч. чл. 42 от Конституцията, като добавиха в
него ал. 3 относно провеждането в страната по
ред, установен в закон, на избори за членове
на ЕП, т.е. ЕП присъства на конституционно
равнище. Тогава, в 2005 г., при „европейското“
допълнение в чл. 42 съдържанието на чл. 149,
ал. 1, т. 7 от глава „Конституционен съд“ не
беше допълнено в смисъл, че уредбата важи

ВЕСТНИК

БРОЙ 36

и за член на ЕП от Република България. От
това обстоятелство, както и от дебатите по
приемането на Закона за избиране на членове
на ЕП от Република България (отм.) Конституционният съд заключава, че при осъществяването на Втората поправка на Конституцията
(2005 г.), както и при създаването на сега
действащия Изборен кодекс законодателят
има ясното разбиране, че членовете на ЕП от
Република България по същество са народни
представители. Това разбиране има опора
в Договора за ЕС за това, че ЕП се състои
от представители на гражданите на Съюза
(чл. 9 и чл. 14, т. 2). След като членовете на
ЕП, в т.ч. и тези от Република България са
представители на народите на ЕС, Конституционният съд прави извода, че чл. 149, ал. 1,
т. 7 от Конституцията има приложимост и
относно избора на член на ЕП от Република
България, поради което чл. 264 ИК във връзка
с такъв избор не е противоконституционен.
VIII
Параграф 11 ИК
Уредбата, разположена в 21 алинеи, има
преходен характер – отнася се само до изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2011 г. Съдържа провеждането на
експериментално гласуване по електронен път
чрез интернет. Предвидено е да се приложи в
най-много 5 секции в страната и най-много
5 секции в чужбина.
В искането въпросното електронно гласуване се оспорва като нарушаващо тайната
на вота. Оспорва се и неговата „експерименталност“, тъй като резултатите от него не
остават само като експеримент, а се включват
в определянето на общия изборен резултат.
Поддържа се, че § 11 ИК противоречи на чл. 10
от Конституцията и международни договори,
по които Република България е страна.
Искането се подкрепя от Български адвокати за правата на човека и Висшия адвокатски
съвет. Министерският съвет и Институтът за
модерна политика са на противното становище.
Искането е основателно.
Определянето на електронното гласуване
чрез интернет като „експериментално“ съдът
п рецен ява като юри ди ческ и неп рецизно:
експеримент няма, а има възможност (не
задължение) за гласуване чрез интернет в
ограничен брой секции, определени от ЦИК,
в страната и в чужбина. В изборната история
на България има примери за прилагане на
различни изборни системи само в два отделни
окръга (1911 г.). Само за себе си електронното
гласуване не е противоконституционно, бидейки вид дистанционно гласуване, каквото
е отдавна практикуваното в други държави
гласуване по пощата; принципно не е в противоречие с международни договори, по които
Република България е страна.
Не така стоят обаче нещата с тайната на
вота. Уредбата на опазването є в Изборния
кодекс създава у съда основателни опасения
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не само относно рискове при самия пренос и
съхраняване на информацията по електронен
път, но и поради липсата на гаранции за доброволността и автентичността на волеизявлението на гласуващия. Дава се възможност за
упражняване правото на глас повече от един
път (ал. 12), което противоречи на класичес
кото изборно правило „един човек – един
глас“. Липсва контрол при упражняването
на предвидената възможност за анулиране
на електронния вот и за последващото гласуване по общия ред (ал. 14); тази възможност
предполага съхраняване на информацията
как избирателят е гласувал електронно до
приключване на изборния ден. И още, ако
тайната на вота на едно лице, гласувало по
електронен път, бъде разкрита, кодексът предвижда да се анулира вотът на всички, чиито
гласове са в електронната урна (ал. 19), което
представлява недопустимо от Конституцията
лишаване на избиратели от правото на глас.
Съдът преценява, че уредбата на § 11 ИК не
обезпечава гаранции за личното упражняване на правото на глас и опазването тайната
на вота, което е нарушение на принципа
за тайното гласуване при избори (чл. 10 от
Конституцията), поради което установява
противоконституционност на целия § 11 ИК.
Електронното гласуване не е абсолютна
новост в българското изборно право. На изборите за народни представители през 2009 г.
въз основа на действащия тогава ЗИНП бе
проведено електронно гласуване с автоматизирани системи в определени секции. За
разлика от него, предвиденото в Изборния
кодекс електронно гласуване е чрез интернет
и Конституционният съд не може да не си
постави въпроса, доколко упражняването на
активното избирателно право чрез интернет и
тайната на подадения по интернет вот ще се
подчиняват на общите правила в специалния
закон – Закона за електронните съобщения
(чл. 250а), които изискват от доставчиците
на интернет услуги съхраняване на данни,
от което може да произтекат рискове за
неприкосновеността на електронната информация във връзка с проведеното гласуване.
Конституционният съд е наясно, че електронното гласуване е адекватна на съвременните
реалности възможност, която разширява и
улеснява участието на гражданите в изборите,
но само ако ефикасно е гарантирана тайната
на вота. За последователното и трайно, а не
експериментално въвеждане на електронното
гласуване на избори е наложителна стриктна
и прецизно синхронизирана правна уредба,
чрез която адекватно на конституционните
принципи да се реализират избирателните
права на гражданите и така изборите да легитимират държавното управление, основаващо
се върху вота на избирателите, даден в честно
и плуралистично състезание.
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IX
Параграф 18 ИК
Оспорените изменения са в заключителните разпоредби на Изборния кодекс и засягат
Закона за административно-териториалното
устройство на Република България (ЗАТУРБ).
Разположени са в 3 точки.
Точка 1. Оспорва се като противоконституционно изменението на едно от законовите
условия за създаване на кметство в чл. 16, т.
1 ЗАТУРБ: „наличие на население над 350
души общо в населените места, образуващи
кметството“, вместо „над 150 души“ преди
изменението. Противоконституционността
се аргументира с дискриминационност на
оспорената уредба, поставяща живеещите
в малките населени места в неравностойно положение – нарушаване на принципа
за равенството пред закона (чл. 6, ал. 2 от
Констит у ци ята) и довеж дане de facto до
назначаване на кметовете на кметствата от
политическото мнозинство в общинския съвет,
което представлява нарушаване на принципа за политическия плурализъм, както и на
принципното недопускане политическа партия
да се обявява или утвърждава за държавна
(чл. 11, ал. 1 и 2 от Конституцията). Подкрепя се от Висшия адвокатски съвет и Съюза
на юристите в България. Неоснователност
пледират останалите страни.
Искането е неоснователно.
Изиск ването, съдържащо се в т. 2 от
чл. 16 ЗАТУРБ, е било предмет на няколко
изменения: първоначално (1995 г.) е „над
100 души“, 1999 г. е „над 500 души“, 2007 г.
е „над 150 души“, 2011 г. – „над 350 души“.
В своето Решение № 12 от 1999 г. по к.д.
№ 12 от 1999 г. Конституционният съд вече
е имал възможност да се произнесе относно
промяната на условията за създаване на кметство – от „над 100 души“ се изменя на „над
500 души“, и свързаното с това лишаване на
жители на населени места да избират свой
кмет на кметство, и е направил извода, че тя
не е противоконституционна и не противоречи
на Европейската харта за местното самоуправление. Аргументите са: Конституцията не
урежда изрично кметството като териториална
единица на местното самоуправление, каквато
уредба съдържа изрично относно общината
(чл. 136, ал. 1). Условията за създаване на
кметство се определят и изменят със закон,
без това да накърнява правото на населението
за самоуправление.
Конституционният съд преценява, че и
при сега оспореното изменение на ЗАТУРБ,
осъществено с Изборния кодекс, окрупняването на кметствата е законодателно решение,
което не противоречи на Конституцията.
Едновременно с това съдът държи да подчертае, че оспорената уредба на § 18, т. 1 ИК
намалява възможността гражданите пряко да
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избират местните управници, т.е. намалява
се демократичната легитимност на местното
управление.
Точка 2 съдържа изменение в чл. 17, ал. 3
ЗАТУРБ, което е част от законоустановения
ред по създаване на кметство; този ред не се
атакува в искането. Конституционният съд
не установява противоконституционност на
§ 18, т. 2 ИК.
Точка 3 съдържа изменение в допълнителните разпоредби на § 4, ал. 1, изр. първо от
допълнителните разпоредби на ЗАТУРБ, което
засяга срока за обнародването в „Държавен
вестник“, когато е създадена нова община
или ново к метство – след изменението в
Изборния кодекс срокът е 4-месечен, преди
е бил 3-месечен.
В искането няма мотиви за оспорването.
От цялостната уредба на кодекса съдът прави
извода, че въпросното изменение на § 4, ал. 1,
изр. първо на ЗАТУРБ е свързано с уредбата
в Изборния кодекс за насрочване на редовни
местни избори, предвиждаща, че датата се
определя най-малко 90 дни преди изборния
ден (чл. 10, ал. 3 ИК), за разлика от уредбата
в ЗМИ (отм.), предвиждаща съответно 60 дни.
Изменението в т. 3 на § 18 ИК не е противоконституционно.
X
Параграф 16 ИК
В искането § 16 се оспорва заедно с § 18 ИК.
Параграф 16 ИК гласи: „Избори за кметове
на кметства се произвеждат само в тези кметства, които към дата 10 месеца преди датата
на произвеждане на изборите за общински
съветници и кметове през 2011 г. отговарят
на изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона за
административно-териториалното устройство
на Република България.“
Подкрепя се от Институ та за модерна
политика, в чието становище се поддържа
противоконституционност на § 16 ИК поради
ретроактивност.
Искането е основателно.
Параграф 16 е сред преходните разпоредби на Изборния кодекс и съдържа уредба за
избори на кметове на кметства, без обаче
изрично да се указва, че тя е предназначена
само за такива избори през 2011 г. Наистина
произвеждането на местни избори през 2011 г.
присъства в § 16, но само като ориентир за
изчисляването на предвидения 10-месечен
срок. Едновременно с това съдът констатира,
че точно за произвеждането на изборите през
2011 г. Изборният кодекс съдържа отделно
уредба от преходен характер, обособена самостоятелно като § 10 (с четири алинеи) в
преходните и заключителните разпоредби.
А уредбата на § 16 е отделно от специалната
уредба за изборите през 2011 г.
От друга страна, уредбата в § 16 е обвързана
със срок 10 месеца преди датата на произвеждане на избори за общински съветници и
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кметове през 2011 г. Такъв срок се съдържа
в споменатата уредба на § 10 ИК относно
изборите през 2011 г., която уредба не се оспорва. И още: от уредбата на § 16 се създава
впечатлението, че законодателят допуска в
административно-териториалното деление
да съществуват кметства, където няма да се
произвеждат преки избори за кмет на кметството. Това влиза в принципно противоречие
с предназначението и смисъла на кметството
като съставна административно-териториална
единица (ЗАТУРБ), а оттам – и с принципа
за правовата държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията).
Констатираната неясна и вътрешна противоречивост на уредбата на § 16 ИК създава у Конституционния съд основателни
опасения, че нейното прилагане ще създаде
неоправдани и непредсказуеми ограничения
в упражняването на избирателните права на
гражданите, поради което съдът установява
противоконституционност на § 16 ИК.
XI
Параграф 19 ИК
Параграф 19 е от заключителните разпоредби на кодекса. Съдържа изменения в
Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Измененията
са подредени в 11 точки. В искането § 19 се
атакува цялостно, т.е. уредбата на всички 11
точки, въпреки че оспорването на някои законови конструкции не е подкрепено с мотиви.
Точка 1 съдържа изменение в чл. 4, ал. 1
ЗМСМА – замяната на „тримесечен“ с „четиримесечен“ срок. Отнася се за срок, в който
трябва да се формират органите в новосъздадена община.
В искането няма мотиви за оспорването му.
От цялостната уредба на кодекса съдът прави
извода, че изменението на чл. 4, ал. 1 ЗМСМА
е свързано с новата уредба за насрочване на
редовни местни избори, предвиждаща, че
датата се определя най-малко 90 дни преди
изборния ден (чл. 10, ал. 3 ИК), за разлика
от уредбата в ЗМИ (отм.), предвиждаща съответно 60 дни. Изменението в т. 1 на § 19
ИК не е противоконституционно.
Точка 2 съдържа изменение в чл. 19, ал. 1
ЗМСМА – изменя се, т.е. намалява се броят
на общинските съветници в общините с население над 30 000 души.
В искането се поддържа, че тези изменения ще доведат до дебаланс в системата на
местното самоуправление и ограничаване на
представителността. Искането се подкрепя
от Висшия адвокатски съвет и Института за
модерна политика.
Оспорването е основателно.
Цялостната уредба на ал. 1 на чл. 19 ЗМСМА
всъщност съдържа нормата на представителност (без да я нарича така) в органа на
местното самоуправление – общинския съвет.
Съдът констатира, че оспореното изменение
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не засяга установената (1999 г.) начална позиция в закона – население до 5000 души.
Законодателят не е счел за нужно да изменя
стъпката на нарастването на броя население,
срещу който се полага брой съветници. Над
30 000 души население обаче в оспорената
уредба се намалява броят на съветниците с
20 %. Следва изводът, че изменението на чл. 19,
ал. 1 ЗМСМА не обхваща всички категории
различни по численост на населението общини, а засяга само общините с население над
30 000 души. При това стъпката в нарастването
на населението се запазва, но срещу същия
брой население сега се полага по-малък брой
съветници, което означава, че в общините с
население над 30 000 представителността в
местния представителен орган е намалена.
Така населението в тях се оказва „подпредставено“, а редуцирането броя на общинските
съветници е направено механично, без ясен
критерий, което води до засилване на диспропорциите между различните общини.
Представителността е същностен признак
на общинския съвет като орган на местното
самоуправление. Общинският съвет принадлежи към системата от представителни органи на съвременната демократична държава,
състояща се от националния представителен
орган – Народното събрание, и от местните
представителни органи – общинските съвети.
Общинските съветници са пряко избирани от
народа на общината (чл. 138 от Конституцията) за 4 години, чрез което са демократично
легитимирани и демократично възприемани.
Така народът на общината е общопредставен
чрез избраните от него общински съветници;
те, от своя страна, избират други органи на
общината – районни кметове, заместник-кметове, общински наместници, комисии и др.,
и по този начин ги снабдяват с демократична
легитимност. Представителният характер на
общинския съвет като орган на местното самоуправление принадлежи към сърцевината
на демократичното управление, като постулира равно участие на гражданите в него
чрез съразмерно отразяване на тяхната воля.
В мотивите към проекта на Изборния кодекс
намаляването броя на съветниците е мотивирано с постъпили искания на общински съвети и
граждански организации, а в пленарната зала
на Народното събрание – със стремеж към
повече ефективност на общинските съвети, т.е.
ефективност срещу представителност. Съдът
е на мнение, че аргументът за ефективност
на един многоличен представителен орган
има релевантност при работата на такъв орган – дали органът функционира рационално,
зависи от волята и организацията, а не пряко
от броя на членовете му. За да са гарантирани
избирателните права на гражданите, такова
ограничаване на представителността трябва
да почива на обосновани конституционни
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цели, каквито не се съдържат нито в мотивите, нито в тези оспорени разпоредби на
Изборния кодекс.
Намаляването броя на общинските съветници под определен праг намалява представителността на органа на местно самоуправление
и застрашава принципите на демократичната
държава и политическия плурализъм. Колкото
по-малко са общинските съветници, толкова по-голяма е вероятността в общинския
съвет да попаднат само местните лидери на
политическите партии. Така се снижават
възможностите за периодична и системна
частична промяна на политическия елит с
вероятност да се стигне до непроменяемост
на състава на местните общински съвети.
А това е предпоставка за олигархизиране
на системата за местно самоуправление. По
изложените съображения Конституционният
съд заключава, че намаляването на представителния характер на общинските съвети в
големите общини, без да е съпроводено с въвеждане на нова норма на представителност, е
нарушение на конституционните принципи на
демократичната държава и представителната
демокрация (преамбюла, чл. 1, ал. 2 и чл. 2,
ал. 1 от Конституцията) и на политическия
плурализъм (чл. 11 от Конституцията), поради
което обявява противоконституционност на
уредбата на § 19, т. 2 ИК.
Точка 3 съдържа изменение на чл. 30,
ал. 4 ЗМСМА, разположено е в букви „а“ и
„б“. Уредбата в буква „а“ добавя към изброените основания за предсрочно прекратяване
пълномощията на общински съветник нова
т. 12 – „при установяване на неизбираемост“.
Това основание не е противоконституционно,
тъй като изричното му закрепване представлява развитие на конституционно установеното равно избирателно право (чл. 10 от
Конституцията) – правото да бъдеш избиран.
Уредбата в буква „б“ съдържа формално и
задължително прецизиране на конкретно законово препращане – вместо към отменения
Закон за местните избори, препращането да
е към действащия Изборен кодекс. Уредбата
на цялата т. 3 от § 19 ИК не е противоконституционна.
Точка 4. С изменението в т. 4 в главата
„Общински съветник“ на ЗМСМА се създават
нови текстове – чл. 37а и чл. 37б: „Чл. 37а.
(1) При напускане на група или изключване от състава є общинският съветник губи
мястото си в комисиите като представител
на съответната група и други изборни длъжности в общинск и я съвет. (2) Общинск и
съветник, напуснал или изключен от група,
става независим общински съветник и не
може да бъде приет за член на друга група.
Чл. 37б. Не могат да се образуват групи от
независими общински съветници, както и да
се сливат или разделят съществуващи групи.“
Текстовете са по вносител и са мотивирани с
преборването на т.нар. политическо номадство
в общинските съвети.
Искането е основателно.
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Новите текстове въвеждат във вътрешното
пространство на общинския съвет нова правна
фигура – „групи“, без обаче самият ЗМСМА да
съдържа в тази глава или на друго място право
или задължение за общинските съветници да
принадлежат към някакви групи. В оспореното
изменение не се уточнява на какъв признак
са въпросните групи. А напускането на такава
група води до сериозно стесняване в правата
на общинските съветници. Така оспорените
текстове съдържат санкции за поведение,
което поведение обаче не е предвидено от
закона нито като право, нито като задължение и поради това е налице нарушаване на
принципа за правовата държава (чл. 4, ал. 1
от Конституцията). След изменението без
отговор в закона остава въпросът, какви са
съответните права на общинските съветници,
избрани като независими кандидати.
Аналогия може да бъде направена с „групи“,
които съществуват в Народното събрание като
„парламентарни групи“. Те изрично присъстват
в Конституцията (чл. 99, ал. 1). Присъстват и
в парламентарното право – съгласно действащия Правилник за организацията и дейността
на Народното събрание (чл. 13, ал. 1) те се
формират според предизборната регистрация в
ЦИК, т.е. свързани са с политическата партия/
коалиция, от чиято листа е народният представител. В конституционното право обаче
аналогия, от която произтича ограничаване
на права, е недопустима. Уредбата на § 19,
т. 4 ИК, създаваща чл. 37а и чл. 37б ЗМСМА,
е противоконституционна.
Точка 5 съдържа техническо пренареждане
на разпоредби след осъществено изменение
на закона и уредбата є не е противоконституционна.
Точка 7 съдържа изменение в чл. 39, ал. 1
ЗМСМА, с което се въвежда ограничаване в
броя на заместник-кметовете, назначавани от
общинския или районния кмет. Ограничаването е разписано стъпаловидно в зависимост
от броя на населението. Лимитираният брой
заместник-кметове представлява новост в
уредбата на местното самоуправление при
действието на Конституцията на Република
България. За това изменение обаче не са налице мотиви – изменението не е по вносител,
а се появява в доклада на водещата комисия
за ІІ четене.
В искането се поддържа, че въпросното
изменение п редста вл ява недоп ус т имо о т
Конституцията намесване в правомощията
на органите на местното самоуправление и
е противоконституционно.
Искането е основателно.
Длъж ност та „заместник-к мет“ е предв и д е н а о щ е в п ъ р в о н ач а л н и я т е к с т н а
ЗМСМА (1991 г.) – тогава кметът предлага,
а общинският съвет избира един или повече
заместник-кметове. За въведената по-късно
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(1995 г.) фигура „районен кмет“ обаче заместник-кметове не се предвиждат; заместник-кметове на районен кмет се появяват с
поредното изменение на ЗМСМА през 1999 г.,
когато районните кметове вече не се избират пряко, а непряко – от общинския съвет.
Така при действието на Конституцията на
Република България по закон общинските
кметове винаги имат заместници, районните
кметове – от 1999 г. насам, а кметовете на
кметство – нямат.
Предви д констит у ционните принципи,
смисъл и предназначение на местното само
управление (чл. 136, ал. 1, изр. 1 от Конституцията) да осигурява участие на гражданите в
управлението на общината, съдът не намира
конституционни основания за такова ограничаване. В общината кметът е изпълнителната
власт (чл. 139, ал. 1 от Конституцията). Осъществява я въз основа на закона, актовете на
общинския съвет и решенията на населението
(чл. 139, ал. 2 от Конституцията). Конституцията обаче не регулира как тази изпълнителна власт се структурира и организира, така
както не поставя ограничения в структурата
и организацията на изпълнителната власт на
национално ниво в лицето на правителството, в т.ч. не ограничава броя на заместник
министър-председателите (чл. 108, ал. 1 от
Конституцията).
Аргумент в подкрепа на лимитирания брой
заместник-кметове не може да бъде изведен
и от фигурата на председателя на общинския
съвет. От 1991 г. насам ЗМСМА търпи развитие
в посока на неговото постепенно обособяване и укрепване като самостоятелен орган на
местната власт, при това с изрично предвиждане на заместници (чл. 24, ал. 2 ЗМСМА).
Заслужава отбелязване, че техният брой не
е предмет на ограничаване според броя на
населението в общината, както е направено
за заместник-кметовете в оспорения чл. 39,
ал. 1 ИК.
Местното самоуправление се проявява във
възможността гражданите да вземат решения
по всички въпроси от местно значение (чл. 2
и чл. 3 от Европейската харта за местно самоуправление, ЕХМС). Въпросът с броя на
заместник-кметовете в общината и техните
функции е въпрос от местно значение, който
следва да бъде решаван в рамките на местното
самоуправление; решението да бъде съобразявано с конкретните нужди на общината, с
финансовите средства и пр. Действаща правна
уредба (чл. 21, ал. 1, т. 2) в този смисъл се
съдържа в същия ЗМСМА – общинският съвет одобрява общата численост и структура
на общинската администрация в общината,
района и кметството по предложение на
кмета на общината. Броят на заместник-кметовете и техните функции са елемент на тази
обща численост и структура. В чл. 6, ал. 1
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ЕХМС изрично е предвидено, че органите
на местно самоуправление трябва да могат
сами да определят административните си
структури, за да осъществяват ефективно
управление. Налага се изводът, че с § 19,
т. 7 ИК законодателят недопустимо с оглед
чл. 138 КРБ и ЕХМС се намесва в местното
самоуправление. По изложените съображения
съдът заключава, че ограничаването броя на
заместник-кметовете, осъществено с § 19, т.
7 ИК, е противоконституционно и не съответства с международни договори, по които
Република България е страна.
Точки 6, 8, 9 и 10.
Всички те съдържат уредба, свързана с
начина на заемане на длъжността „кмет на
район“.
Точка 8. В ЗМСМА е създаден нов чл. 39а,
чиято ал. 1, изр. първо гласи: „Кметовете на
райони в Столичната община и в градовете с
районно деление се избират с тайно гласуване
от общинския съвет по предложение на кмета
на общината за срока на пълномощията на
общинския съвет.“ Алинея 1, изр. второ на
чл. 39а поставя изискване районните кметове
да отговарят на изискванията за избираемост
на кандидатите за общински съветници и
кметове (чл. 4, ал. 5 ИК). Оспорените ал. 2 – 6
на чл. 39а съдържат описание на процедурата.
Алинея 7 съдържа правилото за полагане на
клетва от районния кмет пред общинския
съвет на заседанието, на което е избран. Изменението е по вносител и е мотивирано със
съображението, че кметовете на райони не
следва да водят политика, различна от тази
на кмета на общината, и са част от неговия
управленски екип.
Премахването на прякото избиране на районните кметове е оспорено в искането като
противоконституционно поради лишаването
от пряк избор на повече от един милион
граждани.
Искането е неоснователно.
Конституционният съд вече е имал възможност да се произнесе за отпадането на прекия
избор на районните кметове и въвеждането на
избирането им от общинския съвет по предложение на общинския кмет за периода на
пълномощията на общинския съвет (Решение
№ 12 от 1999 г. по к.д. № 12 от 1999 г.) и не
е констатирал противоконституционност. В
сегашното дело оспорената уредба на чл. 39а,
ал. 1 от действащия ЗМСМА е близка до
уредбата, оспорвана през 1999 г.; разликата
е в думите „с тайно гласуване“. Съдът установява обаче, че разлика има не само в тези
добавени думи – през 1999 г. с поредното изменение на ЗМСМА премахването на прекия
избор на районните кметове бе съпроводено
с премахването на районните съвети като
органи на местното самоуправление в района,
т.е. в общината; оттогава законовата уредба
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не предвижда районни съвети като органи
на такива съставни административно-териториални единици – райони. Следователно
промяната в законовата уредба през 1999 г.
и 2011 г. е извършена в различна правна и
политическа среда.
Районният кмет, както и районът като
а д м и н ис т рат и вно -т ери т ориа л на ед и н и ца,
няма уредба в Конституцията. Той е орган
на съставната административно-териториална единица в общината, т.е. е общински
орган. За общинския кмет Конституцията
предвижда алтернативно, че се избира или
пряко от населението, или от общинския
съвет по ред, определен със закон (чл. 139,
ал. 1). В тази конституционна рамка Конституционният съд не намира основание за
противоконституционност на законова уредба,
съгласно която кмет на район се избира от
общинския съвет; оспореният чл. 39а, ал. 1
ЗМСМА покрива втората хипотеза на чл. 139,
ал. 1 от Конституцията. Конституционният съд
не установява противоконституционност и в
процедурата, описана в останалите алинеи на
чл. 39а ЗМСМА. Едновременно с това съдът
държи да отбележи, че оспорената уредба на
§ 19, т. 8 ИК представлява отстъпление от
процеса на децентрализация на местната власт
и се намалява демократичната легитимност
на общинските органи.
Съдът не намира противоконституционност в останалите оспорени текстове от § 19,
т. 8 ИК.
Измененията в точка 6 и точка 9 на § 19
ИК, съответно засягащи чл. 38 и 42 ЗМСМА,
имат технически характер и са във връзка с
въпросния нов чл. 39а, както и с отмяната
на Закона за местните избори. Съдът не установява противоконституционност.
Измененията в т. 10 на § 19 ИК създават
нов чл. 42а. С него по същество в ЗМСМА
се извършва преместване на съществуващи
в чл. 42 (сега изм.) преди изменението общи
за всички избираеми кметове основания и
се обособяват самостоятелно основанията за
предсрочно прекратяване правомощията на
районния кмет. Не е ясно защо законодателят
борави с „пълномощия“, след като в сега действащата законова уредба районните кметове
не се избират пряко от народа на общината.
Уредбата на § 19, т. 10 ИК не противоречи на
Конституцията.
Точка 11. С допълнението в чл. 46а, ал. 1
ЗМСМА за кметския наместник са въведени
същите изисквания за избираемост, както за
кандидатите за кметове и общински съветници
с препращане към чл. 4, ал. 5 от Изборния
кодекс. Точка 11 на § 19 ИК не е противоконституционна.
По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 и 4 от Конституцията,
чл. 14, ал. 2 от Закона за Конституционен съд
Конституционният съд
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РЕШИ:
I. Установява противоконституционност и
несъответствие с Всеобщата декларация за
правата на човека, Международния пакт за
гражданските и политическите права, Конвенцията за защита на правата на човека и
основните свободи и Европейската харта за
местното самоуправление на:
1. член 1, ал. 1 в частта „народни представители, президент и вицепрезидент на
републиката“;
2. член 3, ал. 4 и 5, чл. 4, ал. 5 и 6 и § 1,
т. 4 и 5 в частта относно срока за местоживеене – числото „12“;
3. член 4, ал. 3 и 4 и § 1, т. 3 в частта относно срока за местоживеене „две години“;
4. параграф 1, т. 3 в частта относно срока за
местоживеене „една година и четири месеца;
5. член 25, ал. 1, т. 6;
6. член 79, ал. 2, т. 1, букви „а“ и „б“ и
т. 2, буква „б“ в частта относно думите „двe
на сто“;
7. параграф 11;
8. параграф 16;
9. параграф 19, т. 2, 4 и 7
от Изборния кодекс (ДВ, бр. 9 от 2011 г.).
ІІ. Отхвърля искането на петдесет и трима
народни представители от 41-вото Народно
събрание за установяване противоконституционност и несъответствие с Всеобщата декларация за правата на човека, Международния
пакт за гражданските и политическите права,
Конвенцията за защита на правата на човека
и основните свободи и Европейската харта за
местното самоуправление относно:
1. член 1 извън частта „народни представители, президент и вицепрезидент на
републиката“;
2. член 3, ал. 2 и 3;
3. член 3, ал. 4 и 5 в частта извън числото
„12“;
4. член 4, ал. 3, 4, 5 и 6 в частта извън
числото „12“, думите „две години“ и думите
„една година и четири месеца“;
5. член 23, ал. 2;
6. член 26, ал. 1, т. 3 и 27 и ал. 8;
7. член 44, ал. 2;
8. член 74, ал. 4, т. 1 и 2;
9. член 166, ал. 5 и 6;
10. член 78;
11. член 79, с изключение на думите „двe
на сто“;
12. член 264, ал. 1;
13. параграф 1, т. 1 – 5 в частта извън
числото „12“, думите „две години“ и думите
„една година и четири месеца“;
14. параграф 18;
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15. параграф 19, т. 1, 3, 5, 6, 8, точки 9 – 11
от Изборния кодекс (ДВ, бр. 9 от 2011 г.).
ІІІ. Оставя без разглеждане искането на
петдесет и трима народни представители от
41-вото Народно събрание относно § 1, т. 6 – 20
от Изборния кодекс (ДВ, бр. 9 от 2011 г.).
Съдии т е Ем и ли я Дру мева, Вла дислав
Славов, Благовест Пунев и Цанка Цанкова
са подписали решението с особено мнение
по чл. 1 от Изборния кодекс.
Председател: Евгени Танчев
ОСОБЕНО МНЕНИЕ
по конституционно дело № 4 от 2011 г.
на съдиите Емилия Дру мева, Владис лав
Славов, Благовест Пунев и Цанка Цанкова
по противоконституционността на чл. 1 от
Изборния кодекс в частта относно условията за избиране на „народни представители,
президент и вицепрезидент на републиката“
Разпоредбите на чл. 1 от Изборния кодекс
представляват стандартни начални текстове за
всеки нормативен акт и определят предмета
и обхвата на конкретния акт съобразно изискванията на Закона за нормативните актове
и Указа за прилагането му. В досегашната
практика на Конституционния съд оспорване
на чл. 1 на закон относно предмета и обхвата
на уредбата в него е рядкост. Едновременно
с това такова оспорване има особено значение, защото поставя под въпрос уредбата на
целия закон.
В искането обаче мотиви за оспорването
на чл. 1 липсват. Съдът е мотивирал произнесената от него частична противоконституционност на чл. 1 с факта, че условията за
избиране на народни представители, президент
и вицепрезидент на републиката са уредени
в Конституцията; оттук се прави изводът, че
присъствието на тези условия в предмета на
кодекса представлява дописване на Конституцията и поради това е противоконституционно.
Считаме, че този извод е неправилен – възпроизвеждането на конституционни текстове
в закон самó за себе си не е противоконституционно, стига законът недопустимо да не
надхвърля буквата и духа на Конституцията.
След като Конституционният съд все пак
е допуснал оспорването на чл. 1, следваше
да изясни смисъла на думите „условията за
избиране на народни представители, президент и вицепрезидент на републиката“ и
да го сравни със смисъла, вложен в думата
„условия“, присъстваща в редица текстове
на Конституцията – чл. 97, ал. 1, т. 3; чл. 20,
чл. 23; чл. 19, ал. 2 и 4; чл. 4, ал. 2; чл. 31,
ал. 5; чл. 48, ал. 1 и 4; чл. 53, ал. 6; чл. 11,
ал. 3; чл. 116, ал. 2; чл. 121, ал. 1 и чл. 137,
което не е направено.
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Лексикалното значение на „условия“ е
многопластово и със широки очертания, в
които се вмества богато и вариращо съдържание, в т.ч. и условия за избираемост. Това
комплексно съдържание е в съответствие с
чл. 3 от Допълнителния протокол към Конвенцията за защита на правата на човека и
основните свободи, който гласи: „Високоговорящите страни се задължават да провеждат
свободни избори през разумни периоди с
тайно гласуване и при условия, осигуряващи свободното изразяване на мнението на
народа при избирането на законодателното
тяло.“ Изводът е, че уредбата на целия чл. 1
от Изборния кодекс, в т.ч. и на частта му за
избиране на народни представители, президент и вицепрезидент на републиката, не е
противоконституционна, не е и в несъответствие с международни договори, по които
Република България е страна.
Конституционни съдии: Ем. Друмева
Вл. Славов
Бл. Пунев
Ц. Цанкова
5643

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114
ОТ 28 АПРИЛ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
изискванията за качеството на течните горива,
условията, реда и начина за техния контрол,
приета с Постановление № 156 на Министерския
съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм.
и доп., бр. 69 и 78 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г.,
бр. 76 от 2007 г. и бр. 93 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст накрая се добавя „и
техните смеси:“;
б) създава се нова т. 4:
„4. биодизел за отопление;“
в) досегашната т. 4 става т. 5;
г) досегашната т. 5 става т. 6 и се изменя
така:
„6. газьоли за извънпътна техника, кораби,
плаващи по вътрешните водни пътища, трактори
и плавателни съдове за отдих;“
д) досегашните т. 6, 7 и 8 стават съответно
т. 7, 8 и 9.
2. В ал. 2:
а) в т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „при условие че във възможно най-кратък
срок са предприети мерки за отстраняване на
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аварията, както и мерки за предотвратяване
или намаляване на емисиите от изгарянето на
горивото“;
б) в т. 6 накрая се поставя запетая и се
добавя „включително за износ в корабните
товарни танкове“;
в) създават се т. 7 и 8:
„7. течни горива, предназначени за създаване,
съхраняване и обновяване на държавни резерви, военновременни и задължителни запаси,
единствено по отношение на тяхното смесване
с биодизел и биоетанол;
8. течни горива, предназначени за нуждите
на авиацията, корабоплаването и железопътния
транспорт, единствено по отношение на тяхното
смесване с биодизел и биоетанол.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Изключението по ал. 2, т. 4 не се
прилага, ако собственикът или капитанът на
кораба са причинили аварията умишлено или
поради небрежност.“
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 4:
„4. биодизел за отопление съгласно приложение № 4;“.
2. Досегашната т. 4 става т. 5 и в нея думите
„приложение № 4“ се заменят с „приложение
№ 5“.
3. Досегашната т. 5 става т. 6 и се изменя
така:
„6. газьоли за извънпътна техника, кораби,
плаващи по вътрешните водни пътища, трактори и плавателни съдове за отдих съгласно
техническите спецификации на производителите
със съдържание на сяра до 10 mg/kg;“.
4. Досегашната т. 6 става т. 7 и се изменя
така:
„7. корабни горива:
а) леки корабни дизелови горива марка ISO-F
съгласно приложение № 6 със съдържание на
сяра до 0,1 % (m/m);
б) корабни дизелови горива марка ISO-F
съгласно приложение № 6 със съдържание на
сяра до 1,0 % (m/m) – до 31 декември 2014 г.,
и до 0,1 % (m/m) – от 1 януари 2015 г.;
в) корабни остатъчни горива марка ISO-F
съгласно приложение № 7;“.
5. Досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думите
„приложение № 7“ се заменят с „приложение
№ 8“.
6. Досегашната т. 8 става т. 9 и в нея буква
„а“ се изменя така:
„а) до 3,0 % (m/m) – до 31 декември 2011 г.;“.
7. Създава се т. 10:
„10. съдържанието на металната добавка
метилциклопентадиенил манган трикарбонил
(ММТ) в автомобилните бензини е:
а) до 6 mg манган на литър – до 31 декември 2013 г.;
б) до 2 mg манган на литър – от 1 януари
2014 г.“
§ 3. В чл. 9 се създава ал. 4:
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„(4) Протоколите от изпитване трябва да
съдържат позоваване на предоставената акредитация.“
§ 4. В чл. 10, ал. 2 думите „приложение № 8“
се заменят с „приложение № 9“.
§ 5. В чл. 11 цифрата „5“ се заменя с „2“.
§ 6. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5 т. 2 се изменя така:
„2. върху дозиращата помпа или съд, използван за разпространяване на течно гориво,
се поставя следната информация:
а) маркировка за наименованието на вида
течно гориво и търговската му марка;
б) съдържание на биоетанол в автомобилните
бензини, в % (V/V), и указания за начина на
употреба на съответните смеси;
в) съдържание на биодизел в горивата за
дизелови двигатели, в % (V/V), и указания за
начина на употреба на съответните смеси;
г) етикет за съдържание в автомобилните
бензини на металната добавка ММТ.“
2. Създава се ал. 6:
„(6) Етикетът по ал. 5, т. 2, буква „г“ е
с размери и шрифт, позволяващи отчетливо
виждане и лесно разчитане, и съдържа следния
текст: „Съдържа метални добавки“.“
§ 7. В чл. 15, т. 1 думата „помещения“ се
заменя с „обекти“.
§ 8. В чл. 16а думите „които се намират в
морското пространство“ се заменят с „които
посещават и/или оперират в морските пространства“.
§ 9. В чл. 16б се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Длъжностните лица от ИА „МА“ при
извършване на контрола:
1. изискват разписката за доставеното гориво;
2. изискват Информационен лист за безопасност на веществата (Material Safety Data
Sheet) съгласно препоръките, определени в
Резолюция MSC.282.(86);
3. проверяват попълването на корабните
дневници, в които задължително се вписват
всички операции по смяна на горивото;
4. вземат представителна проба от корабното
гориво при неговата доставка или от горивните
танкове на кораба в присъствието на капитана
на кораба и/или корабния агент;
5. за корабите, снабдявани с горива в морските пространства и във вътрешните водни
пътища на Република България, изискват и
декларацията за съответствие;
6. предават взетата проба от корабното
гориво на длъжностни лица от ГД „ККТГ“ за
изпитване.“
2. В ал. 3 думите „приложение № 9“ се заменят с „приложение № 10“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Разходите за вземане и изпитване на
проби са за сметка на кораба, когато горивата
не съответстват на изискванията на наредбата.
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Когато горивата съответстват на изискванията
на наредбата, разходите са за сметка на бюджета на ДАМТН.“
§ 10. В чл. 18, ал. 3 думите „който се подписва и поставя печат“ се заменят с „който
поставя печат, дата и подпис“.
§ 11. В чл. 19 думите „6 l“ се заменят с „6,5 l“.
§ 12. В чл. 20, ал. 3 думите „и с печата и
подписа на лицата“ се заменят с „и печат, дата
и подпис на лицата“.
§ 13. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Длъжностните лица предават за изпитване в акредитирана подвижна лаборатория един
съд от контролната проба, а останалите съдове
от контролната проба изпращат за следващо
изпитване в стационарна акредитирана лаборатория, определена от ГД „ККТГ“.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Въз основа на протокола от изпитването от акредитирана подвижна лаборатория
ГД „ККТГ“ изготвя експертно заключение за
съответствието на горивото с изискванията за
качество.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Когато с експертно заключение се установи несъответствие на горивото с изискванията
за качество, копия от експертното заключение
заедно с протокола от изпитване, издаден от
акредитираната подвижна лаборатория, се
изпращат на лицата по чл. 18а, ал. 1 или по
чл. 18б ЗЧАВ в 3-дневен срок от изготвянето
на експертното заключение.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Когато след изпитване в подвижна лаборатория се установи несъответствие
на горивото с изискванията за качество по
даден/и показател/и, изпитването по този/
тези показател/и се повтаря в акредитирана
стационарна лаборатория.“
5. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно
ал. 7 и 8.
6. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и се изменя така:
„(9) При оспорване на резултатите от
изпитване в стационарната лаборатория заинтересуваната страна е длъжна в 7-дневен
срок от получаването на протоколите по ал. 8
да поиска арбитражната проба да бъде изпитана по арбитражните методи за изпитване
по съответните показатели за нейна сметка
в друга акредитирана от Българската служба
по акредитация лаборатория и резултатите от
изпитването се считат за окончателни.“
7. Създава се ал. 10:
„(10) За провеждане на арбитражни изпитвания се определят не повече от две дати за
една и съща или за две различни лаборатории.“
§ 14. В чл. 23, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
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1. В т. 2 думите „приложение № 8“ се заменят с „приложение № 9“.
2. В т. 3 пред думата „подвижна“ се добавя
„акредитирана“.
§ 15. В чл. 23а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „приложения № 8 и 9“ се заменят с
„приложения № 9 и 10“.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Изискванията на ал. 1 се прилагат само
за кораби, които използват доставените горива
в морските пространства и вътрешните водни
пътища на Република България.
(3) В случаите по ал. 1 ИА „МА“ предприема
последващи действия по реда на наредбата.“
§ 16. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Принудителната административна мярка по ал. 1 се отменя от лицата, които са я
приложили, когато след провеждане на арбитражно изпитване и изготвяне на експертиза
е установено съответствие с изискванията за
качество.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 17. Създава се чл. 24а:
„Чл. 24а. (1) Длъжностните лица от ГД
„ККТГ“ издават задължително предписание за
изтегляне на течни горива от пазара, когато:
1. резултатът от заключението на констативния протокол за установено несъответствие с
изискванията за качество не е оспорен;
2. когато резултатът от заключението на
констативния протокол за установено несъответствие с изискванията за качество е
оспорен и резултатите от изпитването на арбитражната проба потвърждават установеното
несъответствие.
(2) В срок един месец от датата на издаденото предписание лицето, на което е издадено
предписанието, е длъжно да изтегли течното
гориво и да представи в ГД „ККТГ“ документи,
доказващи изтеглянето му.
(3) Изтегляне на горивото от пазара може
да се извърши и преди предприемане на действия по ал. 1 по постъпило писмено искане от
засегнатата страна.“
§ 18. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) В случай че плащането на разходите за
вземане и изпитване на проби от течни горива
не се извърши доброволно след влизането в
сила на акта, с който е установено това задължение, то подлежи на събиране по реда на
Гражданския процесуален кодекс.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 19. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Навсякъде думите „Комбинираната номенклатура на Република България“ се заменят с „Комбинираната номенклатура на ЕС“,
а цифрата „0“ в края на тарифните номера се
заличава.
2. В т. 1 тарифни номера „2710 11 51 0 и
2710 11 59 0“ се заличават.
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3. В т. 2 думите „по ASTM D 86“ се заменят
с „по БДС ISO 3405 (аналогичен на ASTM D
86)“ и думите „тарифни номера 2710 19 25 0,
2710 19 29 0, 2710 19 45 0 или 2710 19 49 0“
се заменят с „тарифни номера 2710 19 41 и
2710 19 45“.
4. В т. 3а думите „с изключение на индекса на
йод, чиято максимална стойност е 140 gl/100 g,“
се заличават.
5. Създават се нови т. 3б, 3в и 3г:
„3б. „Биодизел за отопление“ е смес от
метилови естери на мастни киселини (FAME)
от растителен или животински произход, чиито
състав и свойства се определят съгласно БДС
EN 14213 и в концентрация на FAME минимум
96,5 % е предназначен за използване в специално пригодени за целта стационарни горивни
инсталации или за прибавяне към горива от
нефтен произход, предназначени за използване
в стационарни горивни инсталации. Получените
смеси трябва да съответстват на изискванията
за качество за горива от нефтен произход.
3в. „Биоетанол“ е етанол, произведен от
биомаса и/или от биоразградими фракции
на отпадъци и предназначен за използване в
бензинови двигатели или за прибавяне към
автомобилни бензини.
3г. „Биомаса“ e биологично разграждаща
се част от продукти, отпадъци и остатъци от
биологичен произход от селското стопанство
(включително растителни и животински вещества), горското стопанство и свързаните с тях
промишлености, включително рибно стопанство
и аквакултури, както и биологично разграждаща
се част от промишлени и битови отпадъци.“
6. В т. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „,определени в ISO 8217, както и всяко
течно гориво от нефтен произход, предназначено за използване на борда на кораби, плаващи
по вътрешните водни пътища, и плавателни
съдове за отдих.“
7. В т. 4а думите „DMX и DMA“ се заменят
с „DMX, DMA и DMZ“.
8. В т. 4б думите „и DMC“ се заличават.
9. В т. 5, буква „а“ думите „тарифни номера
2710 19 45 и 2710 19 49“ се заменят с „тарифен
номер 2710 19 45“.
10. Точка 5а се изменя така:
„5а. „Газьоли за извънпътна техника, кораби,
плаващи по вътрешните водни пътища, трактори и плавателни съдове за отдих“ e газьол,
дефиниран по т. 2 и предназначен за двигатели
с компресионно запалване за извънпътна техника, кораби, плаващи по вътрешните водни
пътища, трактори и плавателни съдове за отдих, включен в тарифен номер 2710 19 41 по
Комбинираната номенклатура на ЕС.“
11. В т. 6 думите „тарифен номер 2710 19
99 2“ се заменят с „тарифни номера от 2710 19
61 до 2710 19 69“.
12. Точки 7 и 8 се изменят така:
„7. „Тежко гориво“ е течно гориво от нефтен
произход, различно от дефинираните в т. 2, 3
и 4, включено в тарифни номера от 2710 19 61
до 2710 19 69 по Комбинираната номенклатура
на ЕС, което поради границите си на дестила-
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ция попада в категорията на тежките масла,
предназначени за използване като гориво в
стационарни инсталации, и от което по-малко
от 65 % обемни (включително загубите) дестилират при 250 °C по БДС ISO 3405 (аналогичен
на ASTM D 86). Ако дестилацията не може да
бъде проведена по БДС ISO 3405 (аналогичен
на ASTM D 86), продуктът също се категоризира
като тежко гориво.
8. „Комбинирана номенклатура на ЕС“ е
номенклатура на стоките, приета с Регламент
(ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г.
относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа.“
13. Точка 17 се изменя така:
„17. „Извънпътна техника“ е техниката
съгласно § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба на Закона за регистрация и контрол на
земеделската и горската техника (ДВ, бр. 79
от 1998 г.).“
14. Точка 18 се отменя.
15. Създава се т. 18а:
„18а. „Трактор“ е моторно превозно средство
съгласно § 1, т. 4 от допълнителната разпоредба на Закона за регистрация и контрол на
земеделската и горската техника (ДВ, бр. 79
от 1998 г.).“
16. Точка 25 се изменя така:
„25. „Кораб на котва или на кей“ е кораб,
който е безопасно швартован или е на котва
в пристанище на Република България, докато
се товари, разтоварва или домува, включително времето, през което не е зает с товарни
операции.“
17. Създава се нова т. 26а:
„26a. „Плавателен съд за отдих“ е плавателен съд съгласно § 1, т. 1 от допълнителните
разпоредби на Наредбата за съществените
изисквания и оценяване съответствието на
плавателните съдове за отдих, приета с Пос
тановление № 12 на Министерския съвет от
2006 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2006 г.; изм. и доп.,
бр. 40 и 61 от 2006 г.).“
§ 20. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Параграф 2 се изменя така:
„§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 8,
ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния
въздух и въвежда изискванията на Директива
2009/30/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на
Директива 98/70/ЕО по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола
и за въвеждане на механизъм за наблюдение и
намаляване на нивата на емисиите на парникови
газове и за изменение на Директива 1999/32/
ЕО на Съвета по отношение на спецификацията
на горивото, използвано от плавателни съдове
по вътрешните водни пътища, и за отмяна на
Директива 93/12/ЕИО.“
2. Параграф 7 се отменя.
3. Създава се § 7а:
„§ 7а. До 1 септември 2014 г. производителите и/или вносителите на течни горива
осигуряват пускането на пазара, а крайните
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разпространители осъществяват продажбата
в бензиностанции на автомобилни бензини с
максимално съдържание на кислород 2,7 %
(V/V) и максимално съдържание на етанол 5 %
(V/V). Крайното разпространение на такива
горива задължително се извършва на отделна
бензиноколонка, с поставена информация и
указания за потребителите за правилната употреба на горивото, съгласно чл. 12, ал. 5, т. 2,
буква „б“.“
4. Създава се нов § 8:
„§ 8. Посоченото в таблица 2 на приложение
№ 1 допустимо превишение на налягането на
парите през летния период за автомобилни
бензини, съдържащи биоетанол, се прилага
само след положително решение на Европейската комисия. Министерството на околната
среда и водите уведомява чрез Българската
петролна и газова асоциация за решението на
Европейската комисия лицата, които пускат
течни горива на пазара.“
5. Досегашният § 8 става § 9.
6. Създава се § 10:
„§ 10. Пускането на пазара, включително
крайното разпространение, на горива за дизелови двигатели, които съдържат над 7 % (V/V)
метилови естери на мастни киселини (FAME),
не противоречи на изискванията на наредбата.
Крайното разпространение на такива горива
задължително се извършва на отделна бензиноколонка с поставена информация и указания
за потребителите за правилната употреба на
горивото съгласно чл. 12, ал. 5, т. 2, буква „в“.“
7. Параграф 32 се изменя така:
„§ 32. (1) Изискването на чл. 6, т. 7, буква
„а“ за съдържание на сяра в леките корабни
дизелови горива се прилага към горивата,
използвани от кораби, плаващи под всякакво
знаме, на котва и на кей в морските пристанища на Република България.
(2) Изискването на ал. 1 не се прилага към
горивата, използвани от кораби с публично
разписание, на котва или на кей до два часа;
към кораби на котва, които изключват двигателите си и използват електричество от брега.“
8. Параграф 33 се изменя така:
„§ 33. (1) Изискването на чл. 6, т. 7, буква
„б“ за съдържание на сяра в корабните дизелови
горива се прилага към горивата, използвани от
кораби, плаващи под българско знаме в зоните
за контрол на емисиите на серни оксиди, както
и от пътнически кораби, обслужващи редовни
рейсове, плаващи под всякакво знаме, които се
намират в пристанищата на Република България,
във вътрешните морски води, в териториалното
море и в изключителната икономическа зона,
наричани „морските пространства на Република
България“.
(2) Течни горива, различни от газьолите по
чл. 2, т. 6, могат да се използват от кораби,
плаващи по вътрешните водни пътища, и от
плавателни съдове за отдих само ако съдържанието на сяра в тях не надвишава стойностите
за този показател, определени в чл. 6, т. 6.“
§ 21. Приложения № 1 – 9 се отменят.
§ 22. Създават се нови приложения № 1 – 10:
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„Приложение № 1
към чл. 6, т. 1
Автомобилни бензини
Показатели(7)

Единици за
измерване

1

2

Гранични стойности(1)
минимум

максимум

3

4

Октаново число по
изследователски метод, RON(8)

95,0

(2)

Октаново число по
моторен метод, MON

85,0

(2)

Съдържание на олово

mg/l

Таблица 1
Методи за
изпитване(9)
5

-

БДС ЕN ISO 5164(3)

-

БДС ЕN ISO 5163(3)

-

5

БДС ЕN 237

720,0

775,0

БДС ЕN ISO 3675(4)
БДС ЕN ISO 12185

Плътност при 15 °С

kg/m

Съдържание на сяра

mg/kg

-

10,0

БДС ЕN ISO 20846
БДС ЕN ISO 20884

Стабилност на окисление

min

360

-

БДС ЕN ISO 7536

Съдържание на смоли
(промити с разтворител)

mg/100 ml

-

5

БДС ЕN ISO 6246

Корозия на медна пластина
(3 h при 50 °С)

3

клас

Външен вид

1

БДС ЕN ISO 2160

прозрачен и светъл

визуална проверка

Съдържание на въглеводородни
групи:
- алкени
- арени

% (V/V)
% (V/V)

-

18,0
35,0

Съдържание на бензен

% (V/V)

-

1,0

БДС EN 12177
БДС EN 238(12)
БДС ЕN 14517

Съдържание на кислород

% (m/m)

-

3,7(18)

БДС EN 1601(4)
БДС EN 13132
БДС ЕN 14517

Съдържание на кислородсъдържащи съединения:
- метанол (добавят се стабилизиращи агенти)
- етанол (може да бъдат необходими стабилизиращи агенти)(10)
- изопропилов алкохол
- изобутилов алкохол
- третичен бутилов алкохол
- етери (с 5 или повече С-атоми)
- други кислородсъдържащи(11)
Налягане на парите,VР
Клас А(5), (15)
Клас С(6), (16)
Дестилационни характеристики
- при 70 °С се изпаряват, Е70
Клас А(5), (15)
Клас С(6), (16)
- при 100 °С се изпаряват, Е100
Клас А(5)
Клас С(6)
- при 150 °С се изпаряват, Е150
Клас А(5)
Клас С(6)
- край на кипене, FBP
- остатък от дестилацията

% (V/V)

-

3,0

% (V/V)

-

10,0(18)

%
%
%
%
%

-

12,0
15,0
15,0
22,0
15,0

45,0

60,0(13)

50,0

80,0

(V/V)
(V/V)
(V/V)
(V/V)
(V/V)
kPa

% (V/V)
% (V/V)
% (V/V)
°С
% (V/V)

БДС EN 1601(4)
БДС EN 13132
БДС ЕN 14517(4)

БДС EN 13016-1
БДС ЕN ISO 3405(14)

20,0
22,0

48,0
50,0

46,0
46,0

71,0
71,0

75,0
75,0
-

210
2

Индекс на летливост (10VP+7E70)
Съдържание на манган(19)

БДС ЕN 14517(4)
БДС ЕN 15553
ASTM D 1319(4)

1050(17)
mg/l

-

6

(20)

pr EN 16135
pr EN 16136

С Т Р.
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(1)
Стойностите, посочени в приложението,
представляват „реални стойности“. Те са установени въз основа на процедурите на БДС EN ISO
4259 „Нефтопродукти. Определяне и прилагане
на данните за прецизност относно методите за
изпитване“, като при определяне на съответните
минимални стойности е отчетена минималната
поправка от 2R (различна и по-висока от 0),
където R е възпроизводимостта на резултатите
от изпитването. Резултатите от отделните изпитвания следва да бъдат интерпретирани на
базата на съответните критерии, определени в
БДС EN ISO 4259.
(2)
RON и MON са съгласно национа лно
приложение към БДС ЕN 228. Стойността на
октановото число не може да бъде по-ниска от
стойността за обявената марка.
(3)
В съответствие с БДС EN 228 при изчисляване на крайните резултати за RON и MON
преди вписването им в протокола трябва да се
извади корекционният коефициент 0,2.
(4)
Арбитражен метод
(5)
Клас А – лято от 16 април до 15 октомври.
(6)
Клас С – зима от 16 октомври до 15 април.
(7)
Показателите с по-тъмен шрифт (Bold)
задължително се изпитват при пускането на
горивата на пазара и се докладват в Европейската комисия съгласно изискванията на Решение
2002/159/ЕС и Директива 98/70/ЕС, изменена и
допълнена с Директива 2009/30/ЕС.
(8)
Методите за изпитване са определени в
БДС EN 228:2009. При актуализирането на този
стандарт могат да бъдат използвани други методи, които дават същата точност и най-малко
същото ниво на прецизност както методите,
които заменят.
(9)
Прилаганите методи за изпитване трябва
да отговарят на последната публикувана версия
на съответния стандарт.
(10)
Трябва да отговаря на БДС EN 15376.
(11)
Други моноалкохоли и етери с температура на край на кипене не по-висока от тази,
определена в БДС ЕN 228.
(12)
В случай на спор БДС EN 238 е неподходящ
като арбитражен метод.
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(13)
Допустимо превишение на налягането на
парите през летния период, разрешено за бензин,
съдържащ биоетанол. Виж таблица 2 и § 8 от
преходните и заключителните разпоредби (ПЗР)
на наредбата.
(14)
При арбитраж се използва автоматичният
уред по БДС EN ISO 3405.
(15)
Преходен период „зима – лято“ – от 16 април до 31 май – не важи за производители и
вносители.
(16)
Преходен период „лято – зима“ – от 16 октомври до 30 ноември – не важи за производители
и вносители.
(17)
Прилага се само за периода 16 октомври – 15 април.
(18)
Виж § 7a от ПЗР на наредбата.
(19)
Определянето на показателя се извършва
след разработване на методология за изпитване.
(20)
Стойността на показателя от 1 януари
2014 г. е 2 mg/l.

Таблица 2
Съдържание на био- Допустимо превишение
етанол (% V/V)
на налягането на парите
(kPa )
0

0

1

3,65

2

5,95

3

7,20

4

7,80

5

8,0

6

8,0

7

7,94

8

7,88

9

7,82

10

7,76

Допустимото превишение на налягането на
парите при междинно съдържание на биоетанол,
явяващо се между стойностите от таблицата,
се определя чрез линейна интерполация между
съдържанието на биоетанол непосредствено над
и под междинната стойност.

Приложение № 2
към чл. 6, т. 2
Горива за дизелови двигатели
Показатели(6)

1

Единици за
измерване
2

Гранични(1) стойности
минимум

максимум

Методи за изпитване(9)

3

4

Цетаново число(8)

51,0

-

БДС EN ISO 5165(2)
БДС EN 15195

5

Цетанов индекс

46,0

-

БДС EN ISO 4264
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3

4

820,0

845,0

5

Плътност при 15 °С

kg/m

Полициклични арени

% (m/m)

-

8,0

БДС EN 12916(7)

Съдържание на сяра

mg/kg

-

10,0

БДС EN ISO 20846
БДС EN ISO 20884

Пламна температура

°С

над 55

-

БДС EN ISO 2719

Коксов остатък
(на 10 % остатък от дестилация)

% (m/m)

-

0,30

БДС EN ISO 10370

Съдържание на пепел

% (m/m)

-

0,01

БДС EN ISO 6245

Съдържание на вода

mg/kg

-

200

БДС EN ISO 12937

Общо количество онечиствания

mg/kg

-

24

БДС EN 12662

3

Корозия на медна пластина
(3 h при 50 °С)

клас

Стабилност на окисление

g/m3
h

20

25
-

БДС EN ISO 12205
БДС EN 15751

Смазваща способност
(wsd 1,4) при 60 °С

µm

-

460

БДС EN ISO 12156-1

Вискозитет при 40 °С

mm2/s

2,00

4,50

БДС EN ISO 3104

Дестилационни характеристики:
- % (V/V) дестилирали до 250 °С
- % (V/V) дестилирали до 350 °С
- 95 % (V/V) дестилирали до
Гранична температура на филтруемост CFPP
- клас А(3)
- клас Е(4), (11)
Съдържание на метилови естери на
мастни киселини (FAME)(5)

1

БДС EN ISO 3675(2)
БДС EN ISO 12185

БДС EN ISO 2160

БДС EN ISO 3405
% (V/V)
% (V/V)
°С

85
-

(10)

< 65
360
БДС ЕN 116

°C
°C

-

5
минус 15

% (V/V)

-

7,0

(1)
Стойностите, посочени в приложението,
представляват „реални стойности“. Те са установени въз основа на процедурите на БДС EN ISO
4259 „Нефтопродукти. Определяне и прилагане
на данните за прецизност относно методите за
изпитване“, като при определяне на съответните
минимални стойности е отчетена минималната
поправка от 2R (различна и по-висока от 0),
където R е възпроизводимостта на резултатите
от изпитването. Резултатите от отделните изпитвания следва да бъдат интерпретирани на
базата на съответните критерии, изложени в
БДС EN ISO 4259.
(2)
Арбитражен метод.
(3)
Клас А – лято от 16 април до 15 октомври.
(4)
Клас Е – зима от 16 октомври до 15 април.
(5)
FAME трябва да отговаря на изискванията
на БДС EN 14214. Виж § 10 от ПЗР.
(6)
Показателите с по-тъмен шрифт (Bold)
задължително се изпитват при пускането на
горивата на пазара и задължително се докладват

БДС EN 14078

в Европейската комисия съгласно изискванията
на Решение 2002/159/ЕС и Директива 98/70/ЕС,
изменена и допълнена с Директива 2009/30/ЕС.
(7)
Полицикличните арени се определят като
общо съдържание на арени минус съдържанието
на моноарени, като и двата типа са определени
по БДС EN 12916.
(8)
Методите за изпитване са определени в
БДС EN 590:2009. При актуализирането на този
стандарт могат да бъдат използвани други методи, които дават същата точност и най-малко
същото ниво на прецизност както методите,
които заменят.
(9)
Прилаганите методи за изпитване трябва
да отговарят на последната публикувана версия
на съответния стандарт.
(10)
При арбитраж се използва автоматичният
уред по БДС EN ISO 3405.
(11)
Преходен период „лято – зима“ – от 16 октомври до 30 ноември – не важи за производители
и вносители.
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Приложение № 3
към чл. 6, т. 3
Биодизел – Метилови естери на мастни киселини (FAME)
Показатели

1

Единици за
измерване

Гранични стойности(1)
минимум

максимум

2

3

4

% (m/m)

Плътност при 15 °С(3)

kg/m3

860

900

БДС EN ISO 3675(4)
БДС EN ISO 12185

Вискозитет при 40 °С(6)

mm2/s

3,50

5,00

БДС EN ISO 3104

°C

120

-

БДС EN ISO 3679(4)
БДС EN ISO 2719

-

51,0

-

БДС EN ISO 5165

Цетаново число(5)
Гранична температура на
филтруемост
- ниво А(7)
- ниво Е(8), (11)
Съдържание на вода

(2)

-

5

Съдържание на естери

Пламна температура

96,5

Методи за изпитване(10)

°С

БДС EN 14103

БДС ЕN 116
5
минус 15

mg/kg

-

500

БДС EN ISO 12937

mg KOH/g

-

0,50

БДС EN 14104

Йодно число

g l/100 g

-

120

БДС EN 14111

Съдържание на метилов естер на
линоленова киселина

% (m/m)

-

12,0

БДС ЕN 14103

Съдържание на метанол

% (m/m)

-

0,20

БДС EN 14110

Съдържание на моноглицериди

% (m/m)

-

0,80

БДС EN 14105

Съдържание на диглиглицериди

% (m/m)

-

0,20

БДС EN 14105

Съдържание на триглицериди

% (m/m)

-

0,20

БДС EN 14105

Свободен глицерол

% (m/m)

-

0,02

БДС EN 14105(4)
БДС EN 14106

Общ глицерол

% (m/m)

-

0,25

БДС EN 14105

Съдържание на сяра

mg/kg

-

10,0

БДС EN ISO 20846
БДС EN ISO 20884

Общо количество онечиствания

mg/kg

-

24

БДС EN 12662

1

БДС EN ISO 2160

Киселинно число

Корозия на медна пластина
(3 h при 50 °С)

клас

Стабилност на окисление 110 °С

h

6,0

-

БДС EN 14112

Съдържание на сулфатна пепел

% (m/m)

-

0,02

БДС ISO 3987

Коксов остатък (на 10 % остатък
от дестилацията)(9)

% (m/m)

-

0,30

БДС EN ISO 10370

Метали от I група (Na+K)

mg/kg

-

5,0

БДС EN 14108
БДС EN 14109
БДС EN 14538(4)

Метали от II група (Ca+Mg)

mg/kg

-

5,0

БДС EN 14538

Съдържание на фосфор

mg/kg

-

4,0

БДС EN 14107
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(1)
Всички методи за изпитване имат установена
прецизност съгласно БДС EN ISO 4259.
В случай на спор за решаването му се използва
процедурата, описана в БДС EN ISO 4259, и резултатите се тълкуват на базата на прецизността
на метода за изпитване. Валидните понастоящем
методи за определяне на общо количество онечиствания, съдържание на естери, съдържание на
триглицериди, на свободен глицерол и на метали
I група (Na + K) не отговарят на изискването за
2R на БДС EN ISO 4259 при границите, посочени
в таблицата.
(2)
Не е разрешено прибавянето на компоненти,
които не са FAME и не са присадки.
(3)
Плътността може да се определи по БДС
EN ISO 3675 в температурен интервал от 20 °C
до 60 °C. Корекции на температурата се правят
съгласно формулата, дадена в приложение С на
БДС EN 14214. В случай на спор за плътност се
използва БДС EN ISO 3675, като определянето
се извършва при 15 °C.
(4)
Арбитражен метод.
(5)
В случай на спор за определяне на цетаново
число може да се използват алтернативни методи,
при условие че тези методи произлизат от серия
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познати методи и имат прецизност, установена
съгласно БДС EN ISO 4259, която е най-малко
равна на прецизността на сравнителния метод.
Резултатът от изпитването при използване на
алтернативен метод трябва също да има съответствие с резултата, получен при използване
на стандартния метод.
(6)
Ако граничната температура на филтруе
мост през студен филтър (CFPP) е равна или
по-ниска от минус 20 °C, вискозитетът, определен
при минус 20 °C, няма да надвишава 48 mm 2/s.
В този случай БДС EN ISO 3104 се прилага без
данните за прецизност поради ненютоновото
поведение в двуфазната система.
(7)
Ниво А – лято от 16 април до 15 октомври.
(8)
Ниво Е – зима от 16 октомври до 15 април.
(9)
ASTM D 1160 трябва да се използва, за да
се получи 10 % остатък от дестилация.
(10)
Прилаганите методи за изпитване трябва
да отговарят на последната публикувана версия
на съответния стандарт.
(11)
Преходен период „лято – зима“ – от 16 октомври до 31 октомври – не важи за производители и вносители.

Приложение № 4
към чл. 6, т. 4
Биодизел за отопление – Метилови естери на мастни киселини (FAME)
Показатели

Единици за
измерване

минимум

максимум

1

2

3

4

Съдържание на естери
Плътност при 15 °С

% (m/m)

96,5

(2)

-

Методи за изпитване(7)
5
БДС EN 14103

3

860

900

БДС EN ISO 3675(4)
БДС EN ISO 12185

mm2/s

3,50

5,00

БДС EN ISO 3104

Пламна температура

°C

120

-

Температура на течливост
– зимен период (1 октомври –
15 март)

°С

-

минус 10

mg/kg

-

500

БДС EN ISO 12937

mg KOH/g

-

0,50

БДС EN 14104

Йодно число

g I/100 g

-

130

БДС EN 14111

Ненаситени метилови естери
(≥ 4 двойни връзки)(6)

% (m/m)

-

1

Съдържание на моноглицериди

% (m/m)

-

0,80

БДС EN 14105

Съдържание на диглиглицериди

% (m/m)

-

0,20

БДС EN 14105

Съдържание на триглицериди

% (m/m)

-

0,20

БДС EN 14105

Свободен глицерол

% (m/m)

-

0,02

БДС EN 14105(4)
БДС EN 14106

mg/kg

-

10,0

БДС EN ISO 20846(4)
БДС EN ISO 20884

(3)

Вискозитет при 40 °С(7)

Съдържание на вода
Киселинно число

Съдържание на сяра

kg/m

Гранични стойности(1)

БДС EN ISO 3679(4)
БДС EN ISO 2719
БДС ISO 3016
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1

2

3

4

Общо количество онечиствания

mg/kg

-

24

Стабилност на окисление 110 °С

h

4,0

-

БДС EN 14112

Съдържание на сулфатна пепел

% (m/m)

-

0,02

БДС ISO 3987

Коксов остатък (на 10 % остатък
от дестилацията) (5)

% (m/m)

-

0,30

БДС EN ISO 10370

Специфична топлина на изгаряне
(долна)

MJ/kg

35

(1)
Всички методи за изпитване имат установена
прецизност съгласно БДС EN ISO 4259.
В случай на спор за решаването му се използва
процедурата, описана в БДС EN ISO 4259, и резултатите се тълкуват на базата на прецизността
на метода за изпитване. Валидните понастоящем
методи за определяне на общо количество онечиствания, съдържание на естери, съдържание
на триглицериди и на свободен глицерол не
отговарят на изискването за 2R на БДС EN ISO
4259 при границите, посочени в таблицата.
(2)
Не е разрешено прибавянето на компоненти,
които не са FAME и не са присадки.
(3)
Плътността може да се определи по БДС
EN ISO 3675 в температурен интервал от 20 °C

5
БДС EN 12662(8)

СТ на СИВ 3965 ISO 1928

до 60 °C. Корекции на температурата се правят
съгласно формулата, дадена в приложение В на
БДС EN 14213. В случай на спор за плътност се
използва БДС EN ISO 3675, като определянето
се извършва при 15 °C.
(4)
Арбитражен метод.
(5)
ASTM D 1160 трябва да се използва, за да
се получи 10 % остатък от дестилация.
(6)
Разработва се подходящ метод за изпитване.
(7)
Прилаганите методи за изпитване трябва
да отговарят на последната публикувана версия
на съответния стандарт.
(8)
БДС EN 12662 се използва до разработване
на по-подходящ метод за изпитване.

Газьоли за промишлени и комунални цели

Приложение № 5
към чл. 6, т. 5

Показатели

Единици за
измерване

Норми(1)

Методи за изпитване(2)

1

2

3

4

Фракционен състав
- 10 % дестилират при температура
- 75 % дестилират при температура
Кинематичен вискозитет
при 40 °С

БДС EN ISO 3405(3)
°С
°С
mm2/s

не по-ниска от 180
не по-висока от 360
2,0 – 7,0

БДС EN ISO 3104

Температура на замръзване
– зимен период (1 октомври – 15 март)

°С

не по-висока от минус 10 БДС 1751

Пламна температура в
затворен тигел

°С

не по-ниска от 60

БДС EN ISO 2719

Сяра

% (m/m)

не повече от 0,1

БДС EN ISO 8754

Вода

%

не повече от 0,05

БДС ISO 3733

Коксов остатък

%

не повече от 0,15

БДС ISO 6615
БДС ISO 10370

Механични примеси

%

не повече от 0,1

СТ на СИВ 2876
БДС EN 12662

не по-ниска от 41,868

СТ на СИВ 3965
ISO 1928

не повече от 0,02

БДС EN ISO 6245

Специфична топлина на изгаряне (долна)
Пепел

MJ/kg
%

(1)
Стойностите, посочени в приложението,
представляват „реални стойности“. Те са установени въз основа на процедурите на БДС EN ISO
4259 „Нефтопродукти. Определяне и прилагане
на данните за прецизност относно методите за
изпитване“, като при определяне на съответните
минимални стойности е отчетена минималната
поправка от 2R (различна и по-висока от 0),
където R е възпроизводимостта на резултатите

от изпитването. Резултатите от отделните изпитвания следва да бъдат интерпретирани на
базата на съответните критерии, изложени в
БДС EN ISO 4259.
(2)
Прилаганите методи за изпитване трябва
да отговарят на последната публикувана версия
на съответния стандарт.
(3)
При арбитраж се използва автоматичният
уред по БДС EN ISO 3405.
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Приложение № 6
към чл. 6, т. 7, букви „а“ и „б“
Корабни дестилатни горива
Показатели

Единици за
измерване

DMX

DMA

DMZ

DMB

3

4

5

6

7

мin

1,40

2,00

3,00

2,00

max

5,50

6,00

6,00

11,0

max

-

890,0

890,0

900,0

БДС EN ISO 3675(7)
БДС EN ISO 12185

-

min

45

40

40

35

БДС EN ISO 5165(2)

% (m/m)

max

0,1

0,1

0,1

2

Вискозитет при 40 °C

mm /s

Плътност при 15 °C

kg/m

Сяра

Методи за
изпитване (3)

Граници

1

Цетаново число

Марка ISO-F

2

3

8
БДС EN ISO 3104

1,0(11) БДС EN ISO 8754

Пламна температура

°C

min

43

60

60

60

Съдържание на сероводород (8)

mg/kg

max

2,00

2,00

2,00

2,00

IP 570

mg KOH/g

max

0,5

0,5

0,5

0,5

ASTM D664

Обща утайка при горещо филтруване

% (m/m)

max

-

-

-

Окислителна стабилност

g/m3

max

25

25

25

25(5)

ISO 12205

Коксов остатък (на
10 % остатък от дестилацията)

% (m/m)

max

0,30

0,30

0,30

-

ISO 10370

Коксов остатък
(микрометод)

% (m/m)

max

-

-

-

0,30

ISO 10370

Температура на помътняване

°C

max

-16

-

-

-

ISO 3015

Киселинно число

Температура на
течливост (горна)(10)
- зима(1)
- лято(1)

°C
°C

max
max

- 6
0

- 6
0

- 6
0

ISO 10307-1

0
6

светла прозрачна течност(9)

Съдържание на вода

% (V/V)

max

-

-

-

Пепел

% (m/m)

max

0,010

0,010

0,010

µm

max

520

520

520

Зимен период 22 октомври – 15 март; летен
период 16 март – 21 октомври.
(2)
Ако двигателят не е подходящ за извършване на това определяне, в същата област може
да се използва БДС EN ISO 4264 за определяне
чрез изчисляване.
(3)
Прилаганите методи за изпитване трябва
да отговарят на последната публикувана версия
на съответния стандарт.
(4)
Ако външният вид не е светъл и прозрачен,
се предприема изпитване по този показател.
(5)
Ако външният вид не е светъл и прозрачен,
не се предприема изпитване по този показател.
(1)

(4)

БДС ISO 3016

Външен вид

Смазваща способност
(wsd 1,4) при 60 °С(6)

0,10

БДС EN ISO 2719

визуално
0,3

(4)

БДС ISO 3733

0,010

БДС EN ISO 6245

520

БДС EN ISO 12156-1

(5)

Oпределянето по този показател се извършва само за горива със съдържание на сяра,
по-ниско от 500 mg/kg.
(7)
Арбитражен метод.
(8)
В сила от 1 юли 2012 г.
(9)
При наличие на мътна и непрозрачна проба
се провежда изпитване за съдържание на вода
по метода на БДС EN ISO 12937, като водното
съдържание не трябва да превишава 200 mg/kg.
(10)
Потребителите трябва да са сигурни, че
температурата на течливост е подходяща за корабното оборудване, особено ако съдът плава в
крайните северни и южни географски ширини.
(11)
Стойността на показателя е 0,1 % (m/m)
от 1 януари 2015 г.
(6)
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Приложение № 7
към чл. 6, т. 7, буква „в“
Корабни остатъчни горива
Показатели

Единици Граза измер ниване
ци

Марка ISO-F
RMA

RMB

RMD

RME

10(2)

30

80

180

10,00

30,00

80,00

180,0

RMG
180

380

500

Методи за изпитване(1)

RMK
700

380

500

700

Вискозитет
при 50 °С

mm2/s(3)

Плътност
при 15 °С

kg/m3

max

920,0

960,0

975,0

991,0

991,0

1010,0

Изчислителен ароматен въглероден
индекс

-

max

850

860

860

860(5)

870

870(5)

% (m/m)

max

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

БДС EN ISO 8754(4)
БДС EN ISO 14596

Пламна
температура

°C

min

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

БДС EN ISO 2719

С ъ д ъ р жание на
сероводород(6)

mg/kg

max

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

IP 570

Киселинно mg KOH/ max
число
kg

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

ASTM D 664

Обща утай- % (m/m)
ка

max

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

ISO 10307-2(7)

К о к с о в % (m/m)
остатък
(микрометод)

max

2,5

10,00

14,00

15,00

18,00

20,00

ISO 10370

Сяра(11)

Те м п е р а тура
на
течливост
(горна)(8)
Зима(9)
Лято(9)

180,0 380,0 500,0 700,0 380,0 500,0 700,0 БДС EN ISO 3104
БДС EN ISO 3675(4)
БДС EN ISO 12185

БДС EN ISO 3016

°C
°C

max
max

0
6

0
6

30
30

30
30

30
30

30
30

Съдържание на вода

% (V/V)

max

0,30

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

БДС EN ISO 3733

Пепел

% (m/m)

max

0,040

0,070

0,070

0,070

0,100

0,150

БДС EN ISO 6245

Ванадий

mg/kg

max

50

150

150

150

350

450

IP 501, IP 470

Натрий

mg/kg

max

50

100

100

50

100

100

IP 501(4), IP 470

Алуминий
плюс селиций

mg/kg

max

25

40

40

50

60

60

IP 501(4), IP 470, ISO
10478

Отработени масла(10)
калций и
цинк или
калций и
фосфор

mg/kg

-

(1)
Прилаганите методи за изпитване трябва
да отговарят на последната публикувана версия
на съответния стандарт.
(2)
Замества DMC.
(3)
1 mm 2/s = 1 cSt.
(4)
Арбитражен метод.
(5)
Когато плътността е около или близко до
максималната стойност, измененията в кривата „вискозитет – температура“ са в по-тесни
граници.
(6)
Граничните стойности са в сила от 1 юли
2012 г.
(7)
Арбитражният метод е „Възможна обща
утайка“.

IP 501(4), IP 470, IP
500

(8)
Потребителите трябва да са сигурни, че
температурата на течливост е подходяща за корабното оборудване, особено ако съдът плава в
крайните северни и южни географски ширини.
(9)
Зимен период 22 октомври – 15 март; летен
период 16 март – 21 октомври.
(10)
Горивото не трябва да съдържа отработени масла. Съдържанието на отработени масла
в горивото се определя, когато комбинацията в
съдържанието на металите калций, цинк и фосфор е над следните количества: „калций > 30 и
цинк > 15“ или „калций > 30 и фосфор > 15“.
(11)
Стойността на показателя от 1 януари
2020 г. е 0,5 % (m/m).
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Приложение № 8
към чл. 6, т. 8
Котелни горива
Показатели

Кинематичен вискозитет при 80 °С
(съответстващ °Е)
Сяра
- нискосернисто
- високосернисто

Единици
за измерване
mm2/s

Норма за мярка(1)
КГС
не повече от 59
не повече от 8

% (m/m) не повече от 1,0
%(m/m) не повече от 3,0(2),

Методи за изпитване(4)

КГТ
не повече от 115
не повече от 15

(5)

не повече от 1,0
не повече от 3,0(2),

БДС EN ISO 3104
БДС 1766

(5)

БДС 8428
БДС EN ISO 8754

Вода и утайки

%

не повече от 1,0

не повече от 1,0

БДС 15862

Пламна температура в
отворен тигел

°С

не по-ниска от 90

не по-ниска от 110

БДС EN ISO 2592
СT на СИВ 1496

Температура на замръзване

°С

не по-висока от 25

не по-висока от 25

БДС 1751

не повече от 1,015

БДС EN ISO 3675

не по-ниска от 40,2

не по-ниска от 39,8

СT на СИВ 3965
ISO 1928

Плътност при 20 °С

g/сm3

Специфична топлина на
изгаряне (долна)

MJ/kg

-

(3)

Пепел

%

не повече от 0,10

не повече от 0,14

БДС EN ISO 6245

Водоразтворими киселини и основи

-

отсъствие

отсъствие

БДС 5252

Стойностите, посочени в приложението,
представляват „реални стойности“. Те са установени въз основа на процедурите на БДС
EN ISO 4259 „Нефтопродукти. Определяне и
прилагане на данните за прецизност относно
методите за изпитване“, като при определяне на
съответните минимални стойности е отчетена
м и н и ма л ната поп ра вк а о т 2R ( раз л и ч на и
по-висока от 0), където R е възпроизводимостта
на резултатите от изпитването. Резултатите от
отделните изпитвания следва да бъдат интер(1)

претирани на базата на съответните критерии,
изложени в БДС EN ISO 4259.
(2)
Стойността на показателя от 1 януари
2012 г. е 1,0 % (m/m).
(3)
За нискосернисто се допуска не повече
от 40 °С.
(4)
Прилаганите методи за изпитване трябва
да отговарят на последната публикувана версия
на съответния стандарт.
(5)
Преходен период от 1 януари до 31 март
2012 г. – не важи за производители и вносители.

Приложение № 9
към чл. 10, ал. 2
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА
№ ... ... ... ... от ... ... ... ... ... ... г.
Производител/вносител ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...,
(фирма, ЕИК или код по БУЛСТАТ)

представляван от ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(име и фамилия, длъжност)

Седалище на фирмата ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(адрес, телефон, факс, е-mail)
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Декларирам, че: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1. Течното гориво ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(вид на горивото по чл. 6 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и
начина за техния контрол)*
от партида ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
в количество ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. тона
съответства на изискванията на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията,
реда и начина за техния контрол.
2. Горивото е изпитано за съответствие в ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(наименование и адрес на акредитираната изпитвателна лаборатория)
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(протокол № ... ... ... ... ... от ... ... ... ... г.)
3. Течното гориво ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
в количество ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . тона, предоставено за разпространение
и/или използване на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(фирма, ЕИК или код по БУЛСТАТ, дата и № на документ за експедиция)
е от партида ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...,
съответствието на която е декларирано в т. 1.**
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно Закона за чистотата на атмосферния
въздух.

... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(подпис и печат на производителя, вносителя или разпространителя)

*Вид гориво: 1. автомобилен бензин; 2. гориво за дизелови двигатели; 3. биодизел; 4. биодизел за отопление;
5. газьоли за промишлени и комунални цели; 6. газьоли за извънпътна техника, кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, трактори и плавателни съдове за отдих; 7. леко корабно дизелово гориво – марка ISO-F;
8. корабно дизелово гориво – марка ISO-F; 9. корабни остатъчни горива – марка ISO-F; 10. котелни горива;
11. тежки горива.
** Съгласно чл. 12, ал. 2 от наредбата текстът на т. 3 допълнително се вписва и заверява при всяко последващо разпространение.

Приложение № 10
към чл. 16б, ал. 3
BUNKER DELIVERY NOTE
1. Name and IMO number of receiving ship ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2. Port ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ...
3. Date of commencement of delivery ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4. Name, address and phone number of marine fuel oil supplier ... ... ... ... ... ... ... ...
5. Product name(s) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6. Quantity (metric tons) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(tested in accordance with ISO 3675)
7. Density at 15 °C (kg/m3) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(tested in accordance with ISO 8754)
8. Sulphur content (% m/m) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
I, the undersigned, ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
declare that the fuel oil supplied to the above mentioned vessel is in conformity with Regulation 14(1)/14(4)
and Regulation 18(1) of Annex VI of the MARPOL Convention.
Signature for the
receiving ship:
... ... ... ... ... ...
Stamp

Signature for the
fuel oil supplier:
... ... ... ... ... ... .
Stamp
“

Заключителна разпоредба
§ 23. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
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Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115
ОТ 28 АПРИЛ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за съхраняване и унищожаване на наркотични вещества, растения и
прекурсори, както и за вземане на представителни проби от тях, приета с Постановление
№ 28 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ,
бр. 18 от 2006 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. научно-техническите лаборатории на
Столичната дирекция на вътрешните работи
и на областните дирекции на Министерството
на вътрешните работи;“.
2. Създава се т. 3:
„3. служители от следствените служби към
прокуратурата на Република България.“
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 6 след думите „чл. 10“ се добавя „ал. 3 и“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При възлагане на експертно изследване
органите на досъдебното производство предават на лабораториите взетите представителни
проби и съставения протокол по ал. 2. След
изготвяне на физикохимичната експертиза
протоколът става неразделна част от нея.“
§ 3. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) При изземване при условията и
по реда на НПК на незаконно засети растения, посочени в приложение № 1 към чл. 3,
ал. 2 ЗКНВП, органите на Министерството
на вътрешните работи или на досъдебното
производство вземат представителни проби
по реда на чл. 6а.
(2) Растителният материал, останал след
отделянето на представителните проби, се унищожава на място по ред, определен в чл. 6б.“
§ 4. Създава се чл. 6а:
„Чл. 6а. (1) Процедурата по вземане на
представителни проби от общото количество
иззето наркотично вещество включва, както
следва:
1. измерва се големината на засятата площ
и се определят произволно избрани представителни участъци; избраните участъци да са
до 3 броя на декар и с площ не по-малка от
1 кв. м всеки;
2. от растенията, намиращи се в представителните участъци, се отделят:
а) при конопа/канабиса – листата, цветните
и плодните връхчета;
б) при опиевия мак – маковите глави и
стебла без корените;
в) при кокаиновия храст – листата;
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3. след изсушаване растителният материал,
отделен по т. 2, се смесва и хомогенизира;
определя се неговата нетна маса, въз основа
на която чрез преизчисляване се установява
нетната маса в сухо състояние на цялата
засята площ;
4. от растителния материал, получен по
реда на т. 3, се взема представителна проба,
която се опакова съгласно чл. 4, ал. 1, т. 6;
5. остатъкът от растителния материал,
отделен по т. 2, останал след отделянето на
представителните проби, се предава в ЦМУ
заедно с постановление за унищожаване от
съответния наблюдаващ прокурор по реда
на глава пета.
(2) Действията по ал. 1 се извършват в
присъствието на две поемни лица и се съставя
протокол за вземане на представителни проби
по реда на НПК съгласно приложение № 1.
(3) При възлагане на експертно изследване
органите на досъдебното производство предават на лабораториите взетите представителни
проби и съставения протокол по ал. 2. Протоколът е неразделна част от физикохимичната
експертиза.“
§ 5. Създава се чл. 6б:
„Чл. 6б. (1) Растителният материал, останал
след отделянето на представителните участъци, се унищожава от комисия, сформирана със
заповед на директора на съответната областна
дирекция на Министерството на вътрешните работи и съставена от представители на
районното управление на полицията и на
териториалните звена „Пожарна безопасност
и защита на населението“ от региона, както и
представител/и на местната администрация.
(2) Унищожаването се извършва чрез изо
раване и изгаряне.
(3) В случай че не е възможно изораване
на площите, растенията се събират върху
ограничена площ извън границата на земеделските земи и се изгарят под контрол до
окончателно приключване процеса на горене
и тлеене.
(4) Изборът на мястото и процедурата по
унищожаването се определят от комисията по
ал. 1 и в съответствие със законодателството
на Република България.“
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „огледа на незаконно засетите площи, вземането на представителни
проби и“ се заличават.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 7. В чл. 10 ал. 1 се изменя така:
„(1) Органите на досъдебното производство в едноседмичен срок от получаване на
физикохимичната експертиза организират
предаването на наркотичните вещества и
представителните им проби в специализирания склад на ЦМУ.“
§ 8. В чл. 12, ал. 1, т. 1 се правят следните
допълнения:
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1. След думите „която ги предава“ се добавя
„съгласно приложение № 1а“.
2. В буква „д“ накрая се добавя „заедно с
протокола по чл. 4, ал. 2 или чл. 6а, ал. 2“.
§ 9. В чл. 13, ал. 1 след думата „извършват“
се добавя „в специализирания склад за съхранение на наркотични вещества на ЦМУ“.
§ 10. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „до влизане в сила на
присъдата или до изтичане на давностните
срокове за погасяване на наказателното прес
ледване“ се заменят с „до приключване на
наказателното производство“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Наркотичните вещества с маса над
1 кг, за които е извършена физикохимична
експертиза, на основание на постановление
за унищожаване на съответния наблюдаващ
прокурор се предават в специализирания склад
на ЦМУ и в срок до 6 месеца се унищожават
по реда на глава пета.“
§ 11. В чл. 19 думите „има влязла в сила
присъда или издадено постановление от наб
людаващия прокурор“ се заменят с „наказателното производство е приключило“.
§ 12. В чл. 21 ал. 1 се изменя така:
„(1) Директорът на Агенция „Митници“
оп редел я комиси я съгласно ч л. 95, а л. 3
ЗКНВП, както следва:
1. постоянна комисия, или
2. комисия по конкретен случай.“
§ 13. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. За унищожаването се съставя протокол, подписан от поне един представител
от всяко ведомство, посочено в чл. 95, ал. 3
ЗКНВП.“
§ 14. Параграф 1 от допълнителните разпоредби се отменя.
§ 15. В § 3 от заключителните разпоредби
думите „чл. 90, ал. 2“ се заменят с „чл. 90,
ал. 3 и 4, чл. 91, 93“.
§ 16. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 2
се правят следните изменения и допълнения:
1. След думите „към чл. 4, ал. 2“ се добавя
„и чл. 6а, ал. 2“.
2. В първия абзац думите „чл. 90, ал. 2“ се
заменят с „чл. 90, ал. 3“ и думите „чл. 108“
се заменят с „чл. 111, ал. 5“.
3. В т. 3 думите „чл. 4, ал. 1“ се заменят с
„чл. 4 и/или 6а“.
4. В раздел II „Оглед на иззетото наркотично вещество (прекурсор)“ думите „(съгласно
чл. 4, ал. 1, т. 1 – 3 от наредбата)“ се заменят
със „(съгласно чл. 4 и/или 6а от наредбата)“.
5. В раздел III „ОПРЕДЕЛЯНЕ НЕТНАТА
МАСА НА ИЗЗЕТОТО НАРКОТИЧНО ВЕЩЕСТВО (ПРЕКУРСОР) И ВЗЕМАНЕ НА
ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ПРОБИ“:
а) думите „(съгласно чл. 4, ал. 1, т. 4 и 5
от наредбата)“ се заменят със „(съгласно чл. 4
и/или 6а от наредбата)“;
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б) в таблицата след колона „Маса нето“
се създава нова колона „Маса нето на представителния участък (когато е приложимо)“.
§ 17. Създава се приложение № 1а:
„Приложение № 1а
към чл. 12, ал. 1, т. 1
Рег. №: ..........................
Дата ….........…..... 20… г.

ДО
ЦЕНТРАЛНОТО
МИТНИЧЕСКО
УПРАВЛЕНИЕ
ОТДЕЛ
„МРР – НОП“

На основание чл. 91 (чл. 98, ал. 2) от Закона за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите Ви изпращаме за съхранение наркотични вещества – веществени доказателства,
както следва:
1. Наркотични вещества:
– .......................................... / ...................... г/кг
– .......................................... / ...................... г/кг
– .......................................... / ...................... г/кг
– ОБЩО
...................... г/кг
(Вписва се поотделно всяко наркотично вещест
во. В случаи на иззети количества над 1 кг
представителната проба и остатъкът също се
вписват поотделно.)
2. Досъдебно производство (ЗМ) №: ..............
3. Прокурорска преписка: ................................
4. Имена на извършителите (ЕГН/ЛНЧ и
националност):
– ..............................................................................
– ..............................................................................
– ..............................................................................
5. Дата на изземване: .........................................
6. Място на изземване: .....................................
(населено място)
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. За верено коп ие о т физи кох и м и ч на
експертиза.
2. Запечатани наркотични вещества (празните опаковки не се прилагат).
3. По с т а н о в л е н и е о т н а б л ю д а в а щ и я
проку рор за унищожаване (в слу чаи
над 1 кг).
Дата:

Подпис:........................“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 18. След отделяне на проби остатъците
от растенията, иззети по процедурите на глава
трета от Наредбата за условията и реда за
съхраняване и унищожаване на наркотични
вещества, растения и прекурсори, както и за
вземане на представителни проби от тях, в
т. ч. растителната маса от представителните
участъци, съхранявани на територията на
органите на досъдебното производство до
влизането в сила на постановлението, които
е следвало да бъдат унищожени след издаване
на постановление на наблюдаващия прокурор
от комисия, определена със заповед на директора на съответната регионална дирекция
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на вътрешните работи, се унищожават на
подходящо място по заповед на директора на
съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи. Унищожаването
се извършва в срок 6 месеца от влизането в
сила на постановлението.
§ 19. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
5443

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
СПОГОДБА
между правителството на Република България и Министерския съвет на Република
Албания за създаване на Културно-информационен център на Република България в
Тирана и Културно-информационен център
на Република Албания в София
(Утвърдена с Решение № 50 от 30 януари
2009 г. на Министерския съвет. В сила от
31 март 2011 г.)
Правителството на Република България и
Министерският съвет на Република Албания,
наричани по-долу „договарящите се страни“,
Се споразумяха за следното:
Член 1
Договарящите се страни заявяват своето
съгласие за създаване на Културно-информационен център на Република България в
Тирана и Културно-информационен център
на Република Албания в София, наричани
по-нататък в текста „културно-информационни центрове“.
Член 2
Културно-информационните центрове осъществяват своята дейност в рамките на утвърдените в тази спогодба условия и в съответствие със законодателството на държавата,
на чиято територия се намират.
Член 3
1. Договарящите се страни осигу ряват
свободен достъп до помещенията на културноинформационните центрове и организираните
от тях прояви.
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2. Официалните названия на културноинформационните центрове могат да бъдат
включени в табели, плакати, бланки, както и
да бъдат използвани в кореспонденцията, в информационни и комуникационни материали.
3. Всяка договаряща се страна прилага
всички необходими мерки, за да гарантира
нормалното функциониране на културно-информационния център на другата договаряща
се страна по тази спогодба.
Член 4
1. Културно-информационните центрове
могат да извършват следните дейности:
а) да организират в своите помещения
библиотека и читалня;
б) да издават и внасят публикации, свързани с информация за културата и науката в
своята държава;
в) да организират филмови прожекции във
и извън своите помещения със съдействието
на компетентните в тази област институции
в страната домакин;
г) да организират в своите помещения
литературни, научни и други прояви, съпроводени при необходимост от визуални или
музикални изпълнения;
д) да организират в своите помещения
изложби на фотографии, графика, плакати,
книги, оригинални произведения на изкуството
или репродукции;
е) да предоставят информационни услуги
на заинтересованите граждани на договарящите се страни, както и на граждани на
трети държави;
ж) да издават и разпространяват информационни бюлетини за събитията и проявите,
организирани от културно-информационните
центрове, като използват включително и нови
информационни технологии;
з) да поддържат обмена на телевизионни и
радиопрограми в съответствие с действащите
споразумения за сътрудничество между информационните институции на договарящите
се страни.
2. Културно-информационните центрове
могат да отдават под наем да разпространяват безплатно сред публиката материалите
по т. 1 ж).
Член 5
При осъществяването на дейностите, съдържащи се в чл. 4 на тази спогодба, културноинформационните центрове се придържат към
законите на държавата, на чиято територия
се намират.
Член 6
1. Културно-информационните центрове
са държавни центрове и начинът на тяхното
финансиране се определя от всяка договаряща
се страна.
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2. Културно-информационните центрове
имат право да сключват в страната домакин
договори, необходими за тяхното функциониране.
3. За частичното покриване на своите
разходи културно-информационните центрове
могат да формират и собствени приходи от
представленията или други културни прояви.
4. Експонатите за изложбите, организирани
от културно-информационните центрове в
собствените им помещения или в други зали,
както и предмети с културен характер, като
книги, компактдискове, видео- и аудиокасети,
могат да бъдат предлагани за продажба единствено при условие, че са заплатени митните
сборове, събирани от митническите органи и
предвидени от действащото законодателство
на приемащата страна.
Член 7
1. Договарящите се страни оказват на базата
на реципрочност съдействие за намиране на
помещения, сгради или парцели, подходящи
за дейността на културно-информационните
центрове. Условията за наемане или покупка
на такива помещения, сгради или парцели
се определят в съответствие с действащото
законодателство на приемащата страна.
2. Културно-информационните центрове
могат да бъдат оборудвани с под ход ящи
аудио-визуални, информационни, телекомуникационни и други средства, необходими
за осъществяването на тяхната дейност, в
съответствие с тази спогодба.
3. Договарящите се страни на базата на
реципрочност и в съответствие с действащото в
приемащата страна законодателство освобождават културно-информационните центрове от
заплащането на митни сборове, с изключение
на таксите за митническите формалности,
извършвани извън предназначените за това
учреждения или извън работното време на
митническите органи, таксите за магазинаж
и услугите от подобно естество, за следните
внасяни стоки, които не са предназначени
за продажба:
а) каталози, плакати, известия, програми,
книги, картини, плочи, аудио-визуални материали, необходими за нормалното функциониране на културно-информационните центрове;
б) стоки за временен внос: техническо
оборудване, мебелировка и материали, включително и превозни средства, необходими за
функционирането на културно-информационните центрове;
в) филми, които се прожектират в помещенията на културно-информационните центрове
или извън тях, в рамките на организираните
прояви на културно-информационните центрове;
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г) всякакви други материали от културно-информационно естество, необходими за
функционирането на културно-информационните центрове.
Член 8
Дан ъчно т о облагане на п ри ходи т е на
културно-информационните центрове се рег
ламентира от данъчното законодателство на
приемащата страна, както и от действащите
двустранни договори между Република България и Републ ика Албания.
Член 9
1. Договарящите се страни се уведомяват
взаимно относно попълването на състава на
служителите на културно-информационните
центрове, както и относно назначаването и
освобождаването от работа на персонала в
същите.
2. Трудовоправните отношения, в които се
намират служителите на съответния културноинформационен център, които са граждани
на изпращащата държава, се регулират от
нормите на трудовото законодателство и социалното осигуряване на тази държава.
3. Културно-информационните центрове
имат право да наемат на работа граждани
на приемащата държава в съответствие с
действащото национално законодателство.
Член 10
1. Всяка от договарящите се страни на
базата на реципрочност предоставя на лицата
от персонала на културно-информационния
център на другата страна, както и на съпрузите
и живеещите с тях деца всички облекчения
съгласно действащото законодателство за
своевременно издаване на визи и разрешение
за пребиваване в приемащата държава.
2. Подобни облекчения се предоставят и
на участниците в културни прояви в рамките
на програмите за дейността на културно-информационните центрове.
Член 11
Евентуални спорове във връзка с тълкуването и прилагането на тази спогодба се разрешават чрез консултации между договарящите
се страни, както и по дипломатически път.
Член 12
Тази спогодба влиза в сила от датата на
получаването на втората нота, с която договарящите се страни взаимно се уведомяват по
дипломатически път, че са изпълнени всички
изисквания, предвидени от националното им
законодателство за влизането на спогодбата
в сила.
Спогодбата се сключва за период от пет
години. Нейното действие се продължава
автоматически за всеки следващ петгодишен
период при условие, че някоя от договарящи-
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те се страни не я денонсира с писмено уведомление не по-късно от шест месеца преди
изтичането на срока на нейното действие.
Подписана в Тирана на 23 април 2008 г. в
два оригинални екземпляра, всеки от които
на български, на албански и на английски
език, като всички текстове имат еднаква
сила. В случай на различия в тълкуването
меродавен ще бъде английският текст.
За правителството на За Министерския съвет
Република България: на Република Албания:
Ивайло Калфин,
Люлзим Баша,
министър на
министър на
външните работи
външните работи		
5427

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България и Федералното канцлерство на Репуб
лика Австрия за сътрудничество в областта
на информационните и комуникационните
технологии и електронното правителство
(Одобрено с Решение № 62 от 3 февруари 2011 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването му – 11 април 2011 г.)
Правителството на Република България
и Федералното канцлерство на Република
Австрия (наричани по-долу „партньори“),
Като оценяват положителното развитие на
отношенията между Република България и
Република Австрия, подкрепени от посещения
на високо ниво, потвърждаващи взаимния
интерес към насърчаване на по-тясно сътрудничество в областта на информационните и
комуникационните технологии (наричани подолу „ИКТ“) и електронното правителство;
Като отчитат важността на развитието
в сферата на ИКТ и електронното правителство в интерес на Република България и
Република Австрия, особено необходимостта
от взаимно сътрудничество при използване
предимствата на ИКТ за преодоляване на
цифровото разделение, в допълнение на други
съвместни проекти за насърчаване и подкрепа
на взаимоотношенията между партньорите;
Като признават необходимостта от насърчаване на значими връзки между партньорите
в сектора на ИКТ предвид съществуващите
способнос т и и въ змож нос т и на д ва мата
партньори;
Като оценяват потенциала за интензивна
търговия между двамата партньори в сектора
на ИКТ;
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Като споделят взаимния интерес към повишаване на инвестициите, съвместни предприятия, съвместни инициативи и пазари в
ИКТ сектора;
Постигнаха следното споразумение:
Член 1
Целта на това споразумение е установяването на отношения на сътрудничество и
изпълнение на съвместни дейности между
партньорите чрез обединяване на технически,
финансови и човешки ресурси за разработване
на съвместни програми за преодоляване на
цифровото разделение, както и обменни прог
рами за техническо сътрудничество, а също
така и консултации и техническо обучение в
областта на ИКТ и електронното правителство.
Това споразумение не съдържа разпоредби,
правно обвързващи партньорите.
Член 2
Основните области на сът рудничество
между партньорите са следните, без да се
ограничават единствено до тях:
2.1. ИКТ в публичния сектор и електронно
правителство;
2.2. политика за информационна сигурност
и защита на информацията и комуникационните средства;
2.3. информационна сигурност в публичните
организации и електронни подписи;
2.4. политики по стандартите в електронното управление;
2.5. създаване и функциониране на интегрирани национални центрове за данни и
управление на информационни ресурси;
2.6. обмен на експерти в областта на информационните технологии (ИТ) от публичния
сектор и консултации за развитието на ИКТ
в България;
2.7. съвместни изследователски и развойни
проекти за развитието на ИТ в България;
2.8. предоставяне на програми за обучение
за създаване на ИТ компетенции;
2.9. идентификация и съвместно участие в
проекти, финансирани от европейски транснационални и меж дурегионални фондове,
както и фондове на рамковата програма за
конкурентоспособност и иновации;
2.10. съвместно провеждане на национални
изложби, семинари и симпозиуми в областта
на ИКТ и електронното управление;
2.11. други дейности за сътрудничество,
по които партньорите постигнат взаимно
съгласие.
Член 3
Реализирането на съвместни дейности
по това споразумение зависи от наличието
на финансови средства и други ресурси на
партньорите.
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Член 4
Създават се съвместни работни групи, които
действат в следните области, следвайки вече
приложените австрийски модели:
4.1. архитектура на австрийското електронно правителство и отворени стандарти;
4.2. правна рамка на австрийското електронно правителство;
4.3. австрийска академия по електронно
правителство;
4.4. маркетингови и рекламни кампании
на австрийското електронно правителство;
4.5. добри практики в Австрия, като:
4.5.1. електронно правосъдие;
4.5.2. електронна карта (и по-конкретно
електронна здравна карта);
4.5.3. електронна система за съхранение и
възстановяване на документи;
4.5.4. Help.gv.at, портал за достъп на гражданите до услуги на електронното правителство с
указания за гражданите относно използването
на административните процедури.
Член 5
Това споразумение се прилага чрез създаване на Комитет за сътрудничество между
България и Австрия в областта на ИКТ и
елект ронното правителство (наричан понататък „комитетът“), съставен от до трима
представители на всеки от партньорите. Всеки от партньорите отговаря за определяне
насоката на съвместните дейности, състава
на комитета, както и цялостното ефективно
прилагане на програмите за сътрудничество.
Този комитет се създава в срок от 3 месеца
от датата на подписване на това споразумение
от двамата партньори.
Комитетът отговаря за определяне на методики и процедури за развитие на дейностите,
предвидени в споразумението, включително
приложимостта, финансовите изисквания и
оценката на текущите дейности и проекти,
както и обмена на информация за развитие в
двете страни на секторите – предмет на това
споразумение.
Комитетът полага усилия да провеж да
заседания най-малко веднъж годишно, последователно в България и Австрия, по взаимна
договореност между партньорите. Разходите,
свързани с участието на представителите на
всеки партньор в заседанията на комитета,
се поемат от съответния партньор.
Член 6
Компетентните органи, отговорни за изпълнението на това споразумение, са:
– за Република България: Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията;
– за Република А встри я: Федералното
канцлерство.
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Партньорите своевременно се уведомяват
в случай на промяна, свързана с тези компетентни органи.
Член 7
7.1. Това споразумение влиза в сила от датата на подписване и остава в сила за период
от 5 години, като се подновява автоматично
за последователни срокове, всеки от по 1 година, освен ако някой от партньорите не го
денонсира в писмена форма по дипломатически
път най-малко 6 месеца преди изтичането на
всеки срок.
7.2. Това споразумение може да се изменя
само след предварителното писмено съгласие
на двамата партньори.
7.3. Прекратяването на това споразумение
не засяга изпълнението на осъществяваните
към момента на прекратяване проекти или
програми, освен ако не е решено друго с
писменото съгласие на двамата партньори.
Подписано в Софи я на 11 април 2011 г. в
два оригинални екземпляра, всеки от които
на българск и, немск и и английск и език.
В случай на различия в тълкуването предимство има английският текст.
За правителството на
Република България:
Първан Русинов,
заместник-министър
на транспорта, информационните технологии и съобщенията
5367

За Федералното
канцлерство на
Република Австрия:
Манфред Матцка,
началник на управление във Федералното канцлерство на
Република Австрия

ПРАВИЛНИК

за устройството, функциите и дейността на
Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се определят устройството, функциите, дейността, структурата
и организацията на работата на Държавното
предприятие „Пристанищна инфраструктура“,
наричано „предприятието“.
Чл. 2. Предприятието е юридическо лице
със седалище София по смисъла на чл. 62,
ал. 3 от Търговския закон, образувано със
Закона за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата на Република
България (ЗМПВВППРБ).
Чл. 3. (1) Предприятието има фирмено
наименование Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (съкратено ДППИ),
което се изписва на латиница „Bulgarian Ports
Infrastructure Company“.
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(2) Предприятието има фирмен знак, печат
и интернет страница.
Чл. 4. Предприятието има клонове – териториални поделения, както следва:
1. пристанище Бургас с район на действие
от географския паралел на българо-турската
граница до географския паралел на нос Емине;
2. пристанище Варна с район на действие
от географския паралел на нос Емине до
географския паралел на българо-румънската
граница;
3. пристанище Лом с район на действие
от километър 645 до километър 845,650 от
българския участък на река Дунав;
4. пристанище Русе с район на действие
от километър 374,100 до километър 645 от
българския участък на река Дунав.
Чл. 5. (1) Предприятието не е търговско
дружество.
(2) Предметът на дейност на предприятието е посочен в чл. 115м, ал. 1 ЗМПВВППРБ.
Чл. 6. (1) Държавата предоставя на предприятието имущество – публична и частна
държавна собственост, определено с решение
на Министерския съвет за изпълнение на
предмета му на дейност.
(2) Срещу имуществото – публична държавна собственост, предоставено на предприятието, не може да се насочва принудително
изпълнение.
Чл. 7. (1) Държавата не отговаря за задълженията на предприятието.
(2) Предпри ятието отговаря за своите
задължения при изпълнение на предмета
си на дейност с предоставеното му имущес
тво – частна държавна собственост.
Чл. 8. За предприятието не може да се
открива производство по несъстоятелност.
Г л а в а

в т о р а

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Раздел І
Органи на управление
Чл. 9. Органи на управление на предприятието са:
1. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
2. управителният съвет;
3. генералният директор.
Раздел ІІ
Министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията
Чл. 10. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията:
1. упражнява правата на собственост на
държавата в предприятието;
2. назначава и освобождава членовете на
управителния съвет и генералния директор
на предприятието, ск лючва и прекратява
договорите за управление с тях;
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3. разрешава участието на предприятието
в търговски и граждански дружества, както
и в юридически лица с нестопанска цел;
4. утвърждава приет от управителния съвет правилник за устройството, функциите и
дейността на предприятието;
5. утвърждава структурата, щата и средствата за работна заплата на предприятието;
6. утвърждава дългосрочна програма за
изграждането, реконструкцията, рехабилитацията, поддържането, развитието и управлението на инфраструктурата на пристанищата за
обществен транспорт с национално значение;
7. у твърж дава годишната програма на
предприятието за изграждане, реконструкция,
рехабилитация и поддържане на пристанищата за обществен транспорт с национално
значение;
8. одобрява годишния счетоводен баланс
и отчет на предприятието;
9. предлага на Министерския съвет да
вземе решения по реда на чл. 6 от Закона за
държавната собственост;
10. произнася се във връзка с разпореждане
с имоти – частна държавна собственост, предоставени за управление на предприятието, за
учредяване на вещни права и вещни тежести,
в съответствие с действащото законодателство,
по предложение на управителния съвет;
11. одобрява заповедите на генералния директор, с които се откриват търгове за отдаване
под наем на недвижими имоти, предоставени
за управление на предприятието, както и заповедите, с които се определят наемателите
след проведените търгове;
12. взема решения за продажба, бракуване
или ликвидация на дълготрайни материални
активи, за учредяване на вещни права и за
отдаване под наем на движими или недвижими вещи;
13. одобрява предложения на управителния
съвет за сключване на договори за кредит, за
съвместна дейност, за поемане на менителнични задължения, за учредяване на обезпечения в полза на трети лица, за сключване на
съдебна и извънсъдебна спогодба, с която се
признават задължения или се опрощава дълг.
Раздел ІІІ
Управителен съвет
Чл. 11. (1) Управителният съвет се състои
от трима членове, включително генералния
директор, които се назначават от министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията за срок 5 години.
(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията назначава
и освобождава членовете на управителния
съвет и сключва договор за управление с
всеки член на управителния съвет.
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(3) Членовете на управителния съвет не
могат да извършват от свое или от чуждо име
конкурентна дейност и да бъдат в договорни
отношения с други предприятия, дружества
и сдружения със сходен предмет на дейност.
Чл. 12. Не може да бъде член на управителния съвет лице, което е:
1. осъждано за престъпление от общ характер;
2. съпруг или роднина по права, по съребрена линия или по сватовство до трета
степен включително с друг член на управителния съвет.
Чл. 13. (1) Договорът за управление с член
на управителния съвет се прекратява преди
изтичането на срока на действието му, когато
лицето:
1. не отговаря на изискванията на закона;
2. нарушава или не изпълнява условията,
предвидени в закона или в договора за управление;
3. е подало писмена молба за освобождаване;
4. по решение на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията – с едномесечно предизвестие.
(2) В случаите по ал. 1 или при смърт на
член на управителния съвет министърът на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията назначава нов член за срок до
края на първоначалния мандат и сключва с
него договор.
Чл. 14. Управителният съвет:
1. избира измежду членовете си председател
и заместник-председател и ги освобождава;
2. избира и освобождава заместник генералния директор и директорите на териториалните
поделения на предприятието по предложение
на генералния директор;
3. приема проект на правилник за устройството, функциите и дейността на предприятието и го предлага на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
за утвърждаване;
4. приема годишните програми на предприятието за изграж дане, реконструкция,
рехабилитация и поддържане на пристанищата за обществен транспорт с национално
значение и ги предлага за утвърждаване от
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията;
5. изготвя и предлага на министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията проект на национална програма
за развитие на пристанищата за обществен
транспорт по чл. 103а, ал. 2 ЗМПВВППРБ;
6. предлага за утвърждаване от министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията структурата, щата и средствата
за работна заплата на предприятието;
7. приема вътрешни правила за организация
на работната заплата;
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8. приема вътрешни правила за планирането
и организацията на провеждане на процедури
за възлагане на обществени поръчки, както
и контрола на изпълнението на сключените
договори за обществените поръчки;
9. осъществява контрол върху набирането и
разходването на средствата на предприятието;
10. приема годишния счетоводен баланс
и отчет на предприятието и ги представя за
одобряване от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
11. назначава регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен баланс и отчет;
12. приема проекти на решения за участие
на предприятието в международни и национални организации с нестопанска цел и ги
предлага за утвърждаване от министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията;
13. прави предложения пред министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията за сключване на договори за
кредит, за съвместна дейност, за поемане на
менителнични задължения, за учредяване
на обезпечения в полза на трети лица, за
сключване на съдебна и извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или
се опрощава дълг;
14. предлага на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
да предприеме действия по реда на чл. 6 от
Закона за държавната собственост;
15. прави предложение пред министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията за продажба, бракуване или ликвидация на дълготрайни материални активи,
за учредяване на вещни права и за отдаване
под наем на движими или недвижими вещи;
16. прави предложения пред министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията за продажба на имоти – частна
държавна собственост, предоставени за управ
ление на предприятието, за учредяване на
вещни права и вещни тежести;
17. прави предложение пред министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията за участие на предприятието в
програми и проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, държавния бюджет
и други финансови източници и програми;
18. упражнява правата на предприятието
по притежаваните от него дялове или акции
в търговски дружества;
19. предлага на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
разрешаване участието на предприятието в
търговски и в граждански дружества;
20. изпълнява и други функции, свързани
с управлението на предприятието, в съответствие с действащите нормативни актове или
възложени му от министъра на транспорта,
информационните технологи и съобщенията.
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Чл. 15. Управителни ят съвет може да
взема решения, ако присъстват най-малко
половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой
присъстващ член не може да представлява
повече от един отсъстващ. За представляването е необходимо изрично пълномощно за
всеки конкретен случай.
Чл. 16. (1) Решенията се вземат с обикновено мнозинство.
(2) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са
заявили писмено съгласието си за решението.
(3) Управителният съвет приема правила за
работа, с които урежда конкретните задължения, права и отговорности на своите членове.
Раздел ІV
Генерален директор
Чл. 17. (1) Предприятието се ръководи и
представлява от генерален директор.
(2) Генералният директор на предприятието:
1. представлява предприятието пред държавните органи, съдилищата и пред трети
лица в страната и в чужбина;
2. представлява предприятието, организира
международните му връзки и осъществява сът
рудничество с държавни органи, национално
представени организации, неправителствени
организации, както и с международни организации и институции;
3. ръководи, организира и контролира
изп ъ л нениет о на ц я лос т ната дей нос т на
предприятието;
4. се отчита за своята дейност пред управителния съвет.
(3) В изпълнение на правомощията си генералният директор на предприятието:
1. издава заповеди;
2. създава екипи, работни групи и комисии
за изпълнение на задачи на предприятието;
3. сключва договори, свързани с дейността
на предприятието, включително след решение на управителния съвет и одобрение на
министъра на транспорта, информационните
тех нологии и съобщени ята – договори за
кредит, за съвместна дейност, за поемане на
менителнични задължения, за учредяване
на обезпечения в полза на трети лица и за
продажба на вземания;
4. сключва договори за отдаване под наем на
дълготрайни материални активи – публична
и частна държавна собственост, предоставени
за управление на предприятието;
5. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори със служителите и работниците на
предприятието;
6. утвърждава формата на счетоводството,
счетоводната политика и индивидуалния смет
коплан на предприятието в съответствие с
изискванията на Закона за счетоводството и
международните счетоводни стандарти (МСС);
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7. налага дисциплинарни наказания;
8. осигурява условия за повишаване квалификацията на служителите и работниците
в предприятието;
9. ръководи и конт ролира процеса по
атестирането на служителите и работниците
в предприятието;
10. изготвя и представя на министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията ежегоден доклад за дейността
и състоянието на предприятието;
11. организира разработването на вътрешните актове за дейността на предприятието
съгласно действащото законодателство;
12. предлага на управителния съвет решения
за промени в структурата на предприятието;
13. прави предложения до министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията за усъвършенстване на законодателството, свързано с предмета на дейност
на предприятието;
14. сключва с управителите на пристанищната инфраструктура в други държави
споразумения, уреждащи административни,
технически или други въпроси, свързани с
достъпа до инфраструктурата за извършване
на транзитни превози, в съответствие с международните договори, по които Република
България е страна;
15. изпълнява и други функции, възложени
му със закон или с друг нормативен акт.
(4) Генералният директор може да делегира
някои от правомощията си по ал. 3 на други
служители от предприятието в съответствие
с действащото законодателство и след одоб
ряване от управителния съвет.
Чл. 18. (1) В своята управленска дейност
генералният директор се подпомага от заместник генерален директор, отговарящ за
дейността на клоновете – териториални поделения на предприятието.
(2) Заместник генералният директор се
избира и освобождава от управителния съвет
на предприятието по предложение на генералния директор.
(3) Генералният директор делегира със заповед правомощия на заместник генералния
директор, като определя неговите функции.
(4) При отсъствие генералният директор се
замества от заместник генералния директор
или друг директор с писмена заповед за всеки
конкретен случай.
Г л а в а

т р е т а

ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Раздел І
Предмет на дейност
Чл. 19. (1) Предметът на дейност на предприятието е:
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1. изгра ж дане, реконст ру к ци я, рехабилитация и поддържане на пристанищата за
обществен транспорт с национално значение
освен в случаите, когато това е възложено
на концесионер или на еднолично търговско
дружество с държавно участие в капитала;
тези дейности се съгласуват с министъра на
околната среда и водите;
2. управление на собствеността и организация на работата в пристанищата за обществен
транспорт с национално значение;
3. обезпечаване на достъп до пристанищата за обществен транспорт с национално
значение;
4. поддържане на съществуващите и изграждане на нови подходни канали, пристанищни
акватории, морски и речни депа за изхвърляне
на драгажна маса, вълноломи, защитни съоръжения и други, обслужващи пристанищата за
обществен транспорт с национално значение;
тези дейности се съгласуват с министъра на
околната среда и водите;
5. осъществяване на навигационното осигуряване на корабоплаването във вътрешните морски води, каналите и акваторията на
пристанищата;
6. събиране и разходване на пристанищните
такси по чл. 103в, ал. 1 ЗМПВВППРБ;
7. сключване на договорите по чл. 116а,
ал. 3 и чл. 117б, ал. 1 ЗМПВВППРБ;
8. изготвяне, поддържане и съхраняване на
регистър, съдържащ данни за пристанищната
инфраструктура;
9. подпомагане министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
при осъществяване на контрола по изпълнението на концесионните договори и договорите
с едноличните търговски дружества за извър
шване на пристанищни услуги и на дейности
по чл. 116а, ал. 1 ЗМПВВППРБ;
10. организиране набирането, поддържането
в актуално състояние и предоставянето на
специализирани данни за обектите по чл. 32,
ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния
регистър и създаването на специализирани
карти, регистри и информационни системи;
11. сключване на договори с пристанищни
оператори за извършване на пристанищни
услуги по приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност;
12. предоставяне на услуги чрез Световната
морска система за бедствия и безопасност
(СМСББ);
13. предоставяне на далекосъобщителни
услуги кораб – бряг и бряг – кораб;
14. предоставяне на услуги по управление
на трафика и информационно обслужване на
корабоплаването и предоставяне на речни
информационни услуги на корабния трафик;
15. предоставяне на хидрометеорологична
информация;
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16. отговорност за наличието, изпълнението
и поддържането на плановете за сигурност
на пристанищата за обществен транспорт с
национално значение.
(2) Предприятието не може да извършва
пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и 3
ЗМПВВППРБ освен при предсрочно прекратяване на договор с пристанищен оператор до
сключването на нов договор по предвидения
в закона ред.
(3) Предприятието не може да участва
в търговски дружества, които по занятие
извършват пристанищни услуги по чл. 116,
ал. 2 ЗМПВВППРБ.
Раздел ІІ
Приходи и разходи
Чл. 20. (1) Приходите на предприятието
се формират от:
1. пристанищните такси по чл. 103в, ал. 1
ЗМПВВППРБ;
2. възнагражденията по договорите за извършване на пристанищни услуги по чл. 116,
ал. 3, т. 1 ЗМПВВППРБ и от договорите за
извършване на дейности по чл. 116а, ал. 3
ЗМПВВППРБ;
3. приходи от собствена дейност;
4. лихви по депозити на собствени средства
и по просрочени плащания;
5. републиканския бюджет;
6. дейности, свързани с осъществяването
на предмета на дейност по чл. 115м, ал. 1
ЗМПВВППРБ.
(2) Средствата по ал. 1 се разходват за:
1. осъществяване предмета на дейност на
предприятието по чл. 115м, ал. 1 ЗМПВВППРБ;
2. осигу ряване безопасност та на корабоплаването в каналите и акваторията на
пристанищата за обществен транспорт с национално значение;
3. демонтиране и изнасяне на съоръжения
по реда на чл. 63, ал. 4 ЗМПВВППРБ;
4. издръжка на предприятието.
Чл. 21. Държавата у частва във финансирането на дейностите по изграждането,
реконструкцията, рехабилитацията, поддържането и развитието на пристанищата за
обществен транспорт с национално значение,
включително в създаването, съхраняването
и поддържането на мощности и материални
средства за осъществяване на отбранителномобилизационни мероприятия на страната.
Чл. 22. (1) На основата на националната
програма по чл. 103а, ал. 2 ЗМПВВППРБ
предприятието изготвя дългосрочна програма
за изграждането, реконструкцията, рехабилитацията, поддържането, развитието и управлението на инфраструктурата на пристанищата за
обществен транспорт с национално значение.
Програмата се утвърждава от министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията.
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(2) На основата на дългосрочната програма
по ал. 1 ежегодно в законоустановения срок
предприятието представя за утвърждаване от
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията годишна програма
за следващата календарна година. Годишната
програма съдържа подробна информация за
приходите, разходите, инвестициите и финансиранията.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Раздел І
Общи положения
Чл. 23. Структурата на предприятието е:
1. главно управление;
2. клонове – териториални поделения.
Раздел ІІ
Главно управление
Чл. 24. Главното у правление на предприятието осъществява административнотехническо, финансово, информационно и
правно осигуряване и контрол на дейността
на предприятието.
Чл. 25. Главното управление на предприятието има официален печат с кръгла форма,
в средата на който е изобразен фирменият
знак с надпис в горната част „Държавно
предприятие „Пристанищна инфраструктура“,
а в долната – „Главно управление“.
Чл. 26. (1) Главното управление се състои
от 8 структурни звена, 3 специализирани дирекции и представител на ръководството по
Система за управление на качеството (СУК)
на пряко подчинение на генералния директор
на предприятието.
(2) На пряко подчинение на генералния
директор на предприятието са:
1. канцелария;
2. направление „А дминистративна дейност“;
3. направление „Финанси и счетоводство“;
4. направление „Правна дейност“;
5. направление „Международна дейност и
протокол“;
6. направление „Анализи на пристанищните
дейности и екология“;
7. отдел „Човешки ресурси“;
8. сектор „Охрана и сигурност“;
9. представител на ръководството по СУК;
10. дирекция „Инфраструктура, акватория
и собственост“;
11. дирекция „Управление на европейски
фондове“;
12. дирекция „Информационни системи и
обслужване на корабния трафик“.
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Канцелария
Чл. 27. (1) Канцеларията организира и координира функционирането и взаимодействието
на отделните структурни звена в предприятието за точното спазване на нормативните
актове и на законосъобразните разпореждания
на генералния директор.
(2) Канцеларията се ръководи от ръководител, който изпълнява следните функции:
1. осиг у рява организационната връзка
между генералния директор и структурните
звена, както и между структурните звена в
предприятието;
2. организира и координира работната
програма на генералния директор;
3. организира кореспонденцията на генералния директор;
4. осъществява непосредствената оперативна работа по разпределяне на задачите и
осъществява общия контрол за спазването
на сроковете;
5. координира връзките с медиите с цел
осигуряване на регулярна информация за
дейността на предприятието;
6. планира и осъществява връзките на
управителния съвет със средствата за масово
осведомяване, организира пресконференции;
7. координира със звеното за връзки с обществеността и протокол на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията публичното представяне на
предприятието;
8. планира медийната политика и публичното представяне на предприятието;
9. организира архив на медийните изяви;
10. организира и контролира работата на
служителите от канцеларията;
11. изпълнява и други задължения, възложени му от генералния директор.
Направление „Административна дейност“
Чл. 28. Направление „Административна
дейност“ осъществява административното
обслужване на предприятието и изпълнява
следните функции:
1. приема, регистрира и предоставя входящата служебна кореспонденция на адресатите, извежда и изпраща по предназначение
изходящата кореспонденция;
2. организира и осъществява контрол на
деловодната обработка посредством автоматизирана информационна система, на движението на входящата, изходящата и вътрешната
кореспонденция и осигурява информация за
получената и изпратената кореспонденция;
3. получава, проучва и насочва по компетентност входящата кореспонденция;
4. следи за изпълнението на резолюциите
на генералния директор и изготвя справки за
неизпълнените в срок задачи;
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5. систематизира документите за текущо
съхраняване в деловодния архив, обработва,
съхранява и организира използването на архивния документационен фонд на предприятието;
6. извършва справки и изготвя заверени
копия на документите, които се съхраняват
в деловодния и учрежденския архив;
7. осигурява административното и техническото обслужване на управителния съвет
на предприятието;
8. разработва и предлага за съгласуване правила за документооборота на предприятието;
9. организира, контролира и отговаря за
транспортното обслужване на предприятието и
техническата поддръжка на автомобилния парк;
10. организира и осигурява почистването
и санитарно-хигиенните условия в административните и технологичните помещения
на предприятието;
11. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на предприятието – инвентар, организационна техника,
консумативи и материали, и обзавеждане;
12. участва в процедури по инвентаризация и бракуване на активи, собственост на
предприятието, съобразно функционалната
си компетентност;
13. участва в подготовката и провеждането
на процедурите за възлагане на обществените
поръчки по реда на Закона за обществени
поръчки (ЗОП), Наредбата за възлагане на
ма лк и общест вени поръчк и (НВМОП) и
другите нормативни актове съобразно функционалната си компетентност;
14. координира техническата дейност по
изпълнение на съвместни мероприятия на
предприятието с държавни органи, организации и лица.
Направление „Финанси и счетоводство“
Чл. 29. Направление „Финанси и счетоводство“ осъществява дейности по икономическото и финансовото осигуряване на
дейността на предприятието и изпълнява
следните функции:
1. организация, ръководство и контрол на
финансово-счетоводната дейност на предприятието;
2. разработва методология и унифицира
счетоводната отчетност в главното управление и клоновете – териториални поделения,
по Закона за счетоводството;
3. осъществява методическо ръководство
по въпросите, свързани с финансово-икономическото състояние на предприятието, счетоводната отчетност и нормативните актове по
прилагането на данъчното и осигурителното
законодателство;
4. изготвя и представя за одобрение от
управителния съвет на периодични отчети
и годишен финансов отчет, баланс, отчети и
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приложения към тях в съответствие с приложимото законодателство и изискванията
на МСС;
5. осъществява ефективен предварителен,
текущ и последващ вътрешен финансов контрол чрез система от вътрешни правила за
управление и контрол на разходите и паричните средства на предприятието по:
5.1. спазването на финансовата и платежната дисциплина;
5.2. правилното оформяне на първични и
вторични счетоводни документи и своевременното им отразяване по счетоводните регистри;
5.3. редовното извършване на планови и
извънпланови инвентаризации;
5.4. участва в процедури по инвентаризация и бракуване на активи, собственост на
предприятието, съобразно функционалната
си компетентност;
5.5. разработва вътрешните правила за
организация на работната заплата;
5.6. законосъобразно начислява и събира
пристанищните такси;
5.7. анализира и контролира разходването
на паричните средства в съответствие с утвърдената годишна програма по чл. 115о, т. 8
ЗМПВВППРБ;
5.8. организира отчетност на програми
и проекти, като поддържа документацията и информацията по начин, осигуряващ
възможности за контрол и мониторинг от
съответните органи;
5.9. осъществява връзка и урежда взаимоотношенията на предприятието с Националната
агенция по приходите, Националния статистически институт и други държавни органи,
като осигурява разчитането с дължимите
данъци, социалноосигурителни вноски, такси
и други държавни вземания;
5.10. поддържа счетоводна отчетност на
капиталовите трансфери от държавния бюджет и осъществява финансов контрол върху
разходването им в съответствие с чл. 115с,
ал. 1, т. 5 и чл. 115т ЗМПВВППРБ;
5.11. разработва икономически анализи
и справки за дейността на предприятието и
прави предложения за повишаване на неговата
ефективност, отчита и анализира вземанията
и задълженията на предприятието;
5.12. подпомага генералния директор и
управителния съвет при упражняване правата
на предприятието върху дялове или акции в
търговски дружества;
5.13. участва в изработването на годишна
програма за следващата календарна година с
подробна информация за приходите, разходите,
инвестициите и финансиранията;
5.14. участва в изготвянето на проект на
национална програма за развитие на пристанищата за обществен транспорт по чл. 103а,
ал. 2 ЗМПВВППРБ;
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5.15. участва в подготовката и провеждането
на процедурите за възлагане на обществените
поръчки по реда на ЗОП, НВМОП и другите
нормативни актове съобразно функционалната
си компетентност.
Направление „Правна дейност“
Чл. 30. Направление „Правна дейност“
осигурява правното обслужване на предприятието и изпълнява следните функции:
1. оказва съдействие на управителния съвет
и генералния директор за законосъобразно
изпълнение на техните функции;
2. разработва и предлага решения по правни
проблеми и становища по законосъобразността
на договори, заповеди, правилници, инструкции и правила на предприятието;
3. осъществява процесуалното представителство по дела, по които предприятието е
страна;
4. анализира и обобщава състоянието на
заведените от и срещу предприятието дела;
5. дава становища относно процедурите
по изпълнението на влезли в сила съдебни
решения;
6. дава становища по законосъобразност и
оказва правно съдействие при провеждане на
процедури по реда на ЗОП, НВМОП, Кодекса
на труда и други процедури;
7. следи за законосъобразността на процедурите, свързани с възникването, изменянето и
прекратяването на трудовите правоотношения;
8. участва в разработването на вътрешни
актове, свързани с дейността на предприятието,
както и такива, възложени за разработване
на предприятието;
9. предприема необходимите правни действия за събиране вземанията на предприятието;
10. дава правни становища по постъпили
молби, жалби, сигнали и предложения, връзка
с дейността и функциите на предприятието;
11. дава правни становища по прилагането
на законовите, подзаконовите нормативни
актове и актовете на генералния директор и
управителния съвет на предприятието;
12. участва със свои представители в работни групи за изработване на проекти на
нормативни актове в областта на транспорта;
13. участва в международни групи в областта
на пристанищната инфраструктура, като дава
становища по отношение на съответствието между международните и националните
правни норми;
14. предприема и предлага действия за
правна защита на имуществото, предоставено
на предприятието;
15. изготвя становища по направени предложения за промени в структурата на предприятието;
16. изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на
достъп до обществена информация по Закона
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за достъп до обществена информация след
представяне на мотивирано становище от
съответното структурно звено за наличието
на информацията и нейния характер.
Направление „Международна дейност
и протокол“
Чл. 31. Направление „Международна дейност и протокол“ изпълнява следните функции:
1. участва със свои представители в международни групи в областта на пристанищната
дейност и услуги;
2. разработва програми и концепции за
развитие на международното сътрудничество на предприятието и води международна
кореспонденция;
3. съгласува материали, свързани с подписването, одобряването и утвърждаването
на международни договори и програми, съхранява копия от подписаните международни
док у мен т и и п редоставя информаци я по
международното сътрудничество;
4. участва при организирането и провеждането на международни преговори и срещи;
5. изготвя проекти на програми за пребиваването на чуждестранни делегации и гости,
организира срещи с посланици или други
сътрудници на посолства;
6. организира протоколните участия на
членовете на управителния съвет;
7. организира официални и работни срещи,
семинари, дискусии и кръгли маси във връзка
с дейността на предприятието;
8. организира протоколно задграничните
командировки на служителите и работниците
на предприятието;
9. съхранява отчетните доклади от задгранични командировки;
10. осигурява преводи при срещи и извършва
преводи на материали и документи от български на съответния чужд език и обратно;
11. организира и разработва информационни материали;
12. участва в подготовката и провеждането
на процедурите за възлагане на обществените
поръчки по реда на ЗОП, НВМОП и другите
нормативни актове съобразно функционалната
си компетентност.
Направление „Анализи на пристанищните
дейности и екология“
Чл. 32. (1) Направление „Анализи на пристанищните дейности и екология“ осъществява
дейности по провеждане на процедури за избор
на пристанищни оператори по чл. 115м, ал. 1,
т. 11 и чл. 117б, ал. 3 ЗМПВВППРБ, контрол
по изпълнението на сключените договори с
пристанищните оператори и реализира политики за развитие на пристанищата.
(2) Във връзка с провеждане на конкурсите
за избор на пристанищни оператори при условията и по реда на наредба на Министерския
съвет направлението организира и осигурява:
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1. координация между отделните структури
на предприятието за провеждане на процедурите по избор на пристанищни оператори;
2. изготвяне на документация и провеждане на конкурси за определяне на оператори
в пристанищата за обществен транспорт с
национално значение;
3. подготовка на проекти на решения на
управителния съвет за определяне на пристанищни оператори;
4. подготовка на проекти на договори с
пристанищните оператори.
(3) Във връзка с подготовката на провеждането на конкурсите за избор на лица, извършващи съпътстващи дейности по чл. 116а
ЗМПВВППРБ в пристанищата за обществен
транспорт с национално значение, направлението:
1. осъществява координация между отделните структури на предприятието за провеждане на процедурите по избор на лицата,
извършващи съпътстващи дейности;
2. изготвя документацията и организира
процедурата по сключване на договорите;
3. подготвя проекти на решения на управителния съвет за определяне на лица, извършващи съпътстващи дейности в пристанищата за
обществен транспорт с национално значение.
(4) Направлението организира провеждането на процедурите за избор на пристанищни
оператори, извършващи пристанищни услуги
по управление на отпадъци в резултат от
корабоплавателна дейност.
(5) Във връзка с контрола по сключените
от предприятието договори с пристанищните
оператори направлението:
1. осъществява контрол върху изпълнението
на договорите по чл. 116а, ал. 3 и чл. 117б,
ал. 1 ЗМПВВППРБ;
2. следи за наличието на необходимите
технически средства за извършване на съответната пристанищна услуга от специализираните
пристанищни оператори в пристанищата за
обществен транспорт с национално значение;
3. подготвя решението за предоставяне извършването на услугите по чл. 116, ал. 3, т. 1
ЗМПВВППРБ за приемане от управителния
съвет на предприятието;
4. прави обосновани предложения за предсрочно прекратяване на сключените договори
с пристанищните оператори.
(6) Във връзка с развитието на пристанищната инфраструктура направлението:
1. участва в изготвянето на проект на
национална програма за развитие на пристанищата за обществен транспорт по чл. 103а,
ал. 2 ЗМПВВППРБ;
2. участва в изработването на дългосрочна
програма по чл. 115у, ал. 1 ЗМПВВППРБ, в
това число за предоставяне на концесии и
за извършване на пристанищните услуги по
чл. 116, ал. 3, т. 1 и на дейностите по чл. 116а;
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3. участва в изработването на годишна
програма за следващата календарна година;
4. организира и координира екологичната
политика на предприятието;
5. събира, координира и анализира статистическата информация;
6. осъществява маркетингови проучвания за
структуроопределящите национални стокови
потоци и анализира условията за привличане
на транзитни товари;
7. осъществява маркетингови проучвания
за логистични връзки и възможности за използване на съществуващи и новосъздаващи
се транснационални транспортни коридори;
8. събира и съхранява материали за чужди
пристанища, транспортни коридори, тарифна
политика и маркетинг, научно-техническа литература, свързана с дейностите и технологиите
в пристанищата, и изготвя SWOT анализи;
9. анализира тенденциите в развитието
на отделните видове транспорт, имащи отношение към дейността на предприятието, с
цел формулиране на конкретни управленски
решения в дългосрочен и краткосрочен аспект,
както и по конкретни проблеми.
(7) Във връзка с извършването на проучвания, изготвяне на отчети, консултиране,
подготвяне на програми, свързани с опазването
на околната среда, направлението осъществява
функции по:
1. осигуряване получаването на екологични
разрешителни;
2. подготовка на планове и системи за
управление на околната среда;
3. оценяване на предложения относно безопасността на пристанищата и влиянието им
върху околната среда;
4. провежда проучвания във връзка с екологичния ефект на някои решения;
5. оценява, преглежда и наблюдава политиката за безопасността, стандартите и нормите
в областта на околната среда.
(8) Направлението участва в подготовката
и провеждането на процедурите за възлагане на обществените поръчки по реда на
ЗОП, НВМОП и другите нормативни актове
съобразно функционалната си компетентност.
Отдел „Човешки ресурси“
Чл. 33. Отдел „Човешки ресурси“ осъществява дейностите по управление и развитие
на човешките ресурси в предприятието и
изпълнява следните функции:
1. разработва и реализира подходящи политики за управление на човешките ресурси
в предприятието;
2. изготвя и актуализира длъжностно и
поименно разписание на предприятието;
3. организира разработването и актуализирането на длъжностните характеристики
за съответните длъжности в предприятието;
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4. планира, организира и осъществява
подбора на служителите и работниците в
предприятието;
5. разработва и п ровеж да ста жан тск и
програми във връзка с потребностите на
предприятието;
6. изготвя и съхранява актове и документи,
свързани с възникването, изменението, прекратяването и регистрирането на трудовите
правоотношения със служителите и работниците в предприятието;
7. поддържа информационна система за
човешките ресурси в предприятието, съставя, води и съхранява трудовите досиета на
служителите и работниците в предприятието;
8. организира и администрира процеса
по разрешаване и ползване на отпуските на
служителите и работниците в предприятието,
приема, обработва и регистрира болничните
листове;
9. издава и заверява трудови книжки, изготвя документи за пенсиониране на служителите
и работниците, изготвя специфични справки
в областта на човешките ресурси;
10. организира обучението и развитието
на човешките ресурси, предлага и реализира
програми за обучение и професионална квалификация;
11. изготвя становища по направени предложени я за промени в организационната
структура на предприятието;
12. подготвя заповеди за награждаване и
участва в процедурите за налагане на дисциплинарни наказания;
13. въвежда и прилага системи за атестиране, стимулиране и развитие на служителите
и работниците в предприятието;
14. участва в разработването на правилник
за вътрешния трудов ред и на вътрешните
правила за работната заплата в предприятието;
15. дава мнение на ръководителите, служителите и работниците в предприятието по
въпроси, свързани с управлението на човешките ресурси;
16. организира и координира дейностите
по осигуряване на безопасни и здравословни
условия на труд в предприятието;
17. провежда първоначален, периодичен
и извънреден инструктаж на служителите и
работниците в предприятието;
18. организира извършването на оценка на
риска за здравето и безопасността, обхващаща
работни процеси, помещения и работни места;
19. подпомага генералния директор при
обсъждане с комитета по условия на труд
въпросите, свързани с риска на работното
място – предложения, предприети мерки и
постигнати резултати;
20. организира и участва в разработването
на инструкции за безопасна работа с машини,
съоръжения и оборудване в предприятието;
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21. осъществява контрол за спазването на
нормите и изискванията за изпълнение на
задълженията на служителите и работниците
в предприятието относно спазването на правилата за безопасни и здравословни условия
на труд;
22. организира и контролира дейностите
на службата по трудова медицина;
23. организира поддръжката на общодостъпните пожарогасителни средства в изправност;
24. участва в комисия за определяне на
работни места за трудоустроени, разследва
причините за станали трудови злополуки,
води книга за регистрирането им и съхранява
ревизионна книга за вписване на констатации
и предписания на контролните органи;
25. информира генералния директор на
предприятието за констатирани нарушения
на правилата за здравословни и безопасни
условия на труд и предлага мерки за отстраняването им.
Сектор „Охрана и сигурност“
Чл. 34. Сектор „Охрана и сигурност“ организира, осигурява и контролира физическата
сигурност в предприятието, управлението при
извънредни ситуации и кризи и осъществява
следните функции:
1. отговоря за наличието, изпълнението
и поддържането на плановете за сигурност
на пристанищата за обществен транспорт с
национално значение;
2. организира участието на предприятието
в осигуряване защитата на служителите и
работниците при бедствия;
3. разработва план за охрана на предприятието чрез физически и технически средства
и следи за неговото изпълнение;
4. предлага конкретни мерки и организира
изпълнението им за отстраняване на съществуващите слабости и нарушения по отношение
на физическата сигурност в предприятието,
управлението при извънредни ситуации и
кризи;
5. организира, осигурява и контролира
охранителния и пропускателния режим по
отношение на външните посетители и служителите;
6. поддържа регистър на обектите и системите от критичната инфраструктура и на
потенциално опасните обекти и дейности,
анализира обстановката, изготвя прогнози и
прави предложения за прилагане на превантивни мерки и за провеждане на спасителни и
неотложни аварийно-възстановителни работи.
Представител на ръководството по СУК
Чл. 35. (1) Представителят на ръководството организира, координира и контролира
функционирането на СУК в предприятието
и има осигурен достъп до най-високото ниво
на управление на предприятието, свързано с
осъществяването на дейността на СУК.
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(2) Функциите на представител на ръководството в предприятието се изпълняват от
длъжностно лице от ръководния състав след
изрично писмено упълномощаване от генералния директор.
(3) Представителят на ръководството осъществява дейностите по функционирането
на СУК, като:
1. осигурява процесите, необходими за
функционирането на СУК;
2. осигурява планиране и провеждане на
вътрешните одити съгласно предварително
подготвен и утвърден план-график и отчитане
на резултатите от тях;
3. осигурява събиране на информация и
анализ на несъответствията и проведените
коригиращи и превантивни действия;
4. осигурява проверката, утвърждаването
и въвеждането на СУК на системните документи и техните изменения;
5. докладва на управителния съвет и генералния директор за действието и степента
на ефективност на СУК, включително и необходимостта от подобряване;
6. осигурява осведоменост в предприятието
за изискванията на потребителите и заинтересованите страни по отношение на качеството;
7. осигурява обучение на персонала, необходимо за функционирането на СУК;
8. осъществява контакти с външни страни
по въпросите на СУК, включително поддържане на сертификацията, използването на логото
на сертификационната и акредитационната
организация и др.
Дирекция „Инфраструктура, акватория
и собственост“
Чл. 36. (1) Дирекция „Инфраструктура,
акватория и собственост“ осъществява дейностите по управлението на собствеността на
предприятието и изпълнява следните функции:
1. подготвя документите, необходими за
издаване на актове за държавна собственост,
осигурява поддържането им в актуално състояние и води актова книга на недвижимите
имоти, собственост на предприятието;
2. организира набирането, поддържането
и предоставянето на актуални специализирани данни за обектите по чл. 32, ал. 1, т. 1
от Закона за кадастъра и имотния регистър
и създаването на кадастрални карти, специализирани кадастрални карти, регистри и
информационни системи;
3. създаване на устройствени планове за
недвижимите имоти, собственост на предприятието, в съответствие със Закона за устройство
на територията и поддържане на база данни
за съществуващите такива;
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4. изготвя, поддържа и съхранява регистър,
съдържащ данни за пристанищната инфраструктура на пристанищата за обществен
транспорт с национално значение;
5. изготвя, поддържа и съхранява регистър,
съдържащ данни за недвижимите имоти, собственост на предприятието, с изключение на
тези в пристанищата за обществен транспорт
с национално значение;
6. съставя и поддържа регистър на проведените обществени поръчки в предприятието
при изпълнение на инвестиционната програма
на предприятието;
7. организира дейностите по изграждане,
реконструиране, рехабилитиране и поддържане на недвижимите имоти, собственост
на предприятието, с изключение на тези в
пристанищата за обществен транспорт с национално значение;
8. осигурява техническо и документално
съдействие при отчуждаване на недвижими
имоти на трети лица за изграж дане или
разширение на пристанища за обществен
транспорт с национално значение;
9. изготвя и съгласува проекти на договори
във връзка с управлението на собствеността,
по които страна е предприятието;
10. подготвя и организира процедури за
разпореждане с недвижими имоти, управлявани от предприятието, както и контрола по
изпълнението на сключените договори за наем
в съответствие с действащото законодателство;
11. участва в подготовката и провеждането
на процедурите за възлагане на обществените
поръчки по реда на ЗОП, НВМОП и другите
нормативни актове съобразно функционалната
си компетентност;
12. участва в процедурите при фактическото
приемане и предаване на недвижимите имоти – публична и частна държавна собственост;
13. участва в процедури по инвентаризация и бракуване на активи, собственост на
предприятието, съобразно функционалната
си компетентност;
14. съдейства за ефективното управление
на недвижимите имоти, собственост на предприятието.
(2) Дирекция „Инфраструктура, акватория и
собственост“ осъществява дейностите по поддържане на предоставената на предприятието
публична и частна държавна собственост в
пристанищата за обществен транспорт с национално значение и изпълнява функции по:
1. изгра ж дане, реконст ру к ци я, рехабилитация и поддържане на пристанищата за
обществен транспорт с национално значение;
2. обезпечаване на достъп до пристанищата за обществен транспорт с национално
значение;
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3. поддържане на съществуващите и изграждане на нови подходни канали, пристанищни
акватории, морски и речни депа за изхвърляне
на драгажна маса, вълноломи, защитни съоръжения и други, обслужващи пристанищата за
обществен транспорт с национално значение;
4. осъществяване на навигационното осигуряване на корабоплаването във вътрешните морски води, каналите и акваторията на
пристанищата;
5. подпомагане министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
при осъществяване на контрола по изпълнението на концесионните договори;
6. подпомагане министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
при осъществяване на контрола за изпълнението на договорите по § 74 ЗМПВВППРБ
с едноличните търговски дружества за извършване на пристанищни услуги по чл. 116,
ал. 1 от закона съобразно функционалната си
компетентност;
7. обосноваване, мотивиране и подготвяне на проекти на решение на управителния
съвет на предприятието за реконструкция и
рехабилитация на цяло или на част от съществуващо пристанище за обществен транспорт
с национално значение по чл. 112в, ал. 1
ЗМПВВППРБ;
8. обосноваване, мотивиране и подготвяне
на проекти на решение за инвестиционно
проектиране по чл. 112в, ал. 2 ЗМПВВППРБ;
9. участие в изготвянето на проект на
национална програма за развитие на пристанищата за обществен транспорт по чл. 103а,
ал. 2 ЗМПВВППРБ;
10. участие в изработването на дългосрочна
програма по чл. 115у, ал. 1 ЗМПВВППРБ;
11. участие в изработването на годишна
програма за следващата календарна година
по чл. 115у, ал. 2 ЗМПВВППРБ с подробна
информация за инвестициите и разходите;
12. изготвяне на годишен проект на програма на предприятието за обосноваване
на необходимите разходи за осигуряване на
безопасност на корабоплаването в каналите
и акваторията на пристанищата за обществен транспорт с национално и регионално
значение, проектиране, изграждане, развитие,
безопасност и поддръжка на пристанищата за
обществен транспорт с национално значение,
както и на вълноломите и укрепителните
съоръжения в прилежащата им акватория;
13. организиране на демонтирането и изнасянето на съоръженията по чл. 63 ЗМПВВППРБ;
14. извършване на дейности по отношение
на изпълнението на екологичните изисквания
на законодателството на Република България
и Европейския съюз;
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15. подпомагане министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
при изготвяне на становища за съгласуване
на инвестиционни и други проекти, които са
свързани с дейността на направлението;
16. създаване на генерални планове за
пристанищата за обществен транспорт с национално значение по чл. 112а ЗМПВВППРБ
и поддържа в актуално състояние на съществуващите такива;
17. осъществяване на дейности за контрол,
анализ и прогноза за състоянието на пристанищната инфраструктура, включително и
извършване на мониторинг на съоръженията
в пристанищата за обществен транспорт с
национално значение;
18. вземане на участие и даване на станови ща п ри разрабова не т о на раз л и ч н и
нормативни актове, свързани с дейността на
направлението;
19. вземане на участие в подготовката и
провеждането на процедурите за възлагане на
обществените поръчки по реда на ЗОП, НВМОП
и другите нормативни актове съобразно функционалната си компетентност.
Дирекция „Управление на европейски фондове“
Чл. 37. (1) Дирекция „Управление на европейски фондове“ осъществява дейностите
по подготовка, управление, изпълнение и
контрол на европейски проекти.
(2) За изпълнение на специализираните си
функции в състава на дирекцията са включени 4 звена.
(3) Звено „Програмиране“ изпълнява функции по:
1. анализ на нуждите на предприятието
като бенефициент по Оперативна програма
„Транспорт“ (ОПТ) за иницииране на нови
проекти;
2. изготвяне на доклади до ръководството
с предложения за стартиране подготовката
на проекти по ОПТ;
3. подготовка на формуляри за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ;
4. проверка за допустимост на планираните
дейности и разходи съобразно правилата на
ОПТ;
5. подготовка на технически спецификации/
задания за Техническа помощ;
6. комуникация с външни експерти при
необходимост от ползване на специфична експертиза за изготвяне на технически спецификации/задания за инфраструктурни проекти;
7. проверка за съответствие на получените технически спецификации/задания за
инфраструктурни проекти с формуляра за
кандидатстване;
8. комуникация с Управляващия орган
по съгласуване на формулярите за кандидатстване.
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(4) Звено „Обществени поръчки“ изпълнява функции по:
1. организиране и контролиране на цялостния процес по провеждане на тръжните
процедури;
2. изготвяне на обобщен план за предстоящите през годината обществени поръчки – по
вид, стойност, график на провеждане, отговорник за процедурата;
3. подготовка на подробен план за изпълнение на обществените поръчки съобразно
възложените проекти и установените срокове;
4. проверка и съгласуване на технически
спецификации, задания по отношение на законосъобразност;
5. изготвяне на тръжните документации
(в т.ч. указания към участниците, методика
за оценка, проект на решение за обявяване
на процедурата, публикуване на обявление
за провеждане на процедурата, проект на
договор);
6. изгот вяне на п роек т на заповед за
назначаване на комисия за провеждане на
процедура;
7. участие в оценителни комисии;
8. изготвяне на протоколи от работата на
комисии за провеждане на процедура, решения
за класиране или прекратяване на процедурата;
9. даване на становища по постъпили жалби;
10. изготвяне, съгласуване на договори за
възлагане на обществени поръчки;
11. изпращане в Агенцията по обществени
поръчки (АОП) информация за сключени
договори;
12. води вътрешен регистър на обществените поръчки.
(5) Звено „Предварителен контрол“ изпълнява функции по:
1. осъществяване на контрол преди поемане на задължение от страна на възложителя:
проверка на формуляри за кандидатстване
за съответствие с правилата на Оперативната програма; на технически спецификации/
задания; на тръжни документации, решения
и обявления за откриване на процедури за
възлагане на обществени поръчки; на протоколи от работата на оценителни комисии;
на решение за избор на изпълнител или
прекратяване на процедура; на договори; на
анекси към договори;
2. анализиране на извършените проверки
в резултат на предварителния контрол;
3. дейности по управление на риска;
4. администриране на нередности и жалби;
5. отговаря за предотвратяване, регистриране, докладване и последващо проследяване
на случаи на нередности и измами.
(6) Звено „Управление на проекти, мониторинг и верификация на разходи“ изпълнява
функции по:
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1. верификация на разходите – документална и чрез проверки на място – мониторинг;
2. изготвяне на доклади от посещенията,
доклади за напредъка, проследяване на съответствието на изпълнението с предвиденото
по договор;
3. комуникация с изпълнителите;
4. управлението на проекти, договори;
5. следенето на залегналите в договорите с
изпълнителите клаузи относно плащанията;
6. удостоверяване допустимостта на разходите и координиране на дейностите по
извършвания на плащанията, счетоводните
записи и отчетността съвместно с направление
„Финанси и счетоводство“.
Дирекция „Информационни системи и обслужване на корабния трафик“
Чл. 38. (1) Дирекция „Информационни
системи и обслужване на корабния трафик“
осъществява дейности по изграждане на информационни системи, информационно осигуряване и обслужване на бизнес процесите
в предприятието и изпълнява функции по:
1. планиране на дейности по информационните и комуникационните технологии в
предприятието;
2. планиране, изграждане, внедряване и
развитие на информационните и комуникационните системи на предприятието;
3. планиране, администриране и поддържане на информационната и комуникационната
инфраструктура на предприятието;
4. съгласуване, осъществяване и контрол на
автоматизиран обмен на данни с национални
и ведомствени информационни системи във
връзка с предмета на дейност на предприятието;
5. управление, координация и контрол на
програми и проекти в областта на информационните и комуникационните технологии в
предприятието;
6. общо управление и контрол върху придобиването и ползването на хардуерни и софтуерни продукти за нуждите на предприятието;
7. техническа поддръжка на автоматизираната информационна и комуникационна
инфраструктура на предприятието – локални
мрежи и комуникационно оборудване;
8. техническа поддръжка на хардуера и
системния софтуер на компютърната техника
на предприятието;
9. разработване на технически задания
за внедряване на специализиран приложен
софтуер и техническо оборудване в областта
на информационните и комуникационните
технологии;
10. поддържане на документация за сключени договори в областта на информационните
технологии за нуждите на предприятието;
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11. подпомагане на потребителите в предприятието при ползване на компютърната
техника;
12. планиране, поддържане и развитие на
интернет страницата на предприятието;
13. вземане на участие в разработването
и прилагането на методологии, правила и
процедури в областта на информационните
и комуникационните технологии при реализиране на проекти в предприятието;
14. обезпечаване на сигурността на информационните и комуникационните системи в
предприятието;
15. предоставяне на информация в електронен вид за размера на пристанищните такси,
събирани от предприятието;
16. участване в процедури по инвентаризация и бракуване на активи, собственост на
предприятието, съобразно функционалната си
компетентност.
(2) Дирекцията участва в подготовката и
провеждането на процедурите за възлагане
на обществените поръчки по реда на ЗОП,
НВМОП и другите нормативни актове съобразно функционалната си компетентност.
Чл. 39. Дирекция „Информационни системи и обслужване на корабния трафик“ изпълнява дейностите по ръководство и обслужване на корабния трафик чрез направление
„Ръководство на корабния трафик – Варна“
и направление „Обслужване на корабния
трафик – Русе“.
Чл. 40. (1) Направление „Ръководство на
корабния трафик – Варна“, разположено в
град Варна, изпълнява функции по повишаването на безопасността и ефективността на
корабоплаването, опазването на човешкия
живот на море и защитата на околната среда
и прилежащата брегова ивица от възможните вредни въздействия от корабоплаването
и информационно обслужване на морския
транспорт, като:
1. обменя информация с други системи,
предвидени в националното законодателство
или в международен договор, по който Република България е страна;
2. под държа необходими те ресу рси за
осигуряване на денонощна експлоатация и
предоставените є системи за обслужване
съгласно националното законодателство и
пълномощията от Министерски съвет;
3. поддържа системата и базата данни за
информационното обслужване на морските
пристанища;
4. предоставя услуги по информационното
обслужване на морските пристанища, събира,
разпределя и архивира информацията за издаване на разрешения за свободна практика
и за отплаване на корабите;
5. издава разрешения за отплаване на
корабите;
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6. събира приходи от предоставени услуги за
достъп до обществена информация, отнасяща
се до предмета на дейност на направлението;
7. поддържа брегова система за морски
радиокомуникации от Морската подвижна
служба;
8. изпълнява международните ангажименти
на Република България от Световната морска
система за бедствие и безопасност за зона А1,
зона А2 и НАВТЕКС;
9. предоставя далекосъобщителни услуги
кораб-бряг и бряг-кораб;
10. събира, съхранява и предоставя хидрометеорологична информация;
11. инициира действия за получаване на
разрешения, сертификати, лицензии и други
документи, необходими за извършване на
дейностите;
12. съвместно със структурите на Министерството на отбраната изпълняват отбранителномобилизационни мероприятия на територията,
на която се разпростират правомощията му.
(2) Направлението има печат – същия като
на предприятието, като в долната му част
вместо „Главно управление“ се изписва текстът
„Ръководство на корабния трафик – Варна“.
Чл. 41. (1) За изпълнение на специализираните си функции в състава на направлението
са включени 4 звена.
(2) Звено „Управление на корабния трафик“
се състои от „Управление на трафика – Вар
на“ и „Управление на трафика – Бургас“ и
изпълнява функции по:
1. осъществяване на техническо и визуално наблюдение на плавателни средства във
вътрешните морски води и териториалното
море на Република България, събиране, обработване и предоставяне на информация,
получена чрез системата за докладване и от
системите за автоматично опознаване на корабите чрез звената за управление на трафика
във Варна и Бургас;
2. предоставяне на:
2.1. информация за навигационната и метеорологичната обстановка в съответните райони,
както и за състоянието на бреговите служби
и съоръжения, свързани с безопасността на
корабоплаването;
2.2. информация, препоръки и указания
при възникване на аварийни ситуации с кораби, представляващи заплаха за морската
безопасност и за безопасността на човешкия
живот или околната среда;
3. организиране на корабния трафик в
отговорните райони с цел предотвратяване
появата и развитието на опасност от авария,
сблъскване, осигуряване заставането, снемането и стоенето на котвените места и кейовете
в пристанищата;
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4. осъществяване на предаването и приемането на данни, обменящи се посредством
електронна система, която е взаимосвързана
с българската част на европейската система
SafeSeaNet;
5. спазване на процедури, инструкции и
правила, одобрени от Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ (ИАМА), и споразумения за взаимодействие с други компетентни
органи.
(3) Звено „Информационно обслужване на
морските пристанища“ се състои от „Информационен център – Варна“ и „Информационен
център – Бургас“ и изпълнява функции по:
1. осъществяване информационното обслужване на морските пристанища, събира,
разпределя и архивира информацията за издаване на разрешения за свободна практика
и за отплаване на корабите;
2. организиране денонощна операторска
служба за информационно обслужване на
морските пристанища;
3. предоставяне на следните услуги:
3.1. издаване на разрешения за отплаване
на корабите;
3.2. предоставяне на информация, свързана
с пристигането, престоя и отплаването на
корабите от морските пристанища;
4. спазване на процедури, инструкции и
правила, одобрени от ИАМА, и споразумения
за взаимодействие с други компетентни органи.
(4) Звено „Брегова станция Варна – радио“,
разположено в град Варна, е брегова радио
станция от Морската подвижна служба и
изпълнява функции по:
1. осигуряване на функционалните изисквания на СМСББ при осъществяване на:
1.1. непрекъснато вахтено обслужване на
международните радиоканали за бедствие и
на асоциираните към тях радиоканали за зона
А1 и зона А2;
1.2. радиокомуникации за бедствие, търсене
и спасяване в отговорния район за търсене
и спасяване на Република България като
асоциирана станция на Морския спасителнокоординационен център (МСКЦ);
1.3. ра диоком у никации за спешност в
случаи на морски инциденти, представляващи опасност за екологията на Черно море и
здравето на корабните екипажи;
1.4. разпространение на морска информация
за безопасност на радиотелефонни канали и
системата НАВТЕКС като брегова радиостанция и национален координатор на системата;
1.5. други общи радиокомуникации между
кораби и брегови наземни телефонни абонати;
2. осигуряване на радиокомуникации извън
изискванията на СМСББ при осъществяване на:
2.1. връзки с кораби при поискване от звено
„Управление на корабния трафик“;
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2.2. непрекъснато вахтено обслужване и далекосъобщителни услуги в посока кораб-бряг
и бряг-кораб на международно съгласувани
работни радиоканали;
2.3. прослушване на радиоканали за връзка
с малки плаващи съдове, оборудвани извън
изискванията на международната конвенция
SOLAS;
3. събиране, съхраняване, обработване и
предоставяне на информация;
4. участие в тестове, поискани от кораби, от
ИАМА или от класификационни организации.
(5) Звено „Техническа експлоатация и поддръжка“ изпълнява функции по:
1. инженерно поддържане и техническа
експлоатация на предоставените на предприятието системи за управление на трафика и
информационното обслужване на корабоплаването, включително системите за обмен
с другите европейски системи, СМСББ и
системите за информация за морската среда
и други;
2. изготвяне на предложения за разработване на мерки за развитие, обновяване
и поддържане на системите в актуален вид
съгласно нормативните български и европейски документи;
3. участие в разработването и изпълнението
на проектите за развитие на системите;
4. създаване на планове и документи, отнасящи се до техническата експлоатация и
развитието на системите;
5. извършване на ремонти, профилактика
и смяна на консумативи по план и действия
по метрологичен контрол;
6. организиране на аварийни ремонти;
7. създаване, съхраняване и поддържане на
складов запас за аварийни и планови ремонти.
(6) По предложение на директора на дирекция „Информационни системи и обслужване
на корабния трафик“ генералният директор
може да делегира някои от правомощията си
на ръководителя на направление „Ръководство
на корабния трафик – Варна“ във връзка с
изпълнение на оперативната дейност.
(7) Направление „Обслужване на корабния
трафик – Русе“, разположено в град Русе, изпълнява функции по осигуряване на речните
информационни услуги в българската част на
река Дунав и изпълнява функции по:
1. събиране, обработване, съхраняване и
предоставяне на информация, придобита чрез
системата за докладване във вътрешните вод
ни пътища на Република България, на други
български и чужди компетентни органи и
заинтересувани лица;
2. събиране, обработване, съхраняване и
предоставяне на информация за транспортната логистика;
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3. събиране и съхраняване на електронна
информация за хидрометеорологичната обстановка в българския участък на река Дунав;
4. събиране, обработване и съхраняване на
информация за състоянието и дълбочината на
подходните канали и корабните места;
5. предоставяне на информация, свързана
с безопасността на корабоплаването и организирането на трафика чрез използване на
системата за визуализация на трафика;
6. взаимодействие с външни за системата
организации, свързани с корабоплаването по
река Дунав;
7. предоставяне на информация на заинтересованите държавни органи, организации
и лица в рамките на утвърдените правила;
8. събиране, съхраняване, обработване и
предоставяне на информация, получена чрез
системата за речния трафик в интерес на
безопасността на човешкия живот, на корабоплаването по река Дунав и за опазване на
околната среда.
Раздел IIІ
Клонове – териториални поделения
Чл. 42. (1) Клоновете – териториални поделения на предприятието, са, както следва:
1. пристанище Бургас с район на действие от географския паралел на нос Емине
до географския паралел на българо-турската
граница със седалище град Бургас;
2. пристанище Варна с район на действие
от географския паралел на българо-румънската
граница до географския паралел на нос Емине
със седалище град Варна;
3. пристанище Лом с район на действие
от километър 645 до километър 845,650 от
българския участък на река Дунав със седалище град Лом;
4. пристанище Русе с район на действие
от километър 374,100 до километър 645 от
българския участък на река Дунав със седалище град Русе.
(2) Клоновете – териториални поделения:
1. провеждат политиката на предприятието
в своя регион;
2. съблюдават обезпечаването на навигационното осигуряване на корабоплаването в
района им на действие;
3. поддържат инфраструктурата и създават условия за техническа, технологична и
екологична безопасност на пристанищата за
обществен транспорт с национално значение
на съответната територия;
4. предлагат ежегодно титулни списъци за
извършване на планови ремонти на обекти от
пристанищната инфраструктура, разположени
на тяхна територия; след утвърждаване на
списъците от главното управление на предприятието клоновете – териториални поделе-
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ния, създават организация за изпълнение на
сключените договори и извършват контрола
при изпълнението им;
5. следят за изпълнението на договорите по
чл. 116а, ал. 3 и чл. 117б, ал. 1 ЗМПВВППРБ,
сключени за тяхната територия, и оказват
съдействие на служителите и работниците
на предприятието при осъществяването на
контрола по изпълнението им;
6. организират събирането, обработката,
обобщаването, съхраняването и предаването
на главното управление на предприятието на
необходимите статистически данни съгласно
изискванията на ЗМПВВППРБ;
7. съвместно със структурите на Министерството на отбраната изпълняват отбранителномобилизационни мероприятия на територията,
на която се разпростират правомощията им;
8. събират приходите от пристанищните
такси по чл. 103в ЗМПВВППРБ и Тарифа № 5
за таксите, които се събират в системата на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в съответствие
с района им на действие;
9. предприемат необходимите действия по
получаване на виза за проектиране на пристанище за обществен транспорт с национално
значение или на отделни обекти в него в
съответствие с района им на действие, както
и за разрешение за строеж и разрешение за
ползване на обектите, в случай че същите не
се издават на концесионера, в съответствие
със сключен концесионен договор, съгласувано
с управителния съвет и генералния директор
на предприятието;
10. осъществяват контакти с държавните
органи и органите на местната власт на съответната територия в сферата на екологичното
развитие на региона и преодоляването на
последствията от стихийни бедствия и аварии;
11. подготвят документацията при възлагане
на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки или за отдаване под наем на
обекти в района им на действие по реда и
при условията на Закона за държавната собственост и правилника за неговото прилагане
в съответствие на обема на представителна
власт и ги представят на управителния съвет
и генералния директор на предприятието за
утвърждаване;
12. участват в съставянето или изискват
съставянето на констативни протоколи за
възникнали застрахователни събития;
13. организират денонощна диспечерска
служба за събиране на таксите по т. 8; работното време и смените на работа в клоновете – териториални поделения, се утвърждават
от генералния директор по предложение на
директорите на клоновете – териториални
поделения.
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(3) Печатът на клоновете – териториални
поделения, е същият като на предприятието,
като в долната му част вместо „Главно управление“ се изписва текстът „Териториално
поделение (клон)“, съответно Варна, Бургас,
Русе и Лом.
Чл. 43. (1) Клоновете – териториални поделения, се ръководят и представляват от
директор, който е на пряко подчинение на
заместник генералния директор на предприятието.
(2) Директорът на клона – териториално
поделение:
1. организира, ръководи и контролира
цялостната дейност на териториалното поделение;
2. представлява териториалното поделение;
3. предлага за назначаване и освобождаване
от длъжност служителите и работниците в
териториалното поделение;
4. командирова със заповед служителите
и работниците от териториалното поделение
в страната;
5. организира квалификацията и преквалификацията на служителите и работниците
в териториалното поделение;
6. предлага налагането на дисциплинарни наказания при нарушения на трудовата
дисциплина;
7. осъществява и обезпечава функционалната взаимовръзка между отделните административни единици, главното управление
на предприятието и клона – териториално
поделение.
(3) При отсъствие на директора той се
замества от служител на териториалното
поделение, за който с писмена заповед е определен обемът на правомощията.
Раздел ІV
Организация на работа
Чл. 44. (1) Продължителността на работното време на служителите е 8 часа дневно
и 40 часа седмично при 5-дневна работна
седмица.
(2) Дирекция „Информационни системи
и обслу ж ване на корабни я т рафик“ чрез
направление „Ръководство на корабния трафик – Варна“ и направление „Обслужване на
корабния трафик – Русе“ осигурява денонощно
предоставяне на услуги за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването и бреговата станция. Работното
време и смените на работа в дирекцията се
утвърждават от генералния директор по предложение на ръководителите на направления
след съгласуване с директора на дирекцията.
(3) Клоновете – териториални поделения,
организират събиране на пристанищните такси
по чл. 103в ЗМПВВППРБ и Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Минис-
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терството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията. Работното време
и смените на работа в клоновете – териториални поделения, се утвърждават от генералния
директор по предложение на директорите на
клоновете – териториални поделения.
Чл. 45. (1) Документите, изпратени до
предприятието от държавни органи, от юридически или физически лица, се завеждат в
деловодството на главното управление, съответно в клоновете – териториални поделения.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени в тях, и се образува
служебна преписка.
Чл. 46. (1) Служебните преписки подлежат
на насочване според адресата или съдържанието им.
(2) Насочването на служебните преписки
се извършва от генералния директор и/или
от заместник генералния директор и от директора на клона – териториално поделение.
Чл. 47. (1) Генералният директор разпределя служебните преписки с резолюция до
заместник генералния директор, както и до
съответните административни единици и ръководители на звена, които са на негово пряко
подчинение. Резолюцията съдържа указания,
срок за изработване, дата и подпис.
(2) При възлагане на служебна преписка
на повече от един служител на първо място в
резолюцията се изписва отговорният служител
за нейното изпълнение.
(3) Служебните преписки се разпределят
за работа веднага след постъпването им в
предприятието.
Чл. 48. Изход ящите от предпри ятието
документи се съставят в не по-малко от
2 екземпляра. Единият екземпляр съдържа
инициалите и подписа на служителя, изготвил документа, и на ръководителя/ите на
съответното звено, като се посочва и датата.
Чл. 49. Сл у ж ителите в предпри ятието
изпълняват възложените им задачи точно,
добросъвестно и безпристрастно в съответствие с българското законодателство, този
правилник и длъжностните си характеристики.
Чл. 50. (1) В изпълнение на функциите
и поставените задачи административните
единици и звената в главното управление и
в клоновете – териториални поделения, изготвят планове, програми, становища, отчети,
доклади, докладни записки, анализи, прогнози,
оферти, инструкции, проекти на решения,
отговори и други по конкретни въпроси и
вътрешни актове.
(2) Генералният директор на предприятието
в кръга на своите правомощия издава правилници, инструкции и заповеди, а директорите
на клоновете – териториални поделения – инструкции и заповеди.

БРОЙ 36

ДЪРЖАВЕН

Чл. 51. Ръководителите на звената в предприятието осъществяват цялостен контрол
върх у дейност та на звеното, как то и по
изпълнението на задачите, произтичащи от
функционалната им компетентност.
Чл. 52. Пропускателният режим, документооборотът, противопожарната охрана
и други специфични разпоредби, свързани с
организацията на работа в предприятието,
се уреждат с вътрешни правила, инструкции
и заповеди.
Чл. 53. (1) За изпълнение на задачи, свързани с основните дейности на предприятието,
могат да бъдат привличани външни сътрудници.
(2) Правата и задълженията на лицата по
предходната алинея се определят в сключения
с тях договор от генералния директор след
решение на управителния съвет.
Чл. 54. (1) За образцово изпълнение на
трудовите си задължения служителите и работниците на предприятието могат да бъдат
награждавани от генералния директор с отличия и с парични или предметни награди.
(2) Награ ж даването на слу ж ителите и
работниците се извършва със заповед на
генералния директор на предприятието въз
основа на мотивиран доклад от ръководител
в главно управление или от директор на
клон – териториално поделение.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този правилник се издава на основание
чл. 115п, ал. 7, т. 3 ЗМПВВППРБ.
§ 2. Този правилник отменя Правилника
за устройството, функциите и дейността на
Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДВ, бр. 38 от 2010 г.).
Министър: Ал. Цветков

5380

Наредба за изменение на Наредба № 41 от
2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура (oбн., ДВ, бр. 64 от
2001 г.; изм., бр. 50 от 2003 г., бр. 87 от 2006 г.,
бр. 70 от 2008 г. и бр. 44 от 2009 г.)
Параграф единствен. В чл. 7 се правят
следните изменения:
1. В ал. 3 думите „но не по-късно от 2 месеца от датата на завършването на движението
на влака по конкретния маршрут“ се заменят
с „до 15-о число на месеца, следващ месеца,
за който се дължи“.
2. В ал. 6 думите „празни товарни вагони“
се заличават.
3. В ал. 7 думата „пълни“ се заличава.
5341

Министър: Ал. Цветков
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № Iз-1031
от 15 април 2011 г.

за реда за обезопасяване от нежелателен
достъп и сработване по предназначение на
огнестрелни оръжия за културни цели и колекциониране
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът
за обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение на огнестрелните
оръжия по чл. 6, ал. 3, т. 4 и 5 от Закона за
оръжията, боеприпасите, взривните вещества
и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ).
(2) Обезопасяването от нежелателен достъп
и сработване по предназначение включва изпълнението на организационни и технически
изисквания, на които трябва да отговарят
огнестрелните оръжия за колекциониране и
културни цели.
Раздел II
Обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение на огнестрелни
оръжия за колекциониране
Чл. 2. (1) Огнестрелните оръжия за колекциониране, които не са идентифицирани
като културна ценност по смисъла на Закона
за културното наследство, се обезопасяват от
нежелателен достъп и сработване по предназначение, както следва:
1. в патронника и в част от канала на цев
та се набива плътно тяло от цветен метал;
дължината на участъка от тялото, който се
набива в цевта, следва да е минимум 10 мм,
осигуряваща невъзможност от отстраняване
при натиск (опън) със сила 100 N, а дължината на останалата част следва да е равна на
2/3 от дължината на патронника; силата на
натиск се прилага в посока, обратна спрямо
посоката на набиване, и се измерва с тежест
от 100 N или с динамометрично устройство,
осигуряващо същата сила;
2. демонтират се ударните игли на образ
ците, които позволяват демонтаж; ударните
игли се съхраняват отделно от оръжието;
3. действията по т. 1 и 2 се извършват
задължително и за резервните части на оръжието, ако има такива.
(2) Обезопасяването по ал. 1 се извършва от
лицата по чл. 133 ЗОБВВПИ, които съставят
протокол по образец съгласно приложение № 1
за извършеното обезопасяване. Протоколът
се предоставя на органа, издал разрешението
за дейности с огнестрелно оръжие по чл. 6,
ал. 3, т. 5 ЗОБВВПИ, в 7-дневен срок от съставянето му.
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(3) Придобитото огнестрелно оръжие за
колекциониране, подлежащо на транспортиране в ЕС или транспортиране с цел износ,
се обезопася ва с ъгласно п редос та вен и т е
технически изисквания (схеми, чертежи, технологични карти, задания и др.) съобразно
законодателството на съответната държава
и гарантирано с необходимите документи.
Раздел III
Обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение на огнестрелни
оръжия за културни цели
Чл. 3. (1) Огнестрелните оръжия за културни цели, използвани за филмови и телевизионни продукции, театрални спектакли и
други културни прояви, в случаите, в които
ще се използват за стрелба, се обезопасяват
от нежелателен достъп и сработване по предназначение, както следва:
1. заварява се обезопасяващо тяло при
спазване на следните изисквания:
а) на разстояние дължината на звездообразно затварящ се щатен халосен боеприпас плюс
5 мм от задния срез в цевта през проходни
канали вертикално по посока на стрелбата
чрез заваряване се монтира стоманено тяло с
размери – дължина не по-малко от 2 калибъра
с радиус на закръгление 4/18 калибъра, ширина не по-малко от 4/9 калибъра, височина на
тялото, равна на диаметъра на цевта в мястото
на интервенция, като материалът на тялото
следва да бъде с въглеродно съдържание,
близко или равно на това от цевта; местата за
заварка се подготвят и заваряват с височина
на шева не по-малко от 3 мм с въглеродно
съдържание на материала за заварка близко
на това на цевта;
б) извършва се якостно пресмятане на
възела по буква „а“ за обезопасяване, като
напреженията на срязване се осигуряват с
коефициент на сигурност, равен или по-голям
от 3; допуска се разстоянието за заваряване
на металното тяло (дължината на халосния
боеприпас + 5 мм) да се завиши при наличие
на изтичане на барутни газове от капсула на
халосния боеприпас при превишаване допустимото натоварване за капсула;
в) за автоматични системи, работещи на
принципа на отвод на газове през цевта, обезопасяващото тяло се заварява в областта след
газовото отверстие по посока на стрелбата,
като се допуска допълнително осигуряване в
якостно отношение с допълнителен елемент
по преценка на проектанта; за самозарядни
и автоматични системи със свободен затвор
обезопасяващото тяло се допуска да бъде
заварено в областта на дулния срез;
2. на разстояние един до два пъти боеприпаса от предния срез в цевта се пробиват
шест последователни отвори под ъгъл 45
градуса едностранно по посока на стрелбата
(барутните газове да са насочени по посока
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на стрелбата) с диаметър 2/3 калибъра през
разстояние, равно на калибъра; допуска се
тези действия да не се изпълняват с оглед
системата да сработва автоматично;
3. използване на специален „адаптер“ – метално тяло с формата на щатния за оръжието
боеприпас, в което има гнездо (патронник)
за зареждане на халосен боеприпас, като
металното тяло е осигурено от изваждане с
щифт, поставен така, че оста му да тангира
по образуващата на адаптера, с диаметър не
по-малко от 4 мм:
а) при гладкоцевни пушки, на които дебелината на стената на цевта не позволява надеждно заваряване на обезопасяваща преграда,
като адаптерът за тях е с гнездо за зареждане
на боеприпас за газови и сигнални оръжия
с канал за отвеждане на барутните газове с
размер 1/2 от външния диаметър на гилзата
на зареждания боеприпас (не се допуска изтичане на барутни газове през капсула, при
необходимост отвеждащият отвор се увеличава) и е разположен ексцентрично спрямо
патронника с дължина не по-голяма от 5 мм;
б) при нарезни оръжия с големи калибри,
за които няма разработен щатен халосен
боеприпас, се използва „адаптер“ за щатен
халосен боеприпас със звездообразно затваряне, предназначен за цев с по-малък калибър,
като цeвите на тези оръжия се обезопасяват
по реда на т. 1 и 2.
(2) Обезопасяването по ал. 1 се извършва
от лицата по чл. 13, ал. 1 ЗОБВВПИ в ползваните от тях обекти.
(3) Комисия, състояща се от управителя
на лицето по чл. 13, ал. 1 ЗОБВВПИ или
определено от него лице, двама представители на това лице по чл. 14, ал. 1, т. 4 или 5
ЗОБВВПИ и собственика на огнестрелното
оръжие, изготвя протокол за обезопасяването
по ал. 1 по образец съгласно приложение № 2.
(4) Лицата по чл. 14, ал. 1, т. 4 или 5
ЗОБВВПИ, участващи в комисията по ал. 3,
изгот вя т тех ни ческа док у мен таци я (конструктивен проект, якостни оразмерявания и
сертификати за материалите, които ще бъдат
използвани) за обезопасяването по задание
от собственика на огнестрелното оръжие за
културни цели.
(5) Огнестрелните оръжия за колекциониране освен тези, които не са идентифицирани
като културна ценност по смисъла на Закона
за културното наследство, могат да се използват за стрелба във филмови и телевизионни
продукции, театрални спектакли и други културни прояви, когато са спазени изискванията
по ал. 1. В 7-дневен срок след приключване
на мероприятието огнестрелните оръжия за
колекциониране се обезопасяват от нежелателен достъп и сработване по предназначение
по реда на чл. 2, ал. 1, т. 1 – 3, за което се
съставя нов протокол по чл. 2, ал. 2, който
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се предоставя на органа, издал разрешението
за дейности с огнестрелно оръжие по чл. 6,
ал. 3, т. 5 ЗОБВВПИ.
Чл. 4. Огнестрелните оръжия за културни
цели, използвани за филмови и телевизионни продукции, театрални спектакли и други
културни прояви, в случаите, в които няма
да се използват за стрелба, се обезопасяват
от нежелателен достъп и сработване по предназначение по реда на чл. 2.
Раздел IV
Използване на обезопасените огнестрелни
оръжия в културни прояви
Чл. 5. (1) Транспортирането на огнестрелните оръжия за културни цели и колекциониране
за използване във филмови и телевизионни
продукции, театрални спектакли и други културни прояви се извършва след предварително
уведомяване на съответното районно управление на областна дирекция на Министерството
на вътрешните работи, на чиято територия ще
се проведе мероприятието, от ръководителя
на същото. В уведомлението задължително се
посочват мястото, времето и имената на ръководителя за провеждане на културната проява.
(2) Всяко огнестрелно оръжие, използвано в
културното мероприятие, се придружава от разрешението за дейности с огнестрелно оръжие
по чл. 6, ал. 3, т. 4 или 5 ЗОБВВПИ, както и
с протокола по чл. 2, ал. 2 и/или чл. 3, ал. 3.
(3) В деня на мероприятието ръководителят
му е длъжен да извърши инструктаж на участващите лица по правилата за безопасност и да
провери документите по чл. 2, ал. 2 или чл. 3,
ал. 3 на използваните в мероприятието огнестрелни оръжия, за което се изготвя протокол.
(4) Забранява се употребата на огнестрелни
оръжия за културни цели и колекциониране
извън районите и времето за провеждане на
културната проява, посочени в уведомлението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 91, ал. 3 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.
§ 2. Наредбата влиза в сила два месеца
след обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Цв. Цветанов
Приложение № 1
към чл. 2, ал. 2
П Р О Т О К О Л
Днес ................ 20.......г. в обект на ...............
(наименование на физическото, юридическото лице
или компетентен орган на МВР), притежаващ разрешение за извършване на ремонтни дейности
№ ......../ ................ 20.......г., издадено от ....................
ГДОП/РУ на МВР гр. ......................., оръжейният
майстор ......................................................................
..................................................... (трите имена)
извърши обезопасяване от сработване по пред-
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назначение на притежаваните от .........................
(пълни данни за юридическите и физическите лица) с
разрешение № ......../ ................ 20 ....... г., издадено
от ............................... ГДОП/РУ на МВР гр. ......
........................... за дейности с огнестрелно оръжие по чл. 6, ал. 3, т. 5 ЗОБВВПИ, на следните
огнестрелни оръжия:
1. ..............................................................................
(марка, модел, калибър и фабричен №)
2. ..............................................................................
I. В патронника и в част от цевта е набито
плътно тяло от .... (изписва се видът на материала – месинг, бронз, мед, алуминий или др.), с дължина на набитата част в канала на цевта ......
(изписва се стойността в мм, която е равна или
по-голяма от 10 мм) и дължина на останалата
част ........ (изписва се стойността в мм). При осово
натоварване на натиск с 100 N набитото тяло не
промени позицията си.
II. Ударните игли са демонтирани ..............
(на образците, които позволяват демонтаж или се
описва причината, поради която това е невъзможно).
Огнестрелните оръжия са обезопасени от
сработване по предназначение и са в състояние,
непозволяващо произвеждане на изстрел.
Настоящият протокол се състави в 3 еднообразни екземпляра, от които първият е за
органа, издал разрешението, вторият – за лицето, извършило обезопасяването, и третият – за
собственика на огнестрелните оръжия.
Началник/Управител: ........................................
(подпис и печат)
(на компетентен орган на МВР
или физическото, юридическото лице)
Оръжеен майстор: ................................
(подпис)
Собственик: ...........................................
(подпис)
Забележка. Действията по т. I и II се изписват и за
резервните части на оръжията като съставна част в
текста за всяко едно оръжие поотделно.

Приложение № 2
към чл. 3, ал. 3
П Р О Т О К О Л
Днес ................ 20.......г. в обект на .............
(наименование на физическото или юридическото
лице), притежаващо разрешение за производство
№ ......../ ................20.......г., издадено от ГДОП гр.
София, комисия в състав: ......... (трите имена на:
представител на лицето, извършило обезопасяването
на огнестрелно оръжие за културни цели, независими
лица, притежаващи квалификация по чл. 14, ал. 1,
т. 4 или 5 ЗОБВВПИ), извърши проверка на техническата документация и проведе изпитание за
безопасно функциониране съгласно техническото
задание на обезопасените огнестрелни оръжия
за културни цели, притежавани от ......................
........................................................................................
(пълни данни за юридическите и физическите лица) с
разрешение № ......../ ................20.......г., издадено
от ............... ГДОП/РУ на МВР гр. .......................,
както следва:
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1. ..........................................................................
(марка, модел, калибър и фабричен №)
2. ..........................................................................
Огнестрелните оръжия са обезопасени съгласно техническото задание, функционират
безопасно и са в състояние, непозволяващо
произвеждане на изстрел с боеприпас, съдържащ
проектил.
Настоящият протокол се състави в 5 еднообразни екземпляра, от които първият е за органа,
издал разрешението, вторият – за лицето, извършило обезопасяването, третият – за собственика
на огнестрелните оръжия, четвърти и пети – за
лицата по чл. 14, ал. 1, т. 4 или 5 ЗОБВВПИ.
Управител: ..................................
(подпис и печат)
(на физическото или юридическото лице)
Собственик: .....................................
(подпис)
Лице по чл. 14, ал. 1, т. 4 или 5 ЗОБВВПИ:
…………………………..
(подпис)
Лице по чл. 14, ал. 1, т. 4 или 5 ЗОБВВПИ:
……………………………
(подпис)
5339

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 2
от 21 април 2011 г.

за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето
на покойници
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се определят здравните изисквания към гробищните паркове
(гробища) и погребването и пренасянето на
покойници.
Чл. 2. (1) Покойниците във всяко населено място се погребват в специално устроени
гробищни паркове (гробища) или гробищни
ансамбли.
(2) Изгарянето на покойници се извършва
само в специално построени за целта крематориуми.
Чл. 3. (1) Устройственото планиране, инвестиционното проектиране, разрешаването
на строителството и въвеждането в експлоатация на гробищните паркове се извършва
в съответствие с изискванията на Закона за
устройство на територията (ЗУТ), приложимите разпоредби на нормативните актове
по прилагането му и специалните норми на
тази наредба.
(2) Гробищните паркове се проектират,
изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението,
включително за хората с увреждания.
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Чл. 4. (1) Местата, в които ще се извършва
погребване или урнополагане, се определят от
лицата, които управляват гробищните паркове.
(2) Лицата, управляващи гробищните паркове, възлагат на определени лица (гробари)
изкопаването и оформянето на гробни места
и контролират тяхната работа.
Раздел IІ
Здравни изисквания към гробищните паркове
Чл. 5. (1) Местоположението, размерите и
цялостното устройство на гробищните паркове
се определят въз основа на действащите общи
и подробни устройствени планове на урбанизираните територии и подробни устройствени
планове за парковете и градините, като се
спазват правилата и нормативите по чл. 31,
ал. 2 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила и
нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони (ДВ, бр. 3 от
2004 г.).
(2) Подробни устройствени планове за
гробищни паркове се приемат с решение на
общинския съвет в зависимост от техния
териториален обхват.
(3) След преустановяване на погребенията
в гробищния парк теренът му може да се
използва като мемориален парк с урнополагане въз основа на действащ нов подробен
устройствен план.
Чл. 6. (1) Теренът, определен за гробище,
трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да не е с наклон към страната на урбанизираните територии, към водоизточници,
използвани за питейно-битови нужди, плажове
и места за къпане;
2. да не крие опасност за свличане или
срутване;
3. да не се наводнява при проливни дъждове
или топене на снегове;
4. подпочвените води да са на дълбочина
най-малко 0,5 м под изкопното ниво на гробните места.
(2) Изискванията по ал. 1, т. 1 и 4 не се
прилагат, в случай че проектът за изграждане
на гробище предвижда дренажна система с
минимална дълбочина 2,2 м.
Чл. 7. На територията на гробището се
разполагат:
1. парцели и гробищни места за погребване;
2. места за изграждане на гробници;
3. места за изграждане на урнови стени;
4. места за изграждане на костници;
5. места за разпръсване на урнова пепел;
6. вътрешни главни и второстепенни алеи;
7. площи за озеленяване около оградата и
край алеите с висока дървесна растителност,
храсти и цветни насаждения;
8. сгради и места за други дейности, необходими за функциониране на гробището;
9. тоалетни за посетителите;
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10. места за паркиране на моторни превозни средства.
Чл. 8. (1) Гробищните паркове се ограждат
с ограда.
(2) В гробищните паркове се осигурява течаща вода за питейно-битови цели, отговаряща
на изискванията на Наредба № 9 за качеството
на водата, предназначена за питейно-битови
цели (ДВ, бр. 30 от 2001 г.).
(3) Отпадъчните води се включват в канализационната мрежа на населеното място. Когато няма изградена канализационна система,
отпадъчните води се изпускат във водоплътни
изгребни ями, оразмерени съгласно нормите
за проектиране на канализационни системи.
(4) За събиране на венци, цветя и други
отпадъци се осигуряват подходящи съдове и
се организира транспортирането им за последващо третиране.
Чл. 9. Погребването на покойници се извършва във:
1. отделни гробни места;
2. урнови гробове;
3. урнови стени (ниши);
4. надземни стени (ниши) за поставяне на
ковчези;
5. подземни или надземни гробници.
Чл. 10. (1) Отделните гробни места са
обособени части от гробищния парк или гробището, предназначени за полагане на ковчег
на покойник, включително на два ковчега при
фамилни гробни места, които се разполагат
един до друг или в подземни стоманобетонни
или полимерни камери един над друг.
(2) Всяко гробно място за възрастен трябва
да има минимални размери, както следва:
1. дължина – 2 м;
2. широчина – 1 м, а за фамилно гробно
място – най-малко 1,5 м;
3. дълбочина – 1,5 м.
(3) При погребване на трупове на деца
дълбочината на гроба трябва да бъде наймалко 1,2 м.
(4) Разстоянието между гробовете не трябва
да бъде по-малко от 1 м по дългите им страни
и 0,5 м по късите им страни.
(5) При извършване на погребването над
гробното място се създава земен насип, висок
около 0,5 м. Този насип впоследствие може
да се оформи с рамка с паметна плоча.
(6) Гробните места могат да се оформят с
паметни плочи, декорации и други елементи,
без да се излиза извън установените за гробното място размери.
Чл. 11. (1) Стоманобетонни и полимерни
камери са специално изградени съоръжения
за едно или две погребвания, с възможност
за поставяне на разделителна плоча, осигуряваща хоризонтално разделяне на камерата,
които се монтират след извършване на изкоп
с дълбочина не по-малко от 2,2 м и полагане
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на дренажен пласт под тях. Минималният
слой пръст от дъното на горната камера не
може да бъде по-малко от 1,25 м.
(2) Камерите трябва да имат следните
минимални размери:
1. дължина – 2,2 м;
2. широчина – 1 м;
3. обща дълбочина – 1,5 м.
(3) Погребването на покойник в стоманенобетонна или полимерна камера се извършва
в херметически затворен метален ковчег с
филтрираща система.
(4) При погребване на втори покойник в
стоманенобетонната или полимерната камера
не се прилага срокът по чл. 25, ал. 1, а погребалната ниша след поставяне на ковчега
се затваря плътно.
Чл. 12. (1) Урновите гробове се разполагат
на обособени места от гробищния парк или
гробището.
(2) Урновите гробове са с размери 0,7 м на
1 м, предназначени за полагане на една или
повече урни с пепел от кремирани покойници.
Чл. 13. (1) Урнополагането може да се
извършва в обикновени или фамилни гробни
места на близки на покойника.
(2) Полагането на урни в гробно място
трябва да става на 0,7 – 0,8 м дълбочина
така, че урната да бъде покрита най-малко
с 0,3 м пръст.
Чл. 14. Урновите стени (ниши) са обособени части от специално изградени стени в
гробищния парк за полагане на урни с пепел
от кремирани покойници.
Чл. 15. При надземни погребвания (в надземни стени (ниши) за поставяне на ковчези
или в надземни гробници) покойниците се
поставят в запоени метални ковчези с филтрираща система, а погребалната ниша след
поставяне на ковчега се затваря плътно.
Чл. 16. Изграждането на надземна урнова
стена (ниша), надземна стена (ниша) за поставяне на ковчези, стоманобетонна камера,
гробница или костница в случаите, когато
представляват строеж по смисъла на ЗУТ, се
допуска въз основа на разрешение за строеж,
издадено при условията и по реда на ЗУТ.
Чл. 17. (1) Не се допуска погребване в
общи гробове освен в изключителни случаи
със съгласието на директора на съответната
регионална здравна инспекция при спазване
на следните изисквания:
1. разстоянието между отделните ковчези
да бъде най-малко 0,5 м;
2. при погребване в два реда горният ред
трябва да бъде отделен от долния с 0,5 м пръст;
3. ковчезите от горния ред трябва да се
разполагат в шахматен ред спрямо долния;
4. дълбочината на общите гробове при
погребване в два реда трябва да бъде наймалко 2,5 м и на най-малко 0,5 м от нивото
на подпочвените води.
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(2) Пог ребването на покойници извън
гробището се допуска в случай на особени
заслуги на лицето за развитието на съответното
населено място или държавата с разрешение
на кмета на общината или упълномощено
от него лице, съгласувано с директора на
съответната регионална здравна инспекция.
Чл. 18. При извършване на погребвания на
лица от вероизповедания, различни от традиционното за Република България източноправославно вероизповедание, се вземат под
внимание битът и традициите на съответната
религиозна общност, регистрирана съгласно
българското законодателство.
Раздел IІІ
Изисквания при погребване и пренасяне на
покойници
Чл. 19. (1) Погребването на покойници се
извършва най-рано 24 часа след установяване на смъртта по реда на Наредба № 14 от
2004 г. за медицинските критерии и реда на
установяване на смърт (ДВ, бр. 39 от 2004 г.)
и получаване на препис-извлечение от акта
за смърт.
(2) Погребване след 48 часа от настъпване
на смъртта се разрешава при условие, че се
вземат мерки за запазване и съхранение в
специализирана хладилна камера или консервация на трупа съгласно изискванията на
БДС EN 15017:2006 „Погребални услуги“.
Чл. 20. (1) Кремирането на покойник се
извършва след съставяне на акт за смърт и
представяне на разрешение за кремация по
образец съгласно приложение № 1. Разрешението се издава от лекаря или фелдшера,
установил наст ъпването на смърт та, или
лекаря, извършил аутопсията.
(2) Кремацията се извършва не по-рано от
24 часа и не по-късно от 8 дни след настъпването на смъртта при съхраняване на трупа
в хладилна камера.
(3) Изгарянето на покойника трябва да
бъде пълно и да не замърсява околната среда.
(4) Прахът на починалия се поставя в специален съд (урна) и се пренася за извършване
на обреда по урнополагане, определен от
близките на починалия, в съответния гробищен парк или се предава за съхранение на
близките на починалия.
(5) По желание на близките прахът на починалия може да бъде разпръснат на специално
определени места в рамките на гробищните
паркове, на открито в природата или в частни
имоти, намиращи се извън населени места,
като в последния случай е необходимо писменото съгласие на собственика на имота.
(6) Прах от непотърсени урни в срок от
30 дни се заравя в определени урнови гробове на територията на гробищния парк или
гробището.
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Чл. 21. (1) Пренасянето и превозването на
покойници се извършва със специализиран
транспорт, предназначен само за тази цел,
след извършено уведомление по реда на Наредба № 9 от 2005 г. за условията и реда за
създаване и поддържане на публичен регистър
на обектите с обществено предназначение,
контролирани от регионалните здравни инспекции (ДВ, бр. 28 от 2005 г.).
(2) Кабината на водача на транспортното
средство се отделя от товарния сектор чрез
плътна преграда. Товарният сектор ежедневно
се почиства и дезинфекцира с биоцид, разрешен
за употреба от министъра на здравеопазването.
Чл. 22. (1) Покойниците, починали от
заболяванията: холера, чума, петнист тиф,
коремен тиф, антракс, туберкулоза (с бацилоотделяне), кримска хеморагична треска
с бъбречен синдром и полиомиелит или от
установено ново, непознато опасно заразно
заболяване, се поставят в плътно затварящи
се полиетиленови чували, поставени в плътно
затворени дървени ковчези, облицовани отвът
ре с ламарина, дъното на които се посипва с
хлорсъдържащ биоцид, разрешен за употреба
от министъра на здравеопазването.
(2) В случаите по ал. 1 ковчезите остават
затворени при пренасянето на покойниците
до гробището, както и по време и след провеждане на траурния ритуал.
Чл. 23. (1) Пренасянето на покойници от
едно населено място на страната в друго се
извършва, като тялото се поставя във:
1. транспортен плик за покойници;
2. плътен дървен ковчег, облицован отвътре
с ламарина, или
3. плътно затворен транспортен контейнер.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 дъното на
ковчега/контейнера се посипва със стърготини и хлорсъдържащ биоцид, разрешен за
употреба от министъра на здравеопазването,
или се поставя абсорбиращ дюшек.
(3) При транспортиране на покойници на
дълги разстояния допълнително може да се
извърши балсамиране и/или охлаждане на
тленните останки. В случай на охлаждане
температурата във вътрешността на контейнера не трябва да превишава 8 °С през цялото
време на транспортиране.
Чл. 24. (1) Пренасянето на покойници от
територията на Република България в друга
държава се допуска с разрешение на директора
на съответната регионална здравна инспекция
по образец съгласно приложение № 2.
(2) Пренасянето по ал. 1 се извършва в
херметическ и затворен мета лен ковчег с
филтрираща система, в плътен дървен ковчег, облицован отвътре с ламарина, който се
запоява и пломбира, или в плътно затворен
транспортен контейнер. При транспортиране
на покойници в ковчези/контейнери дъното
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на ковчега/контейнера се посипва със стърготини и хлорсъдържащ биоцид, разрешен за
употреба от министъра на здравеопазването,
или се поставя абсорбиращ дюшек.
(3) Когато се транспортират кремирани
останки, те трябва да са защитени в подходящ
за целта контейнер, чието съдържание трябва
да е ясно идентифицирано.
(4) По време на херметизирането или запояването и пломбирането на ковчега, съответно
на затварянето на транспортния контейнер,
присъства държавен здравен инспектор от
съответната регионална здравна инспекция,
който извършва контрол за спазването на
здравните изисквания по ал. 2.
Чл. 25. (1) Изравянето на трупове или
останките им за последващо използване на
същото гробно място се разрешава най-малко
след 8 години от последното погребване и се
извършва през деня.
(2) Главният държавен здравен инспектор
може да определи срок, по-кратък от този
по ал. 1, за отделни гробищни паркове или
обособени парцели от тях въз основа на данни
за климата, нивото на подпочвените води,
механичния състав, относителната влажност,
pH и степента на замърсяване на почвата с
екзогенни химични замърсители.
(3) За намаляване на срока по ал. 1 за
отделни гробищни паркове или обособени
парцели лицето, управляващо гробищния
парк, подава заявление до главния държавен
здравен инспектор, към което прилага здравно-хигиенна експертиза, обуславяща исканото
намаление на срока, изготвена от експерт в
областта на оценка на въздействието върху
околната среда.
(4) При необходимост главният държавен
здравен инспектор може да изисква от лицето,
управляващо гробищния парк, допълнителна
информация за обстоятелствата по ал. 2.
(5) Изваждане на тленни останки за последващо използване на надземна ниша за
поставяне на ковчег, стоманобетонна или
полимерна камера и подземна или надземна
гробница се извършва през деня и се разрешава най-малко след изтичане на 20 години
от последното погребване.
(6) Лицето, управляващо гробищния парк,
носи отговорност за спазването на условията
и сроковете по ал. 1, 2 и 5.
Чл. 26. (1) Изравянето на трупове на починали или на останките им преди изтичане на
8 години от погребването или преди изтичане
на срока по чл. 25, ал. 2 се допуска само по
нареждане на съда или на прокурора по реда
и при условията на чл. 157 от Наказателнопроцесуалния кодекс и след писмено уведомяване на съответната регионална здравна
инспекция.

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 7

(2) Лицата (гробарите) по чл. 4, ал. 2,
които изравят трупове на починали лица и
останките им, работят с лични предпазни
средства, определени по реда на Наредба
№ 3 от 2001 г. за минималните изисквания за
безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни
средства на работното място (ДВ, бр. 46 от
2001 г.). След приключване на работа гробарите измиват ръцете си и ги дезинфекцират с
биоцид, разрешен за употреба от министъра
на здравеопазването.
(3) Гробовете, от които са извадени тленни
останки, при засипването им се дезинфекцират с подходящи хлорсъдържащи биоциди,
разрешени за у пот реба от минист ъра на
здравеопазването.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Съществуващите гробищни паркове
(гробища) се привеждат в съответствие с изискванията на наредбата в срок до две години
от влизането є в сила.
§ 2. Наредбата се издава на основание на
чл. 34, ал. 2 във връзка с § 1, т. 9, буква „ж“
от допълнителните разпоредби на Закона за
здравето и отменя Наредба № 21 от 1984 г.
за хигиенните изисквания за изграждане и
поддържане на гробищни паркове (гробища)
и погребване и пренасяне на покойници (ДВ,
бр. 92 от 1984 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 4. Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от органите на държавния
здравен контрол.
Министър: Ст. Константинов
Приложение № 1
към чл. 20, ал. 1
………………………………….....………………………..……………………
………………………………......………………………………………………
(лечебно заведение, адрес и регистрационен №)
Изх. № ……………../……………….
(дата)
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА КРЕМАЦИЯ
на основание на чл. 20, ал. 1 от Наредба № 2 от
2011 г. за здравните изисквания към гробищни
паркове (гробища) и погребването и пренасянето
на покойници
С настоящото се разрешава кремирането на
тялото на:
……………………………………………………………………………………
(име, презиме и фамилия на починалия)
....................................................................................
(дата и място на раждане)
Местоживеене …………………………………………………………
(община, град/село, улица)
Лична карта № .................................., издадена на
........................................ от .........................................
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Причина за смъртта .…………………………………………………
(по съобщението за смърт)
Починалият/та не е аутопсиран/а.
Починалият/та е аутопсиран/а. Аутопсионен
протокол № ..................../.................... год.
НЕ НАМИРАМ ДАННИ ЗА НАСИЛСТВЕНА
СМЪРТ И/ИЛИ НЕ СЕ НАЛАГА СЪДЕБНОМЕДИЦИНСК А ЕКСПЕРТИЗА.
ПОКОЙНИЯТ МОЖЕ ДА БЪДЕ КРЕМИРАН.
Лекар: ……….....………………………..…
(трите имена на лекаря)

…….........................
(подпис и печат)

Приложение № 2
към чл. 24, ал. 1
.........................................................................................
(Регионална здравна инспекция – гр. ......................)
Изх. № ……………../……………….
(дата)
РАЗРЕШЕНИЕ
на основание на чл. 24, ал. 1 от Наредба № 2 от
2011 г. за здравните изисквания към гробищни
паркове (гробища) и погребването и пренасянето
на покойници
С настоящото се разрешава пренасянето на
тялото на:
…………………………………………………………..…………………………
(име, презиме и фамилия на починалия)
Дата и място на раждане .......................................
Починал на ....................................... в......................
........................................................................................
(община, град/село)
Причина за смъртта ................................................
.......................................................................................
Тялото ще бъде пренесено с ..................................
........................................................................................
(транспортно средство)
от ...................................................................................
(отправна точка)
през ...............................................................................
(маршрут)
до....................................................................................
(дестинация)
Пренасянето на трупа да се извърши в херметически затворен метален ковчег с филтрираща
система, в плътен дървен ковчег, облицован
отвътре с ламарина, запоен и пломбиран, или
в плътно затворен транспортен контейнер. Дъното на ковчега/контейнера да се посипе със
стърготини и хлорсъдържащ биоцид, разрешен
от министъра на здравеопазването, или да се
постави абсорбиращ дюшек.
5395

Директор: ..........................................
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 26 от 2008 г. за устройството и дейността
на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (обн., ДВ, бр. 103
от 2008 г.; изм., бр. 24 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 2 ал. 2 се изменя така:
„(2) Децата се изписват от детските ясли
от 1 септември в годината, в която навършват тригодишна възраст, или по желание на
родителите преди този срок.“
§ 2. В чл. 7 думите „Районния център по
здравеопазване (РЦЗ), Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото
здраве (РИОКОЗ)“ се заменят с „регионалните
здравни инспекции“.
§ 3. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. данни от личния лекар, че на детето
са извършени задължителните имунизации за
възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г.
за имунизациите в Република България (ДВ,
бр. 45 от 2005 г.);“.
2. В ал. 2 думите „с протокол от РИОКОЗ“ се
заменят с „по реда на Наредба № 15 от 2005 г.
за имунизациите в Република България“.
§ 4. В чл. 27, ал. 2 думите „Наредбата за
съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките, приета с ПМС № 177
от 2001 г. (ДВ, бр. 62 от 2001 г.)“ се заменят
с „Наредбата за съществените изисквания и
оценяване съответствието на играчките, приета с Постановление № 300 на Министерския
съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 99 от 2010 г.)“.
§ 5. В чл. 30, ал. 2 думите „(ДВ, бр. 40 от
2006 г.)“ се заличават.
§ 6. В чл. 31 ал. 2 се изменя така:
„(2) Дезинфекцията се извършва с биоциди,
за които е издадено разрешение за пускане
на пазара на биоциди от министъра на здравеопазването.“
§ 7. В чл. 37 ал. 6 се изменя така:
„(6) Транспортирането на суровините и
готовата храна до раздавателните пунктове
се извършва с транспортни средства, които
отговарят на изискванията на Наредба № 5
от 2006 г. за хигиената на храните (ДВ, бр.
55 от 2006 г.).“
Заключителни разпоредби
§ 8. В чл. 4 от Наредба № 3 от 2007 г. за
здравните изисквания към детските градини
(ДВ, бр. 15 от 2007 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. данни от личния лекар, че на детето
са извършени задължителните имунизации за
възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г.
за имунизациите в Република България (ДВ,
бр. 45 от 2005 г.).“
2. Създава се нова ал. 2:
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„(2) Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат
да се приемат в детска градина, когато са
налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на
Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в
Република България.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават ал. 3 и 4.
§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
5434

Министър: Ст. Константинов

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2003 г. за одобрение на типа на
нови трактори по отношение на монтирането,
местоположението, действието и идентификацията на командните органи (обн., ДВ, бр.
54 от 2003 г.; изм., бр. 62 от 2004 г., бр. 62 от
2006 г. и бр. 46 от 2009 г.)
§ 1. В приложение № 1 към чл. 4 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В раздел I:
а) точка 2.4.2.2.3 се изменя така:
„2.4.2.2.3. Триточковият хидравличен повдигащ механизъм се задейства от командни органи,
които работят на „принципа на задействане със
задържане (hold-to-run principle).“;
б) създава се нова т. 2.5:
„2.5. Команден(дни) орган(и) за вала за
отвеждане на мощност (ВОМ):
2.5.1. Не трябва да е възможно пускане в
действие на двигателя, когато е включен ВОМ.
2.5.2. Външни командни органи:
2.5.2.1. Командните органи трябва да бъдат
разположени така, че операторът да може да
работи с тях, като стои на безопасно място.
2.5.2.2. Командният(ите) орган(и) се
проектира(т) така, че да изключва(т) неволно
включване.
2.5.2.3. Включващият команден орган работи на принципа на задействане със задържане
най-малко в течение на първите три секунди
от включването.
2.5.2.4. Периодът между включването на
командния(ите) орган(и) и започването на
съответната операция не трябва да е по-дълъг
от техническото време, необходимо за включване/изключване на системата във/от работен
режим. Ако този период е по-дълъг, ВОМ трябва
автоматично да се изключва.
2.5.2.5. Във всеки момент трябва да е възможно да се изключи(ат) ВОМ както от седалката на оператора, така и от свързания(ите)

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

външен(и) команден(ни) орган(и). Изключването винаги трябва да е команда от приоритетно значение.
2.5.2.6. Не е разрешено взаимодействие
между външния команден орган за ВОМ и
командния орган за ВОМ, разположен до седалката на оператора.“
2. В раздел II:
а) под символ 1 се добавят думите „Като
алтернативен вариант може да бъде използван
символ 8.18 от стандарт ISO 3767-1:1998.“;
б) под символ 3 се добавят думите „Като
алтернативен вариант може да бъде използван
символ 8.19 от стандарт ISO 3767-1:1998.“;
в) под символ 6 се добавят думите „Като
алтернативен вариант могат да бъдат използвани символ 7.11 от стандарт ISO 3767-2:1991
заедно със символи от 7.1 до 7.5 от стандарт
ISO 3767-1:1998.“;
г) под символ 7 се добавят думите „Като
алтернативен вариант могат да бъдат използвани
символ 7.12 за дисплей за ВОМ от стандарт
ISO 3767-2:1991 заедно със символи от 7.1 до
7.5 от стандарт ISO 3767-1:1991.“
Допълнителна разпоредба
§ 2. Тази наредба въвежда изискванията на
чл. 3 на Директива 2010/22/ЕС на Комисията от
15 март 2010 г. за изменение с оглед привеждане
в съответствие с техническия прогрес на директиви 80/720/ЕИО, 86/298/ЕИО, 86/415/ЕИО и
87/402/ЕИО на Съвета и на директиви 2000/25/
ЕО и 2003/37/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета относно типовото одобрение на
селскостопански или горски трактори.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 май 2011 г.
5581

Министър: М. Найденов

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 52 от 2003 г. за условията и реда
за одобрение на типа на нови трактори по
отношение на работното пространство, достъпа до позицията за управление, вратите и
прозорците (обн., ДВ, бр. 108 от 2003 г.; изм.,
бр. 72 от 2006 г. и бр. 46 от 2009 г.)
§ 1. В приложение I към чл. 4, ал. 1, раздел
III се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се отменя.
2. В т. 5 накрая се добавя:
„За авариен изход може да бъде определен
всеки прозорец с достатъчна големина, ако е
изработен от чупливо стъкло и може да бъде
счупен с предвидения за целта инструмент в
кабината. Стъклото, посочено в допълнения 3,
4, 5, 6 и 7 на приложение № 2 към чл.6, ал. 2
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на Наредба № 9 от 2004 г. за условията и реда
за одобрение на типа на безопасно стъкло и на
механично теглително-прикачно устройство на
нови трактори и за одобрение на типа на нови
трактори по отношение на отделни компоненти
и характеристики (ДВ, бр. 40 от 2004 г.), не се
счита за чупливо стъкло за целите на настоящата наредба.“
Допълнителна разпоредба
§ 2. Тази наредба въвежда изискванията
на чл. 1 на Директива 2010/22/ЕС на Комисията от 15 март 2010 г. за изменение с оглед
привеждане в съответствие с техническия
прогрес на директиви 80/720/ЕИО, 86/298/
ЕИО, 86/415/ЕИО и 87/402/ЕИО на Съвета
и на директиви 2000/25/ЕО и 2003/37/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно
типовото одобрение на селскостопански или
горски трактори.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила на 1 май 2011 г.
Министър: М. Найденов
5582

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за условията и реда за
одобрение на типа на предно монтирана защитна конструкция при преобръщане и за
одобрение на типа на нови трактори с тясна
колея по отношение на предно монтираната
за щ и т на конс т ру к ц и я п ри п реобр ъща не
(обн., ДВ, бр. 26 от 2004 г.; изм., бр. 12 и 39
от 2006 г., бр. 45 от 2007 г. и бр. 43 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Когато производителят заяви, че защитната конструкция има характеристики за
устойчивост на крехкост на материала при ниски
температури, той предоставя информация за
това на техническата служба. Информацията се
включва в протокола от изпитване при спазване
на изискванията на т. 3.5 на приложение № 1.“
§ 2. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 1:
а) в буква „а“ след думите „по молба на
производителя“ се добавят думите „и може да
издаде протокол с наименование „протокол за
техническо разширение на обхвата“;
б) в буква „в“ думите „или с еквивалентна
здравина“ се заличават;
в) буква „г“ се изменя така:
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„г) всички компоненти, които могат да
осигурят опора за защитната конструкция, като
калници и капак на двигателя, трябва да бъдат
идентични.“;
г) буква „д“ се изменя така:
„д) разположението и критичните размери
на седалката в защитната конструкция, както
и разположението на защитната конструкция
на трактора трябва да бъдат такива, че зоната
на свободното пространство при всички изпитвания независимо от деформациите да остане
непроменена (за да бъде изпитано това, трябва да се използват зададените в оригиналния
протокол за изпитване изходни стойности за
свободната зона, именно на точката за оразмеряване на седалката [SRP] или базовата точка
на седалката [SIP]).“;
д) дъздава се буква „ж“:
„ж) защитната конструкцията (включително
и твърдата задна опора) е идентична на конструкцията, която е била изпитана.“
2. В ал.2, т. 2 се създава второ изречение:
„Изменения в твърдата задна опора се проверяват съгласно т. 3.4.4 на приложение № 1.“
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Не е необходимо извършването на
изпитвания на удар или на натоварване и
смачкване за всеки модел трактор, когато
защитната конструкция и тракторът отговарят
на условията по ал. 2.
(5) В случаите, когато условията на ал. 2
не са спазени, се изпълняват изискванията по
т. 3.4 на приложение № 1 към чл. 4, ал. 1.“
§ 3. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. „Защитна конструкция при преобръщане
(безопасна кабина или рамка)“ е монтираната
на трактор конструкция, чиято основна цел е
да предотврати или да намали опасността за
водача в резултат на преобръщане на трактора
при нормални работни условия. Защитната
конструкция при преобръщане осигурява достатъчно широко пространство като свободна
зона, за да бъде защитен водачът в седнало
положение или вътре в него, или в рамките
на зона, ограничена от серия прави линии по
външния контур на конструкцията до която и
да е част на трактора, която може да влезе в
контакт със земната повърхност и която може
да осигури опора за трактора в това положение,
ако той се преобърне.“
2. Точка 2 се изменя така:
„2. „Колея“ е вертикалната повърхнина през
оста на колелото, пресичаща симетрично неговата равнина по дължината на права линия,
която преминава през опорната повърхност в
една точка. Ако А и В са двете точки, определени
по този начин за колелата на една и съща ос на
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трактора, широчината на колеята е разстоянието
между точки А и В. По този начин се определя
колеята поотделно за предния и задния мост
на трактора. В случаите, когато има сдвоени
колела, колеята се явява разстоянието между
двете равнини, представляващи симетричните
равнини на всяка от двойките колела.“
3. Точка 5 се изменя така:
„5. „Надлъжна колесна база на колесен
трактор“ е разстоянието между вертикалните
равнини, минаващи през двете линии АВ,
както са определени по-горе, съответно една
за предните колела и една за задните колела.“
§ 4. Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 се
изменя така:
1. Точки от 2 до 2.3.4.2 се изменят така:
„2. Определения
2.1. Определяне на базова точка на седалката, положение на седалката и регулировка
за изпитването (прилагат се определенията и
изискванията по Код 6, точка 1 от Решение
C(2008) 128 на ОИСР от октомври 2008 г. с
изключение на точка 1.1 (Селскостопански и
горски трактори).
2.1.1. Базова точка на седалката (SIP)
Базовата точка на седалката се определя в
съответствие с ISO 5353:1995.
За изпитванията за разширение на обхвата
във връзка с протоколи от изпитване, в които
първоначално е използвана точката за оразмеряване на седалката (SRP), изискваните
измервания се извършват с позоваване на SRP,
а не на SIP и ясно се посочва използването на
SRP (съгласно приложение 1).
2.1.2. Положение на седалката и регулировка
за изпитването
2.1.2.1. Когато наклонът на седалката и
облегалката може да се регулира, те трябва
да бъдат установени в такова положение, че
базовата точка на седалката да се намира в
най-задното и най-горното си положение.
2.1.2.2. Когато седалката е снабдена със
система за окачване, то тя трябва да бъде
блокирана в средното положение на нейния
обхват на отклоняване, освен ако това не
противоречи на инструкциите, ясно посочени
от производителя на седалката.
2.1.2.3. Когато позицията на седалката е
регулируема само по дължина и вертикално,
надлъжната ос, минаваща през базовата точка
на седалката, трябва да е успоредна на вертикалната надлъжна равнина на трактора, минаваща
през центъра на кормилното колело, и на не
повече от 100 mm от тази равнина.
2.2. Свободна зона
2.2.1. Базова вертикална равнина и линия
Свободната зона (фиг. 1a, 1б и 1в) е определена чрез базова вертикална равнина и
базова линия:
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Размерите са в mm

Фиг. 1a. Страничен изглед
Напречен разрез през базовата равнина

Размерите са в mm
Фиг. 1б. Свободна зона
Изглед отзад

Размерите са в mm

1 – Базова линия
2 – Базова точка на седалката
3 – Базова равнина
Фиг. 1в. Свободна зона
Поглед отгоре
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2.2.1.1. Базовата равнина е вертикална равнина, която в общия случай е разположена
надлъжно по отношение на трактора и минава
през базовата точка на седалката и центъра
на кормилното колело. Обикновено базовата
равнина съвпада с надлъжната равнина на
симетрия на трактора. Приема се, че базовата
равнина се премества хоризонтално заедно със
седалката и кормилното колело по време на
натоварванията, но остава перпендикулярна на
трактора или на пода на защитната конструкция
при преобръщане.
2.2.1.2. Базовата линия лежи в базовата равнина
и минава през точка на (140 + ah) mm зад и на
(90 – av) mm под базовата точка на седалката
и през първата точка на венеца на кормилното колело, която базовата линия пресича при
накланянето є до хоризонтално положение.
2.2.2. Определяне на свободната зона за
трактори с нереверсируема седалка
Свободната зона за трактори с нереверсируема седалка е определена в съответствие
с т. 2.2.2.1 до т. 2.2.2.11 и е ограничена от
следните равнини, като тракторът се разполага върху хоризонтална повърхност, като в
случай на регулируема седалка тя се регулира
в своето най-задно и най-горно положение,
и кормилното колело, ако е регулируемо, се
регулира в средно положение за седящ водач
(обръща се внимание на потребителите, че
базовата точка на седалката се определя в
съответствие с ISO 5353 и е фиксирана точка за
трактор, който не се движи, когато седалката е
регулирана в положение, различно от средното
положение; за определянето на свободната зона
седалката се поставя в най-задното и най-гор
ното положение):
2.2.2.1. две вертикални равнини, разположени на 250 mm от двете страни на базовата
равнина и намиращи се на височина 300 mm
над равнината, определена в т. 2.2.2.8 и наймалко на 550 mm в надлъжно направление
пред вертикалната равнина, перпендикулярна на
базовата равнина и минаваща на (210 – ah) mm
пред базовата точка на седалката;
2.2.2.2. две вертикални равнини, разположени на 200 mm от двете страни на базовата
равнина и намиращи се на височина 300 mm
над равнината, определена в т. 2.2.2.8 и в
надлъжно направление спрямо повърхността,
определена в т. 2.2.2.11, до вертикалната равнина, перпендикулярна на базовата равнина
и минаваща на (210 – ah ) mm пред базовата
точка на седалката;
2.2.2.3. наклонена равнина, перпендикулярна
на базовата равнина и успоредна на базовата

ВЕСТНИК

БРОЙ 36

линия, и на 400 mm над нея, простираща се
назад до нейното пресичане с вертикалната
равнина, перпендикулярна на базовата равнина
и минаваща през точка на (140 + ah ) mm зад
базовата точка на седалката;
2.2.2.4. наклонена равнина, перпендикулярна
на базовата равнина, която пресича равнината, определена в т. 2.2.2.3, в най-задния є ръб
и се опира в горната част на облегалката на
седалката;
2.2.2.5. вертикална равнина, перпендикулярна
на базовата равнина, минаваща най-малко на
40 mm пред кормилното колело и най-малко на
(760 – ah) mm пред базовата точка на седалката;
2.2.2.6. цилиндрична повърхност с ос,
перпендикулярна на базовата равнина, и с
радиус 150 mm и допираща се до равнините,
определени в т. 2.2.2.3 и т. 2.2.2.5;
2.2.2.7. две успоредни наклонени равнини,
минаващи през горните ръбове на равнините,
определени в т. 2.2.2.1, като наклонената равнина от страната на нанасяне на удара не е
по-близко от 100 mm до базовата равнина над
свободната зона;
2.2.2.8. хоризонтална равнина, минаваща
през точка на (90 – aν) mm под базовата точка
на седалката;
2.2.2.9. две части от вертикалната равнина,
перпендикулярна на базовата равнина, минаваща на (210 – ah) mm пред базовата точка
на седалката, като тези две части от равнина
съединяват съответно най-задните части на равнините, определени в т. 2.2.2.1, с най-предните
части на равнините, определени в т. 2.2.2.2;
2.2.2.10. две части от хоризонталната равнина, минаваща на 300 mm над равнината,
определена в т. 2.2.2.8, като тези две части
от равнина съединяват съответно най-горната
част на вертикалните равнини, определени в
т. 2.2.2.2, с най-долната част на наклонените
равнини, определени в т. 2.2.2.7;
2.2.2.11. повърхност, криволинейна при
необходимост, чиято образувателна е перпендикулярна на базовата равнина и минава по
гърба на облегалката.
2.2.3. Определяне на свободната зона за
трактори с реверсируемо положение на водача
За трактори с реверсируемо положение на
водача (реверсируеми седалка и кормилно
колело) свободната зона се образува от обединяването на двете свободни зони, определени
от двете различни положения на кормилното
колело и седалката (фиг. 2).
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Фиг. 2
Свободна зона при трактори с реверсируеми седалка и кормилно колело

2.2.4. Допълнителни седалки
2.2.4.1. В случай на трактори, които могат
да бъдат оборудвани с допълнителни седалки,
резултатната свободна зона, използвана при
изпитванията, се получава въз основа на базовите точки на седалките за всички възможни
варианти, които се предлагат. Защитната конструкция не навлиза в най-широката свободна
зона, вземаща предвид базовите точки на
различните седалки.
2.2.4.2. В случай на предлагане на нов вариант
на седалката след вече проведено изпитване
се проверява дали свободната зона около новата SIP попада в резултатната свободна зона,
установена преди това. Ако това изискване не
е изпълнено, трябва да бъде проведено ново
изпитване.“
2. Досегашната точка 2.4 става т. 2.3.
3. Досегашната точка 2.5 става т. 2.4 и над
символ „В“ се добавят два нови реда:
„аh
(mm)
Половината от хоризонталната регулировка на седалката
аν
(mm)
Половината от вертикалната регулировка на седалката“.
4. Точка 3 се изменя така:
„3. Правила и изисквания при изпитването
на якостните качества на предно монтираните защитни конструкции при преобръщане и
тяхното закрепване към трактора се създава
бележка под черта (техническите изисквания
за ЕО одобрение на типа на предно монтирани защитни конструкции при преобръщане
на селскостопански или горски колесни трактори с тясна колея са тези в съответствие с
приложимите изисквания, определени в Код
6, точка 3 от Решение C(2008) 128 на ОИСР
от октомври 2008 г., с изключение на точки
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3.2.4 (Протокол от изпитване), 3.4.1 (Административно разширение на обхвата), 3.5
(Етикетиране) и 3.7 (Здравина на закрепване
на предпазните колани).“
5. Навсякъде в т. 3 думите „фиг. № 10“ се
заменят с думите „фиг. 3“.
6. Навсякъде в т. 3 думите „фиг. 11“ се заменят с думите „фиг. 4“.
7. Навсякъде в т. 3 думите „фиг. 12“ се заменят с думите „фиг. 5“.
8. Навсякъде в т. 3 думите „фиг. 13а, 13в
и 13с“ се заменят с думите „фиг. 6а, 6б и 6в“.
9. Навсякъде в т. 3 думите „фиг. 14“ се заменят с думите „фиг. 7“.
10. Навсякъде в т. 3 думите „фиг. 15“ се
заменят с думите „фиг. 8“.
11. Навсякъде в т. 3 думите „фиг. 16“ се
заменят с думите „фиг. 9“.
12. Навсякъде в т. 3 думите „фиг. 17“ се
заменят с думите „фиг. 10“.
13. Навсякъде в т. 3 думите „фиг. 18“ се
заменят с думите „фиг. 11“.
14. Навсякъде в т. 3 думите „фиг. 19“ се
заменят с думите „фиг. 12“.
15. Навсякъде в т. 3 думите „фиг. 20“ се
заменят с думите „фиг. 13“.
16. Навсякъде в т. 3 думите „фиг. 21“ се
заменят с думите „фиг. 14“.
17. Навсякъде в т. 3 думите „фиг. 22“ се
заменят с думите „фиг. 15“.
18. Навсякъде в т. 3 думите „фиг. 23“ се
заменят с думите „фиг. 16“.
19. Навсякъде в т. 3 думите „фиг. 24“ се
заменят с думите „фиг. 17“.
20. Навсякъде в т. 3 думите „фиг. 18, 19 и
20“ се заменят с думите „фиг. 11, 12 и 13“, като
фиг. 11 (предишна фиг. 18) и фиг. 12 (предишна
фиг. 19) се заменят от:

А=M/100
А≤20°

2 закрепвания

2 закрепвания

заклинваща греда

Фиг. 11
Пример за закрепване на трактор (заден удар)
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А=M/100
А≤20°

2 закрепвания

2 закрепвания

заклинваща греда

Фиг. 12
Пример за закрепване на трактор (преден удар)

21. Навсякъде в т. 3 думите „фиг. 25“ се
заменят с думите „фиг. 18“.
22. Навсякъде в т. 3 думите „фиг. 26“ се
заменят с думите „фиг. 19“.
23. Навсякъде в т. 3 думите „фиг. 27“ се
заменят с думите „фиг. 20“.
24. Навсякъде в т. 3 текстът „профилажа
на двигателя“ се заменя с текста „капака на
двигателя“.
25. Навсякъде в т. 3 текстът „ограждането
на двигателя“ се заменя с текста „капака на
двигателя“.
26. Навсякъде в т. 3 текстът „така както е
дефинирана в т. 2.3“ се заменя с текста „така
както е дефинирана в т. 2.2“.
27. В т. 3.3.1.1.2.2 думите „т. 3.2.4.6.“ се заменят с „т. 3.2.4.6.2.“
28. Навсякъде в т. 3 текстът „за монтажни
възли с базова маса“ се заменя с текста „за
трактори с базова маса“.
29. Навсякъде в т. 3 текстът „за монтажни
възли с маса“ се заменя с текста „за трактори
с базова маса“.
30. В т. 3.1.1 под текста „Блок-схема за определяне на поведение на продължаващо преобръщане на странично преобръщащ се трактор
с предно монтирана защитна конструкция при
преобръщане (ROPS)“ се добавя:
„Версия В1: Точка на удара на ROPS зад
надлъжно нестабилната точка на равновесие
Версия В2: Точка на удара на ROPS близо
до надлъжно нестабилната точка на равновесие
Версия В3: Точка на удара на ROPS пред
надлъжно нестабилната точка на равновесие“.
31. В т. 3.1.4.3.1 текстът „Забележка. D2 и D3
трябва да се измерват при пълно натоварване
на ос“ се заличава.
32. След т. 3.1.4.3.2.6 се създава нова точка:
„3.1.4.3.3. Компютърната програма (BASIC)
за определяне на поведението при продължително или прекъснато странично преобръщане
на трактор с тясна колея с предно монтирана
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защитна конструкция е част от Код 6 на ОИСР
от Решение C(2008) 128 на ОИСР от октомври
2008 г. с примери от 6.1 до 6.11.“
33. В т. 3.2.4.3.2 думите „ISO 2408:1985“ се
заменят от думите „ISO 2408:2004“.
34. В т. 3.3.1.1.1.2 текстът „посочено в
т. 3.2.5.6.2“ се заменя с текста „посочено в
т. 3.2.4.6.2“.
35. В т. 3.3.1.1.2.4. след думите „за монтажни
възли с базова маса, по-голяма от 2000 kg“ се
добавя нов абзац:
„След това блокът на махалото се освобождава
и удря защитната конструкция“.
36. В т. 3.3.1.2.3 и 3.3.2.2.3 думите „900 mm“
се заменят от „(810+аν) mm“.
37. В т. 3.3.2.1.1.3 символът „Еie“ се заменя
със символа „Eil“.
38. В т. 3.3.2.1.3.3 символът „:“ се заменя с
буква „М“.
39. В т. 3.3.2.1.6 текстът „(фиг. от 25 до 27)“
се заменя с „(фиг. от 18 до 20)“.
40. След т. 3.3.2.2.4 се създават нови точки
3.4 и 3.5:
„3.4. Разширение на обхвата на резултатите от
структурното изпитване върху изменени модели
на защитната конструкция
Тази процедура може да не се използва, ако
методът на закрепване на защитната конструкция
към трактора не е останал на същия принцип
(например гумени опори, заменени с устройство
за окачване).
3.4.1. Изменения, които нямат въздействие
върху резултатите от първоначалното изпитване (например прикрепване чрез заваряване
на монтажната плоча на принадлежност към
място, което не е от ключово значение за конструкцията), добавяне на седалки с различно
разположение на SIP в рамките на защитната
конструкция (подлежи на проверяване дали
новата(ите) свободна(и) зона(и) е останала в
обхвата на защитната конструкция, подложена
на деформации, през всички изпитвания).
3.4.2. Изменения, които имат вероятно въздействие върху резултатите от първоначалното
изпитване, без обаче да поставят под съмнение
приемането на защитната конструкция (например
изменение на компонент от конструкцията, на
метода на прикрепване на защитната конструкция към трактора). Може да бъде извършено
изпитване за потвърждаване и резултатите от
изпитването се представят в протокола за разширение на обхвата.
Определят се следните ограничения за този
вид разширение на обхвата:
3.4.2.1. не могат да бъдат приети повече от
5 разширения на обхвата без извършване на
изпитване за потвърждаване;
3.4.2.2. резултатите от изпитването за потвърждаване ще бъдат приети с оглед разширението
на обхвата, ако всички условия за приемане са
изпълнени и:
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– ако деформацията, измерена след всяко
изпитване на удар, не се отклонява от деформацията, измерена след всяко изпитване на удар
от протокола от първоначалното изпитване, с
повече от ± 7 % (при динамично изпитване);
– ако силата, измерена, когато нивото на изискваната енергия е било достигнато в различните
изпитвания на хоризонтално натоварване, не се
отклонява от силата, измерена, когато нивото
на изискваната енергия е било достигнато в
първоначалното изпитване, с повече от ± 7 % и
деформацията, измерена (остатъчна + еластична
деформация, измерени в точката на достигане
на нивото на изискваната енергия), когато нивото на изискваната енергия е било достигнато
в различните изпитвания на хоризонтално натоварване, не се отклонява от деформацията,
измерена, когато нивото на изискваната енергия
е било достигнато в първоначалното изпитване,
с повече от ± 7 % (при статично изпитване);
3.4.2.3. в един протокол за разширение на обхвата може да се включи повече от едно изменение на защитната конструкция, ако те са различни
варианти на същата защитна конструкция, но
единствено едно изпитване за валидиране може
да бъде прието в рамките на един протокол за
разширение на обхвата; вариантите, които не са
подложени на изпитвания, се описват в отделен
раздел от протокола за разширение на обхвата.
3.4.3. Увеличение на базовата маса, заявена
от производителя за защитна конструкция, която вече е била подложена на изпитвания. Ако
производителят иска да запази същия номер на
одобрение, е възможно да се издаде протокол
за разширение на обхвата след извършване на
изпитване за валидиране (границите от ± 7 %,
посочени в т. 3.4.2.2, не са приложими в такъв
случай).
3.4.4. Изменение на твърдата задна опора или
добавяне на нова твърда задна опора. Трябва да
бъде проверено дали свободната зона остава в
рамките на защитата, осигурена от защитната
конструкция, при всички изпитвания, като се
взема под внимание новата или изменената
твърда задна опора. Трябва да бъде извършено
валидиране на твърдата задна опора чрез изпитването по 3.3.1.2.2.2 или 3.3.2.2.2.2 и резултатите
от изпитването трябва да бъдат представени в
протокола за разширение на обхвата.
3.5. Устойчивост на защитните конструкции
на ниски температури
3.5.1. Когато защитната конструкция има
характеристики за устойчивост на крехкост на
материала при ниски температури, протоколът
от изпитване съдържа информация за това.
3.5.2. Следните изисквания и процедури са
предназначени да увеличат якостта и устойчивостта на защитната конструкция от разру-
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шаване, дължащо се на крехкост при ниски
температури. Предлагат се следните минимални
изисквания по отношение на материалите при
оценка на годността на защитната конструкция
при ниски експлоатационни температури в онези страни, които изискват тази допълнителна
експлоатационна защита.
3.5.2.1. За болтовете и гайките, използвани
за присъединяване на защитната конструкция
към трактора и за свързване на конструктивните
елементи на защитната конструкция, трябва
да е потвърдено, че са издръжливи на ниски
температури.
3.5.2.2. Всички електроди за заваряване, използвани за производството на конструктивните
елементи и рамки, трябва да са съвместими с
материалите на защитната конструкция, посочени в т. 3.5.2.3.
3.5.2.3. За стоманените материали за носещите части на защитната конструкция трябва
да е потвърдено, че издържат на провлачане на
материала и отговарят на минималните изисквания за изпитване на ударно огъване по Шарпи
на пробни тела с V-надрез, които са посочени в
таблица № 1. Марката и качеството на стоманата се определят в съответствие с ISO 630:1995.
Счита се, че стоманата с дебелина след валцоване, по-малка от 2,5 mm, и със съдържание
на въглерод, по-малко от 0,2 %, отговоря на
това изискване.
Носещите части на защитната конструкция,
изработени от материали, различни от стомана,
трябва да имат еквивалентна устойчивост на
удар при ниски температури.
3.5.2.4. При извършване на изпитванията
на ударно огъване по Шарпи на пробни тела с
V-надрез размерите на образците не трябва да са
по-малки от най-големите от размерите по таблица № 1, за които дава възможност материалът.
3.5.2.5. Изпитванията по Шарпи на пробни
тела с V-надрез се извършват в съответствие с
процедурата в ASTM A 370-1979 с изключение
на размерите на образците, които отговарят на
размерите по таблица № 1.
3.5.2.6. Алтернативи на тази процедура са
използването на спокойна или полуспокойна
стомана, за която се представя подходяща
спецификация. Марката и качеството на стоманата се посочват в съответствие с ISO 630:
1995, Amd 1:2003.
3.5.2.7. Образците са надлъжни и се вземат
от лентовия материал, цилиндричната или
структурната част преди формоване или заваряване за употреба в защитната конструкция.
Образците от цилиндричната или носещата част
се вземат от средата на страната с най-големия
размер и не включват заварки.
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Таблица № 1
Минимални изисквания на изпитванията на
ударно огъване по Шарпи на пробни тела с
V-надрез
Размери на образеца

Енергия при
- 30 °C

Енергия при
- 20 °C

mm

J

J(b)

10 x 10 (a)

11

27,5

10 x 9

10

25

10 x 8

9,5

24

10 x 7,5 (a)

9,5

24

10 x 7

9

22,5

10 x 6,7

8,5

21

10 x 6

8

20

10 x 5 (a)

7,5

19

10 x 4

7

17,5

10 x 3,5

6

15

10 x 3

6

15

10 x 2,5 (a)

5,5

14

(а) Посочват се предпочитаните размери. Образците не трябва да с размери, по-малки от най-големите
предпочитани размери, за които дава възможност
материалът.
(б) Изисква се стойността на енергията при - 20°
да е 2,5 пъти по-голяма от стойността на енергията
при - 30°. Други фактори въздействат върху устойчивостта на ударното огъване, като посоката на валцоване, границата на провлачване, ориентацията на
зърната и заваряването. Тези фактори се разглеждат
при избора и употребата на стоманата.“

Допълнителна разпоредба
§ 5. Тази наредба въвежда изискванията
на чл. 4 на Директива 2010/22/ЕС на Комисията от 15 март 2010 г. за изменение с оглед
привеждане в съответствие с техническия
прогрес на директиви 80/720/ЕИО, 86/298/
ЕИО, 86/415/ЕИО и 87/402/ЕИО на Съвета
и на директиви 2000/25/ЕО и 2003/37/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно
типовото одобрение на селскостопански или
горски трактори.
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила на 1 май 2011 г.
Министър: М. Найденов
5583
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2004 г. за условията и реда за одобрение
на типа на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане и за одобрение
на типа на нови колесни трактори с тясна
колея по отношение на задно монтираната
за щ и т на конс т ру к ц и я п ри п реобр ъща не
(обн., ДВ, бр. 27 от 2004 г.; изм., бр. 12 и 39
от 2006 г., бр. 45 от 2007 г. и бр. 43 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Когато производителят заяви, че защитната конструкция има характеристики за
устойчивост на крехкост на материала при
ниски температури, той предоставя информация
за това на техническата служба. Информацията се включва в протокола от изпитване при
спазване на изискваният на т. 3.4 на приложение № 1.“
§ 2. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 след думите „по молба на производителя“ се добавя „и може да издаде протокол с наименование „протокол за техническо
разширение на обхвата“;
б) в т. 3 думите „или с еквивалентна здравина“ се заличават;
в) точка 4 се изменя така:
„4. всички компоненти, които могат да
осигурят опора за защитната конструкция,
като калници и капак на двигателя, трябва
да бъдат идентични;“
г) точка 5 се изменя така:
„ 5. разположението и критичните размери
на седалката в защитната конструкция, както
и разположението на защитната конструкция
на трактора трябва да бъдат такива, че зоната
на свободното пространство при всички изпитвания независимо от деформациите да остане
непроменена (за да бъде изпитано това, трябва
да се използват зададените в оригиналния
протокол за изпитване изходни стойности за
свободната зона, именно на точката за оразмеряване на седалката [SRP] или базовата
точка на седалката [SIP])“;
д) създава се точка 7:
„7. защитната конструкцията е идентична
на конструкцията, която е била изпитана.“
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Не е необходимо извършването на
изпитвания на удар или на натоварване и
смачкване за всеки модел трактор, когато
защитната конструкция и тракторът отговарят
на условията по ал. 2.

БРОЙ 36

ДЪРЖАВЕН

(5) В случаите, когато условията на ал. 2
не са спазени, се изпълняват изискванията по
т. 3.3 на приложение № 1 към чл. 6, ал. 1.“
§ 3. В § 1 на допълнителните разпоредби
се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. „Защитна конструкция при преобръщане
(ROPS), наричана по-долу „защитна конструкция“, е монтираната на трактор конструкция,
чиято основна цел е да предотврати или да
намали опасността за водача в резултат на
преобръщане на трактора при нормални работни условия. Защитната конструкция при
преобръщане осигурява достатъчно широко
пространство като свободна зона, за да бъде
защитен водачът в седнало положение или
вътре в него, или в рамките на зона, ограничена от серия прави линии по външния контур на конструкцията до която и да е част на
трактора, която може да влезе в контакт със
земната повърхност и която може да осигури
опора за трактора в това положение, ако той
се преобърне.“
2. Точка 2 се заменя така:
„2. „Колея“ е вертикалната повърхнина през
оста на колелото, пресичаща симетрично неговата равнина по дължината на права линия,
която преминава през опорната повърхност в
една точка. Ако А и В са двете точки, определени по този начин за колелата на една и
съща ос на трактора, широчината на колеята
е разстоянието между точки А и В. По този
начин се определя колеята поотделно за предния и задния мост на трактора. В случаите,
когато има сдвоени колела, колеята се явява
разстоянието между двете равнини, представляващи симетричните равнини на всяка от
двойките колела.“
3. Точка 5 се изменя така:
„5. „Колесна база на колесен трактор“ е
разстоянието между вертикалните равнини,
минаващи през двете линии АВ, както са определени по-горе, съответно една за предните
колела и една за задните колела.“
§ 4. В приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 се
правят следните изменения:
1. Точки от 2 до 2.3 се изменят така:
„2. Определения.
2.1. Определяне на базова точка на седалката, положение на седалката и регулировка
за изпитването (Прилагат се определенията и
изискванията по Код 7, точка 1 от Решение
C(2008) 128 на ОИСР от октомври 2008 г., с
изключение на точка 1.1 (Селскостопански и
горски трактори).
2.1.1. Базова точка на седалката ( SIP).
За изпитванията за разширение на обхвата
във връзка с протоколи от изпитване, в които
първоначално е използвана точката за оразмеряване на седалката (SRP), изискваните
измервания се извършват с позоваване на SRP,
а не на SIP, и ясно се посочва използването
на SRP (вж. приложение № 1).
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Базовата точка на седалката се определя в
съответствие с ISO 5353:1995.
2.1.2. Положение на седалката и регулировка
за изпитването.
2.1.2.1. Когато наклонът на седалката и
облегалката може да се регулира, те трябва
да бъдат установени в такова положение, че
базовата точка на седалката да се намира в
най-задното и най-горното си положение.
2.1.2.2. Когато седалката е снабдена със
система за окачване, то тя трябва да бъде
блокирана в средното положение на нейния
обхват на отклоняване, освен ако това не
противоречи на инструкциите, ясно посочени
от производителя на седалката.
2.1.2.3. Когато позицията на седалката е
регулируема само по дължина и вертикално, надлъжната ос, минаваща през базовата
точка на седалката, трябва да е успоредна на
вертикалната надлъжна равнина на трактора,
минаваща през центъра на кормилното колело,
и на не повече от 100 mm от тази равнина.
2.2. Свободна зона.
2.2.1. Базова вертикална равнина.
Свободната зона е показана на фиг. 1а,
1б, 1в, 2а и 2б. Тази зона е определена чрез
базовата равнина и базовата точка на седалката (SIP). Базовата равнина е вертикална
равнина, която в общия случай е разположена
надлъжно по отношение на трактора и минава
през базовата точка на седалката и центъра
на кормилното колело. Обикновено базовата
равнина съвпада с надлъжната равнина на
симетрия на трактора. Приема се, че базовата
равнина се премества хоризонтално заедно със
седалката и кормилното колело по време на
натоварванията, но остава перпендикулярна
на трактора или на пода на защитната конструкция при преобръщане. Свободната зона
се определя на базата на точки 2.2.2 и 2.2.3.
Размерите са в mm

Фиг. 1а. Свободна зона
Страничен изглед – разрез през базовата равнина

С Т Р.

78

ДЪРЖАВЕН

Размерите са в mm

Фиг. 1б. Свободна зона
Изглед отзад

Размерите са в mm

1 – Базова линия
2 – Базова точка на седалката
3 – Базова равнина
Фиг. 1в. Свободна зона
Поглед отгоре

2.2.2. Определяне на свободната зона за
трактори с нереверсируема седалка.
Свободната зона за трактори с нереверсируема седалка е определена от т. 2.2.2.1 до
т. 2.2.2.13 и е ограничена от следните равнини,
като тракторът се разполага върху хоризонтална повърхност, при регулируема седалка тя се
регулира в своето най-задно и най-високо положение (обръща се внимание на потребителите,
че базовата точка на седалката се определя в
съответствие с ISO 5353 и е фиксирана точка за
трактор, който не се движи, когато седалката е
регулирана в положение, различно от средното
положение; за определянето на свободната зона
седалката се поставя в най-задното и най-горното положение) и кормилното колело, ако е
регулируемо, се регулира в средно положение
за седящ водач:
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2.2.2.1. хоризонтална равнина A1 B1 B2 A2,
разположена на (810 + aν) mm над базовата
точка на седалката (SIP), като линията B1 B2 е
разположена на (ah – 10) mm зад SIP;
2.2.2.2. наклонена равнина H1 H2 G2 G1, перпендикулярна на базовата равнина и включваща
точка, разположена на 150 mm зад линията
B1 B2, и най-задната точка на облегалката на
седалката;
2.2.2.3. цилиндрична повърхност A1 A2 H2
H1, перпендикулярна на базовата равнина и с
радиус 120 mm, и допирателна към равнините,
определени в т. 2.2.2.1 и т. 2.2.2.2;
2.2.2.4. цилиндрична повърхност B1 C1 C2 B2,
перпендикулярна на базовата равнина и с радиус
900 mm, проектираща се напред на 400 mm,
и допирателна към равнината, определена в
т. 2.2.2.1, по дължината на линията B1 B2;
2.2.2.5. наклонена равнина C1 D1 D2 C2, перпендикулярна на базовата равнина и свързваща
повърхнината, определена в т. 2.2.2.4, и преминаваща през точка, отстояща на 40 mm от
предния външен край на кормилното колело;
при горно положение на кормилното колело
тази равнина се удължава напред по линията
B1 B2 и е допирателна към повърхността, определена в т. 2.2.2.4;
2.2.2.6. вертикална равнина D1 K1 E1 E2 K2 D2,
перпендикулярна на базовата равнина на 40 mm
пред външния край на кормилното колело;
2.2.2.7. хоризонтална равнина E1 F1 P1 N1 N2
P2 F2 E2, минаваща през точка на (90 – aν) mm
под базовата точка на седалката (SIP);
2.2.2.8. повърхност G1 L1 M1 N1 N2 M2 L2 G2,
ако е необходимо криволинейна, от долната
граница на равнината, определена в т. 2.2.2.2,
до хоризонталната равнина, определена в
т. 2.2.2.7, перпендикулярна на базовата равнина и в контакт с облегалката на седалката по
цялата є дължина;
2.2.2.9. две вертикални равнини K1 I1 F1 E1
и K2 I2 F2 E2, успоредни на базовата равнина и
отстоящи на 250 mm от нея от двете є страни
и простиращи се нагоре на 300 mm над равнината, определена в т. 2.2.2.7;
2.2.2.10. две наклонени и успоредни равнини
A1 B1 C1 D1 K1 I1 L1 G1 H1 и A2 B2 C2 D2 K2 I2 L2
G 2 H 2, започващи от горния ръб на равнините,
определени в т. 2.2.2.9, и свързващи се с хоризонталната равнина, определена в т. 2.2.2.1,
най-малко на 100 mm от базовата равнина
от страната на прилагане на натоварването;
2.2.2.11. две части от вертикални равнини
Q1 P1 N1 M1 и Q2 P2 N2 M2, успоредни на базовата
равнина, отстоящи на по 200 mm от двете є
страни и простиращи се нагоре на 300 mm над
хоризонталната равнина, определена в т. 2.2.2.7;
2.2.2.12. две части от вертикална равнина
I1 Q1 P1 F1 и I2 Q2 P2 F2, перпендикулярна на
базовата равнина и минаваща на (210 – ah) mm
пред SIP;
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2.2.2.13. две части I1 Q1 M1 L1 и I2 Q2 M2
L2 от хоризонталната равнина, минаваща на
300 mm над равнината, определена в т. 2.2.2.7.
2.2.3. Определяне на свободната зона за
трактори с реверсируемо положение на водача.
За трактори с реверсируемо положение на
водача (реверсируема седалка и кормилно
колело) свободната зона се образува от обединяването на двете свободни зони, определени
от двете различни положения на кормилното
колело и седалката (фиг. 2а и фиг. 2б).

Фиг. 2а. Свободна зона при трактори с реверсируемо положение на седалката: двуколонен ролбар
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установена преди това. Ако това изискване не
е изпълнено, трябва да бъде проведено ново
изпитване.“
2. Досегашната точка 2.4 става т. 2.3.
3. Досегашната т. 2.5 става т. 2.4 и над символ „В“ се добавят два нови реда:
„аh
(mm)
Половината от хоризонталната регулировка на седалката.
аν
(mm)
Половината от вертикалната регулировка на седалката“.
4. Точка 3 се изменя така:
„3. Правила и изисквания при изпитването
на якостните качества на задно монтираните
защитни конструкции при преобръщане и тяхното закрепване към трактора (техническите
изисквания за ЕО одобрение на типа на задно
монтирани защитни конструкции при преобръщане на селскостопански или горски колесни
трактори с тясна колея са тези, които са в
съответствие с изискванията на Код 7, точка 3
от Решение C(2008) 128 на ОИСР от октомври
2008 г., с изключение на точки 3.1.4 (Протокол от
изпитване), 3.3.1 (Административно разширение
на обхвата), 3.4 (Етикетиране) и 3.6 (Здравина
на закрепване на предпазните колани).“
5. Навсякъде в т. 3 думите „фиг. № 12“ и
„Фиг. № 12“се заменят съответно от „фиг. № 3“
и „Фиг. № 3“, като Фиг. 3 (предишна Фиг. 12)
се заменя от:

Фиг. 2б. Свободна зона при трактори с реверсируемо положение на седалката: други видове защитни конструкции

2.2.4. Допълнителни седалки.
2.2.4.1. В случай на трактори, които могат
да бъдат оборудвани с допълнителни седалки,
резултатната свободна зона, използвана при
изпитванията, се получава въз основа на базовите точки на седалките за всички възможни
варианти, които се предлагат. Защитната конструкция не навлиза в най-обхватната свободна зона, взимаща предвид базовите точки на
различните седалки.
2.2.4.2. В случай на предлагане на нов вариант
на седалката след вече проведено изпитване
се проверява дали свободната зона около новата SIP попада в резултатната свободна зона,

Ударна
повърхност

Маркирано с шифт положение на
центъра на тежестта

Размери в mm

Фиг. 3. Блок на махалото и окачващите го вериги
или стоманени въжета

6. Навсякъде в т. 3 думите „фиг. № 13, 14 и
15“ се заменят от думите „фиг. № 4, 5 и 6“, като
фиг. 4 (предишна фиг. 13) и фиг. 5 (предишна
фиг. 14) се заменят от:
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2 закрепвания

2 закрепвания

заклинваща греда

Фиг. 4. Пример за закрепване на трактор
(заден удар)

2 закрепвания

2 закрепвания

заклинваща греда

Фиг. 5. Пример за закрепване на трактор
(преден удар)

7. Навсякъде в т. 3 думите „фиг. № 13“ и
„Фиг. № 13“ се заменят съответно от „фиг. № 4“
и „Фиг. № 4“.
8. Навсякъде в т. 3 думите „фиг. № 14“ и
„Фиг. № 14“ се заменят съответно от „фиг. № 5“
и „Фиг. № 5“.
9. Навсякъде в т. 3 „фиг. № 15“ и „Фиг.
№ 15“ се заменят съответно от „фиг. № 6“ и
„Фиг. № 6“.
10. Навсякъде в т. 3 думите „фиг. № 16“
и „Фиг. № 16“ се заменят съответно от „фиг.
№ 7“ и „Фиг. № 7“.
11. Навсякъде в т. 3 думите „фиг. № 17“
и „Фиг. № 17“ се заменят съответно от „фиг.
№ 8“ и „Фиг. № 8“.
12. В т. 3.2.2.1.6 думите „фиг. от 18 до 20“
се заменят от думите „фиг. от 9 до 11“.
13. Навсякъде в т. 3 думите „фиг. № 18“
и „Фиг. № 18“ се заменят съответно от „фиг.
№ 9“ и „Фиг. № 9“.
14. Навсякъде в т. 3 думите „фиг. № 19“ и
„Фиг. № 19“ се заменят съответно от думите
„фиг. № 10“ и „Фиг. № 10“.
15. Навсякъде в т. 3 думите „фиг. № 20“
и „Фиг. № 20“се заменят съответно от „фиг.
№ 11“и „Фиг. № 11“.
16. Навсякъде в т. 3 текстът „за монтажни възли с базова маса“ се заменя със „за
трактори с базова маса“.
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17. Навсякъде в т. 3 думите „точката за
оразмеряване на седалката“ се заменят с
„базовата точка на седалката“.
18. В т. 3.2.1.1.3.4 текстът „точките за
оразмеряване на седалката, определена от
две различни положения на седалката.“ се
заменя с „двете базови точки на седалката,
определени от двете различни положения на
седалката“.
19. В т. 3.1.1.3.2 текстът „Както при статичното, така и при динамичното изпитване
на трактора комплектуваният трактор („монтажният възел“) се оборудва със всички компоненти“ се заменя с „Както при статичното,
така и при динамичното изпитване тракторът,
както е сглобен (или монтажният възел),
трябва да бъде оборудван с всички серийно
произвеждани компоненти“.
20. В т. 3.1.4.3.2 думите „ISO 2408:1985“ се
заменят от думите „ISO 2408:2004“.
21. В т. 3.2.1.2.3 и т. 3.2.2.2.3 думите „900 mm“
се заменят от думите „(810 +a ν) mm“ .
22. В т. 3.2.2.1.3.1 и в т. 3.2.1.1.3.3 думите
„200 mm“ се заменят от думите „60 mm“.
23. В т. 3.1.3.5.2 след текста „с всички
подходящи средства“ се добавя „(плочи,
клинове, телени въжета, подемни приспособления и др.)“.
24. След т. 3.2.2.2.4 се добавят нови т. 3.3
и 3.4:
„3.3. Разширение на обхвата на резултатите
от структурното изпитване върху изменени
модели на защитната конструкция
Тази процедура може да не се използва,
ако методът на закрепване на защитната
конструкция към трактора не е останал на
същия принцип (например гумени опори,
заменени с устройство за окачване).
3.3.1. Изменения, които нямат въздействие
върху резултатите от първоначалното изпитване (например прикрепване чрез заваряване
на монтажната плоча на принадлежност към
място, което не е от ключово значение за конструкцията), добавяне на седалки с различно
разположение на SIP в рамките на защитната
конструкция (подлежи на проверяване дали
новата(ите) свободна(и) зона(и) е останала в
обхвата на защитната конструкция, подложена
на деформации, през всички изпитвания).
3.3.2. Изменения, които могат да окажат
въздействие върху резултатите от първоначалното изпитване, без обаче да поставят под
съмнение приемането на защитната конструкция (например изменение на компонент от
конструкцията, на метода на прикрепване на
защитната конструкция към трактора). Може
да бъде извършено изпитване за потвърждаване и резултатите от изпитването се представят
в протокола за разширение на обхвата.
Определят се следните ограничения за този
вид разширение на обхвата:
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3.3.2.1. не могат да бъдат приети повече
от 5 разширения на обхвата без извършване
на изпитване за потвърждаване;
3.3.2.2. резултатите от изпитването за
потвърждаване ще бъдат приети с оглед разширението на обхвата, ако всички условия
за приемане са изпълнени и:
– ако деформацията, измерена след всяко
изпитване на удар, не се отклонява от деформацията, измерена след всяко изпитване
на удар от протокола от първоначалното изпитване, с повече от ± 7 % (при динамично
изпитване);
– ако силата, измерена, когато нивото
на изискваната енергия е било достигнато
в различните изпитвания на хоризонтално
натоварване, не се отклонява от силата, измерена, когато нивото на изискваната енергия
е било достигнато в първоначалното изпитване, с повече от ± 7 % и деформацията,
измерена(остатъчна + еластична деформация,
измерени в точката на достигане на нивото на изискваната енергия), когато нивото
на изискваната енергия е било достигнато
в различните изпитвания на хоризонтално
натоварване, не се отклонява от деформацията, измерена, когато нивото на изискваната
енергия е било достигнато в първоначалното
изпитване, с повече от ± 7 % (при статично
изпитване);
3.3.2.3. в един протокол за разширение на
обхвата може да се включи повече от едно
изменение на защитната конструкция, ако
те са различни варианти на същата защитна
конструкция, но единствено едно изпитване за
валидиране може да бъде прието в рамките
на един протокол за разширение на обхвата; вариантите, които не са подложени на
изпитвания, се описват в отделен раздел от
протокола за разширение на обхвата.
3.3.3. Увеличение на базовата маса, заявена
от производителя за защитна конструкция,
която вече е била изпитана. Ако производителят иска да запази същия номер на одобрение, е възможно да се издаде протокол
за разширение на обхвата след извършване
на изпитване за валидиране (границите от
± 7 %, уточнени в 3.3.2.2, не са приложими
в такъв случай).
3.4. Устойчивост на защитните конструкции
на ниски температури.
3.4.1. Когато защитната конструкция има
характеристики за устойчивост на крехкост на
материала при ниски температури, протоколът
от изпитване съдържа информация за това.
3.4.2. Следните изисквания и процедури
са предназначени да увеличат якостта и устойчивостта на защитната конструкция от
разрушаване, дължащо се на крехкост при
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ниски температури. Предлагат се следните
минимални изисквания по отношение на материалите при оценка на годността на защитната конструкция при ниски експлоатационни
температури в онези страни, които изискват
тази допълнителна експлоатационна защита.
3.4.2.1. За болтовете и гайките, използвани
за присъединяване на защитната конструкция
към трактора и за свързване на конструктивните елементи на защитната конструкция,
трябва да е потвърдено, че са издръжливи
на ниски температури.
3.4.2.2. Всички електроди за заваряване,
използвани за производството на конструктивните елементи и рамки, трябва да са
съвместими с материалите на защитната
конструкция, посочени в т. 3.4.2.3.
3.4.2.3. За стоманените материали за носещите части на защитната конструкция трябва
да е потвърдено, че издържат на провлачане
на материала и отговарят на минималните
изисквания за изпитване на ударно огъване по
Шарпи на пробни тела с V-надрез, които са
посочени в таблица № 1. Марката и качеството
на стоманата се определят в съответствие с
ISO 630:1995.
Счита се, че стоманата с дебелина след
валцоване, по-малка от 2,5 mm, и със съдържание на въглерод от по-малко от 0,2 %,
отговоря на това изискване.
Носещите части на защитната конструкция,
изработени от материали, различни от стомана,
трябва да имат еквивалентна устойчивост на
удар при ниски температури.
3.4.2.4. При извършване на изпитванията
на ударно огъване по Шарпи на пробни тела
с V-надрез размерите на образците не трябва
да са по-малки от най-големите от размерите
по таблица № 1, за които дава възможност
материалът.
3.4.2.5. Изпитванията по Шарпи на пробни
тела с V-надрез се извършват в съответствие с
процедурата в ASTM A 370 – 1979, с изключение
на размерите на образците, които отговарят
на размерите по таблица № 1.
3.4.2.6. Алтернативи на тази процедура са
използването на спокойна или полуспокойна
стомана, за която се представя подходяща
спецификация. Марката и качеството на
стоманата се посочват в съответствие с ISO
630:1995, Amd 1:2003.
3.4.2.7. Образците са надлъжни и се вземат от лентовия материал, цилиндричната
или структурната част преди формоване
или заваряване за употреба в защитната
конструкция. Образците от цилиндричната
или структурната част се вземат от средата на страната с най-големия размер и не
включват заварки.
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Таблица № 1
Минимални изисквания на изпитванията на
ударно огъване по Шарпи на пробни тела с
V-надрез
Размери на образеца

Енергия при
- 30 °C

Енергия при
- 20 °C

mm

J

J(b)

10 x 10 (a)

11

27,5

10 x 9

10

25

10 x 8

9,5

24

10 x 7,5 (a)

9,5

24

10 x 7

9

22,5

10 x 6,7

8,5

21

10 x 6

8

20

10 x 5 (a)

7,5

19

10 x 4

7

17,5

10 x 3,5

6

15

10 x 3

6

15

10 x 2,5 (a)

5,5

14

(а) Посочват се предпочитаните размери. Образците не трябва да с размери, по-малки от най-големите
предпочитани размери, за които дава възможност
материалът.
(б) Изисква се стойността на енергията при - 20°
да е 2,5 пъти по-голяма от стойността на енергията
при - 30°. Други фактори въздействат върху устойчивостта на ударното огъване, като посоката на валцоване, границата на провлачване, ориентацията на
зърната и заваряването. Тези фактори се разглеждат
при избора и употребата на стоманата.“

Допълнителна разпоредба
§ 5. Тази наредба въвежда изискванията
на чл. 2 на Директива 2010/22/ЕС на Комисията от 15 март 2010 г. за изменение с оглед
привеждане в съответствие с техническия
прогрес на директиви 80/720/ЕИО, 86/298/
ЕИО, 86/415/ЕИО и 87/402/ЕИО на Съвета
и на директиви 2000/25/ЕО и 2003/37/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно
типовото одобрение на селскостопански или
горски трактори.
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила от 1 май 2011 г.
Министър: М. Найденов
5584
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Наредба за изменение на Наредба № 30 от
2005 г. за одобрение на типа на нови колесни
и верижни трактори, техните ремаркета и
сменяема прикачна техника (обн., ДВ, бр. 11
от 2006 г.; изм., бр. 39 и 76 от 2006 г.; бр. 4 и
45 от 2007 г., бр. 46 от 2009 г., бр. 91 от 2010 г.
и бр. 23 от 2011 г.)
§ 1. В приложение № 2 към чл. 1, ал. 1, т. 7, в
раздел V, бележката под черта „(*) Съобщенията
за изпитване трябва да бъдат в съответствие с
Решение C (2005) 1 на ОИСР. Еквивалентност
на съобщенията за изпитване се признава само
за устройства за закрепване на обезопасителните колани, ако са изпитани. Съобщения за
изпитване, издадени в съответствие с Решение
C (2000) 59, последно изменено с Решение C
(2003) 252, се признават до 21 април 2006 г.“
се изменя така:
„(*) Протоколите от изпитване трябва да са
в съответствие с Решение C(2008) 128 на Съвета
на ОИСР от октомври 2008 г. За равностойни
могат да бъдат признати само протоколи от
изпитване на закрепването на предпазните
колани, ако те са били изпитани. Протоколите
от изпитване, които съответстват на Кодовете
съгласно Решение C(2000)59 на Съвета на
ОИСР, последно изменено с Решение C(2005)1
на Съвета на ОИСР, остават в сила. Новите
протоколи от изпитване се основават на новата
версия на Кодовете, считано от 1 май 2011 г.“
§ 2. В приложение № 3 към чл.4, ал. 2, т. 1
се правят следните изменения:
1. Точка 2.4 се изменя така:
„2.4. Технически допустима(и) теглена(и)
маса(и) (съгласно типа прикачване)
2.4.1. Теглена маса без спирачна система: ......
.................................................................................
2.4.2. Теглена маса с независима спирачна
система: .................................................................
2.4.3. Теглена маса с инерционна спирачка: ....
.................................................................................
2.4.4. Теглена маса, снабдена с хидравлична
или пневматична спирачна система: ..............
..............................................................................
2.4.5. Обща(и) технически допустима(и)
маса(и) на състав трактор – ремарке за всяка
конфигурация на спирачната система на ремаркето: .....................................................................
2.4.6. Разположение на точката на прикачване:
2.4.6.1. Височина над земята:

БРОЙ 36

ДЪРЖАВЕН

2.4.6.1.1. Максимална височина: ..................
................................................................................
2.4.6.1.2. Минимална височина: .....................
................................................................................
2.4.6.2. Разстояние от вертикалната равнина,
минаваща през оста на задния мост:
2.4.6.2.1. Максимум: ......................................
2.4.6.2.2. Минимум: ........................................
2.4.6.3. Максимално вертикално статично
натоварване/технически допустима маса върху
точката на прикачване:
2.4.6.3.1. – на трактора: .................................
...............................................................................
2.4.6.3.2. – на полуремаркето (сменяема
прикачна техника) или ремаркето, свързано с
централната ос (сменяема прикачна техника):
...............................................................................“
2. Точка 2.7.2. се изменя така:
„2.7.2. Габаритни размери на трактора, включително устройството за прикачване
2.7.2.1. Дължина при движение по път (10)
максимална: ...................................................
минимална: ...................................................
2.7.2.2. Широчина при движение по път (11):
максимална: ...................................................
минимална: ......................................................
2.7.2.3. Височина при движение по път (12):
максимална: ...................................................
минимална: ......................................................
2.7.2.4. Преден надвес (13):
максимален: .....................................................
минимален: .....................................................
2.7.2.5. Заден надвес (14):
максимален: ...................................................
минимален: ....................................................
2.7.2.6. Просвет (15):
максимален: ..................................................
минимален: ...................................................“
Допълнителна разпоредба
§ 3. Тази наредба въвежда изискванията на
чл. 6 на Директива 2010/22/ЕС на Комисията от 15 март 2010 г. за изменение с оглед
привеждане в съответствие с техническия
прогрес на директиви 80/720/ЕИО, 86/298/
ЕИО, 86/415/ЕИО и 87/402/ЕИО на Съвета
и на директиви 2000/25/ЕО и 2003/37/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно
типовото одобрение на селскостопански или
горски трактори.
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила на 1 май 2011 г.
Министър: М. Найденов
5585
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2010 г. за специалните изисквания за
участие в одобрените схеми за национални
доплащания и за специфично подпомагане за
2010 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2010 г.; изм., бр. 22,
34, 37 и 93 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 3 се създава ал. 5:
„(5) Наследниците на починали земеделски
стопани по ал. 1 имат право на помощта, определена съгласно ал. 2, когато продължават
да извършват земеделска дейност. Те упълномощават с нотариално заверено изрично
пълномощно един от тях да подаде писмено
искане до Държавен фонд „Земеделие“ за получаване на помощта, към което се прилага
удостоверение за наследници.“
§ 2. В чл. 4 се създава ал. 3:
„(3) Наследниците на починали земеделски
стопани по ал. 1 имат право на помощта,
определена съгласно ал. 2. Те упълномощават
с нотариално заверено изрично пълномощно
един от тях да подаде писмено искане до
Държавен фонд „Земеделие“ за получаване на
помощта, към което се прилага удостоверение
за наследници.“
§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Държавен фонд „Земеделие“ изплаща
до 50 % от помощта по схемата за национални
доплащания за тютюн, определена съгласно
чл. 3, ал. 2, и преди погасяване на задълженията по ал. 1. Когато земеделските стопани
не погасят задълженията си по ал. 1 в срок
до 15 юни 2011 г., връщат получените суми
като недължимо платени.“
Заключителни разпоредби
§ 4. В Наредба № 2 от 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми
за национални доплащания и за специфично
подпомагане (ДВ, бр. 18 от 2011 г.) се правят
следните допълнения:
1. В чл. 3 се създава ал. 4:
„(4) Наследниците на починали земеделски
стопани по ал. 1 имат право на помощта, определена съгласно ал. 2, когато продължават
да извършват земеделска дейност. Те упълномощават с нотариално заверено изрично
пълномощно един от тях да подаде заявление
за подпомагане по чл. 16, към което се прилага удостоверение за наследници.“
2. В чл. 4 се създава ал. 3:
„(3) Наследниците на починали земеделски
стопани по ал. 1 имат право на помощта,
определена съгласно ал. 2. Те упълномощават
с нотариално заверено изрично пълномощно
един от тях да подаде заявление за подпомагане
по чл. 16, към което се прилага удостоверение
за наследници.“
§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: М. Найденов
5462
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МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО

Раздел ІІ
Условия и ред за организиране охраната на
съдии, прокурори и следователи

НАРЕДБА № 1
от 21 април 2011 г.

Чл. 4. (1) Заплаха към съдия, прокурор
или следовател може да бъде отправена
лично или получена чрез съответните звена
на Министерството на вътрешните работи
(МВР) или на Държавна агенция „Национална
сигурност“ (ДАНС).
(2) При получаване на сигнал за заплаха
административният ръководител на съответния съдия, прокурор и следовател изготвя
мотивирано предложение до министъра на
правосъдието чрез главния директор на ГД
„Охрана“ за осигуряване на необходимата
охрана.
(3) В тридневен срок от получаването на
сигнала главният директор на ГД „Охрана“
изпраща предложението по ал. 2 заедно с
мотивирано становище за осигуряване на
охрана или за отказ. Охраната се осъществява въз основа на заповед на министъра на
правосъдието.
(4) Степента на застрашеност се преценява въз основа на оценка на заплахата, която
се изготвя съгласно Методика за оценка на
заплахата и характеристика на риска (приложение № 1).
(5) При нео тлож н и сл у ча и ох ра на се
осигурява незабавно от съответното териториално звено за охрана, в чийто район е
съдията, прокурорът или следователят, въз
основа на заповед на главния директор на ГД
„Охрана“. Проверка на сигнала се извършва
съвместно със съответното звено на МВР.
В тези случаи се уведомява министърът на
правосъдието.
Чл. 5. Непосредствено след поемане на
охраната съответният съдия, прокурор или
следовател попълва декларация за съдействие
по чл. 394 ЗСВ (приложение № 2).

за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на съдии, прокурори и
следователи
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за организиране и осъществяване
охраната на съдии, прокурори и следователи,
застрашени във връзка с изпълнението на
служебните им задължения.
(2) При условията и по реда на тази наредба охрана може да бъде осигурена и на
членове на семейството на съответния съдия,
прокурор и следовател.
Чл. 2. Охраната на съдии, прокурори и
следователи се осъществява с цел:
1. осигуряване на тяхната защита, предотвратяване и недопускане извършването
на неправомерни действия спрямо тях или
членове на техните семейства;
2. осигуряване на безопасни условия за
изпълнение на служебните им задължения;
3. оказване възпиращо въздействие по отношение на трети лица, подготвили извършването на неправомерни действия спрямо
съдия, прокурор или следовател или членове
на неговото семейство.
Чл. 3. (1) Охраната се организира от директора/началника на съответното териториално звено на Главна дирекция „Охрана“
към Министерството на правосъдието (ГД
„Охрана“).
(2) Охраната се осъществява от служители
на съответното териториално звено за охрана,
преминали специализиран курс на обучение.
(3) Сл у ж и т ели т е, кои т о осъщес т вяват
охраната на съответни я съди я, прок у рор
или следовател, изпълняват правата и задълженията си по чл. 393, ал. 1 от Закона
за съдебната власт (ЗСВ). В тези случаи в
съответствие с изискванията на чл. 394 ЗСВ
съответният съдия, прокурор или следовател е
длъжен да оказва съдействие на служителите
на ГД „Охрана“ при изпълнение на техните
задължения.
(4) Контрол върху дейността на служителите, осъществяващи охраната по чл. 1, се
извършва от:
1. министъра на правосъдието или оправомощено от него лице;
2. главния директор на ГД „Охрана“ или
оправомощено от него лице;
3. директорите/началниците на териториалните звена на ГД „Охрана“.

Раздел ІІІ
Видове охрана
Чл. 6. Видовете охрана са лична физическа
охрана и охрана на жилището.
Чл. 7. Видът на охраната, която ще се
осъществява по отношение на съответния
съдия, прокурор или следовател, се посочва
в заповедта на министъра на правосъдието
по чл. 4, ал. 3.
Чл. 8. (1) Личната физическа охрана е дейност по защита на телесната неприкосновеност
от противоправни посегателства, като може
да бъде денонощна, за определени часове и за
определени случаи. Тя може да бъде осъществявана от един служител, от екип от двама
и повече служители на ГД „Охрана“, както и
с един, два или с три автомобила.
(2) Ръководителят на екипа по ал. 1 изготвя план, който се утвърждава от директора/началника на териториалното звено за
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охрана. Екземпляр от плана се изпраща на
директора/началника на съответния отдел
в ГД „Охрана“ за извършване на контрол и
оказване на методическа помощ при изпълнението му.
(3) В плана по ал. 2 задължително се определят:
1. начинът на придвижване – пеша или с
автомобил;
2. видовете формации за построяване на
служителите от охраняващия екип;
3. конкретните задължения на всеки служител от екипа;
4. действията на служителите от охраняващия екип при възникване на критична
ситуация.
(4) При необходимост ръководителят на
екипа може да иска съдействие от органите
на МВР за изпълнение на конкретна дейност
по осъществяване на охраната.
(5) За осъществяване на лична физическа
охрана на съдия, прокурор и следовател или
на членове на неговото семейство могат да
се използват служебни моторни превозни
средства на ГД „Охрана“ или лични – на
съответния съдия, прокурор и следовател.
Чл. 9. (1) Задълженията на ръководителя
на екипа по чл. 8 са:
1. да отговаря за въоръжението и оборудването на служителите от екипа;
2. да докладва всяка седмица пред контролиращия за дейността на екипа, а при
необходимост да го информира незабавно;
3. да отговаря за планирането, управлението и контролирането на наряда по охраната
и да поддържа връзка с охранявания съдия,
прокурор или следовател;
4. в зависимост от конкретната ситуация
да определя облеклото на служителите от
екипа – униформено или цивилно.
(2) По предложение на ръководителя на
охраняващия екип със заповед на директора/
началника на съответното териториално звено за охрана могат да се привличат и други
служители за осъществяване на конкретна
дейност.
(3) По време на осъществяването на охраната ръководителят на охраняващия екип не
се променя, като при обективна невъзможност
да изпълнява функциите си се заменя с друг.
Чл. 10. (1) Охраната на жилището на съдия,
прокурор или следовател е дейност по защита
от противоправни посегателства, която се
осъществява чрез физическа охрана или чрез
охрана с технически средства.
(2) Физическата охрана включва охраната
на жилището за определен период от време и
се осъществява от служители на ГД „Охрана“.
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(3) Охраната с технически средства включва
охраната на жилището със сигнално-охранителна техника, видеонаблюдение и система за
контрол на достъпа.
(4) Охраната с технически средства се
организира след извършване на охранително
обследване от служители на ГД „Охрана“.
Раздел ІV
Прекратяване на охраната
Чл. 11. Охраната на съдия, прокурор или
следовател се прекратява със заповед на министъра на правосъдието по предложение на
главния директор на ГД „Охрана“ в следните
случаи:
1. при отпадане на основанията за нейното
осъществяване;
2. по писмено искане на съответния съдия,
прокурор или следовател;
3. при неоказване на съдействие по чл. 394
ЗСВ от охранявания съдия, прокурор или
следовател.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По реда на тази наредба се организира
и осъществява и охраната на съдия, прокурор
или следовател от друга държава на територията на Република България в изпълнение
на международно споразумение или при условията на взаимност.
§ 2. Охрана на съдия, прокурор или следовател може да се осъществява и на територията на друга държава след съгласуване
на действията с компетентните органи на
съответната държава.
§ 3. Изготвянето и съхранението на документите, свързани с организирането и осъществяването на охраната на съдия, прокурор
или следовател или на членове на неговото
семейство, се извършват по реда на Закона
за защита на класифицираната информация.
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата се издава от министъра на
правосъдието съгласувано с Висшия съдебен
съвет на основание чл. 391, ал. 3, т. 3 от Закона за съдебната власт и влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: М. Попова
Приложение № 1
към чл. 4, ал. 4
МЕТОДИКА
за оценка на заплахата и характеристика на риска
1. Оценката на заплахата трябва да бъде
индивидуална – за всяко лице, или обща – за
всички членове на неговото семейство.
2. При определяне оценката на риска се вземат предвид:
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а) може ли да се елиминира рискът;
б) може ли да се избегне рискът;
в) може ли да бъде намален рискът.
3. Вероятността на риска се определя по
следната схема:
Оценка на вероятността на риска

Значение

Непосредствена

Конкретна информация от службите за сигурност и дата на инцидента.

Висока

Конкретна информация от службите за сигурност, но без дата, кога
ще се случи.

Значителна

По-обща информация от службите
за сигурност.

Средна

Няма информация, но е възможно
да се случи.

Ниска

Няма информация от службите за
сигурност и има малка вероятност
от инциденти.

Незначителна

Много малка вероятност от инциденти.

4. За да се изготви оценка на риска (заплахата),
е необходимо да се събере максимално количество информация (разузнаване на субекта). Това
е свързано с изготвяне на справки във всички
полицейски бази данни.
5. При изготвяне оценката на риска се дава
отговор на следните въпроси:
а) какъв би бил най-вероятният резултат,
ако съдията, прокурорът или следователят не
е защитен;
б) това би ли оказало влияние в обществото;
в) вероятно ли е да има медиен интерес.
6. При определяне на физическите рискове
се вземат предвид:
а) има ли „реална и непосредствена“ заплаха за живота на субекта или има ли „реален и
непосредствен“ риск субектът да бъде сериозно
наранен;
б) какво се знае за източника на заплахата;
в) източникът на заплахата в състояние ли
е да я осъществи;
г) налице ли е финансов ресурс и способност
за изпълнение на заплахата;
д) има ли риск за служителите, които работят
със субекта.

БРОЙ 36

Приложение № 2
към чл. 5
ДЕКЛАРАЦИЯ
за оказване на съдействие
(ОБРАЗЕЦ)
Подписаният: ……………………………………………………
(име, презиме, фамилия)
във връзка с чл. 394 от Закона за съдебната
власт декларирам:
Ще осигурявам пълно съдействие на служителите на Главна дирекция „Охрана“ при
изпълнение на мерките, предприемани от тяхна
страна за осигуряване на личната ми физическа
охрана.
……..…….... г.
Гр. …………...
5340

Подпис: ........…………………
(име, фамилия)

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение на Наредба № H-17
от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на
Приложение № 37 и Приложение № 38 от
Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията
относно писмено деклариране чрез Единния
административен документ (обн., ДВ, бр. 105
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 и 51 от 2007 г.,
бр. 3 от 2008 г.; доп., бр. 5 и 30 от 2009 г.;
изм., бр. 45, 92 и 97 от 2009 г.; изм. и доп.,
бр. 49 от 2010 г.; доп., бр. 67 от 2010 г.; изм.,
бр. 6 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2011 г.)
§ 1. В приложение № 18 към чл. 6, т. 22, 40
и 41, чл. 8, т. 22 в т. 1. „Митнически учреждения в Република България“ ред „Димитровград – Ю.Ж. Митническо бюро BG005802“
се заличава.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 май 2011 г.
Министър: С. Дянков

5523

Поправка. Министерският съвет прави следната поправка във връзка с допусната техническа грешка
в Постановление № 99 на Министерския съвет от 2011 г. за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 33 от 2011 г.): В § 3, т. 2 думите „Национален център „Европейски младежки програми и политики“ да се четат „Национален център „Европейски младежки
програми и инициативи“.
5433
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА
И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-21
от 14 април 2011 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 5 от Наредба № 7 от
25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища и във връзка с молба от лицето, получило
разрешение за откриване на Частна профилирана гимназия „Джон Атанасов“ – Русе, изменям
Заповед № РД-14-99 от 20.06.2006 г. (ДВ, бр. 54
от 2006 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-52 от
09.06.2009 г. (ДВ, бр. 47 от 2009 г.), както следва:
В изречение второ след думите „Митническа
и данъчна администрация“ се добавят думите „по
професионално направление код 812 Пътувания,
туризъм и свободно време, професия код 812010
Организатор на туристическа агентска дейност,
специалност код 8120101 Организация на туризма
и свободното време, и по професия код 812040
Аниматор, специалност код 8120401 Туристическа
анимация“.
5378

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-22
от 14 април 2011 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка
с чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба
№ 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини
и у чи л ища разреша вам на „ЧПГ – Ц вет ко ви“ – ЕООД, София, представлявано от Минка
Георгиева Цветкова, ЕИК 121111364, седалище
и адрес на управление – София, район „Овча
купел“, ул. Иван Радоев 23, да открие Частна
детска градина „Цветен ден“ – София.
1. Възпитанието и образованието в детската
градина се организират и провеждат по утвърдена
програма в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание
и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна детска градина
„Цветен ден“ – София, е: София 1, ул. Витошка
поляна 10, УПИ ХV-538, кв. 77 б, м. Овча купел.
4. Възпитанието и обучението на децата се провеждат на адрес: София 1, ул. Витошка поляна 10.
5. Детската градина се управлява и представ
лява от Минка Георгиева Цветкова.
5379

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-230
от 1 април 2011 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие
поради невъзстановимо увреждане вследствие
изсъхване на цялото дърво нареждам:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти вековно дърво – бряст
(Ulmus sp.), обявено със Заповед № 736 о т
6.08.1987 г. на Комитета за опазване на природната среда при Министерския съвет, заведено в
държавния регистър под № 1774, намиращо се
в имот – общинска собственост, в центъра на
с. Паницово, община Несебър, област Бургас.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разно
об разие.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
5396

Министър: Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-248
от 11 април 2011 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113, ал. 2
от Закона за биологичното разнообразие поради
невъзстановимо увреждане вследствие изгаряне
на цялото дърво нареждам:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти вековно дърво – черна
топола (Populus nigra L.), обявено със Заповед
№ РД-160 от 9.03.2009 г. на министъра на околната
среда и водите, заведено в държавния регистър
под № 2065, намиращо се в имот № 014005, м.
Гюмюш ада, землище Ягодово, община „Родопи“,
област Пловдив.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
5397

Министър: Н. Караджова

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-399
от 15 април 2011 г.
На основание чл. 655, ал. 1 и ал. 2, т. 7 от
Търговския закон във връзка с чл. 13, ал. 2 и
чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3 от 2005 г. за реда за
подбор, квалификация и контрол върху синдиците
и постъпила молба, вх. № 92-11-5 от 11.04.2011 г.,
от Марин Стефанов Ножаров да бъде извършена
промяна на служебния адрес нареждам:
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Изменям Заповед № ЛС-04-72 от 2006 г. (ДВ,
бр. 16 от 2006 г.) в частта є относно телефона на
синдика Марин Стефанов Ножаров, като вместо
„0887 673 274“ да се чете: „0877 880 150“.
Разходите за обнародването в „Държавен
вестник“ са за сметка на лицето.
5289

Министър: М. Попова

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 168
от 2 март 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, прието с протокол № 7 от заседание,
проведено на 21.02.2011 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 71, ал. 1 и 2, чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2
и чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на
потребителите в случаите на изземване на опасни
стоки във връзка с чл. 73 от Административно
процесуалния кодекс, изискванията на стандарт
БДС EN 14682, т. 3.1.3 – „Когато се допускат връзки, те трябва да бъдат прикрепени за облеклото,
например с използване на тунел поне в една точка,
разположена на равно разстояние от изходните
точки“, т. 3.4.1 – „Свободните краища на връзките
в областта на талията трябва да се показват наймного 140 mm от всеки край, когато облеклото
е отворено в своята най-широка част, поставено
в хоризонтално положение“, и предвид, че предлаганият на пазара детски панталон, търговска
марка „ZHONG FU“, арт. № ВС-218, с функционална, пристягаща връзка (шнур) в областт а
на талията с тунел за закрепване и странични
пристягащи връзки с надпис „Kids Sweet“, 4 бр.
джобове, надпис на лицевата страна – Resort,
състав: 100 % памук, не съответства на изискванията на БДС EN 14682 – т. 3.1.3 и 3.4.1, тъй като
връзката в областта на талията не е прикрепена
към облеклото в поне една точка, разположена на
равно разстояние от изходните точки, измерената
дължина на свободните краища на връзката в
областта на талията е над допустимите 140 mm,
поради което съществува риск от наранявания
и се счита за опасна за потребителите (малки
деца), нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детски
панталон, търговска марка „ZHONG FU“, арт.
№ ВС-218, с функционална, пристягаща връзка
(шнур) в областта на талията с тунел за закреп
ване и странични пристягащи връзки с надпис
„Kids Sweet“, 4 бр. джобове, надпис на лицевата
страна – Resort, състав: 100 % памук, като стока, представляваща сериозен риск и опасност за
здравето на потребителите (малки деца).
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2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
5336

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 169
от 2 март 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Уст ройствени я правилник на Комиси ята за
защита на потребителите към министъра на
икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за
защита на потребителите, прието с протокол № 7
от заседание, проведено на 21.02.2011 г., чл. 92,
ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71, ал. 1 и 2, чл. 87,
чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита
на потребителите, Наредбата за условията и реда
за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда
за обезщетяване на потребителите в случаите
на изземване на опасни стоки, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, изискванията
на стандарт БДС EN 14682, т. 3.1.3 – „Когато се
допускат връзки, те трябва да бъдат прикрепени за
облеклото, например с използване на тунел поне
в една точка, разположена на равно разстояние от
изходните точки“, т. 3.4.1 – „Свободните краища
на връзките в областта на талията трябва да се
показват най-много 140 mm от всеки край, когато
облеклото е отворено в своята най-широка част,
поставено в хоризонтално положение“, и предвид, че предлаганият на пазара детски спортен
панталон, търговска марка „SN sport“, с функционална, пристягаща връзка (шнур) в областта
на талията с тунел за закрепване в черен цвят
с бели кантове не съответства на изискванията
на БДС EN 14682 – т. 3.1.3 и 3.4.1, тъй като връзката в областта на талията не е прикрепена към
облеклото в поне една точка, разположена на
равно разстояние от изходните точки, измерената
дължина на свободните краища на връзката в
областта на талията е над допустимите 140 mm,
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поради което съществува риск от наранявания
и се счита за опасна за потребителите (малки
деца), нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детски
спортен панталон, търговска марка „SN sport“, с
функционална, пристягаща връзка (шнур) в областта на талията с тунел за закрепване в черен
цвят с бели кантове, като стока, представляваща
сериозен риск и опасност за здравето на потребителите (малки деца).
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
5337

Председател: Д. Лазаров

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД
ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 1
от 20 април 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ във
връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 от Правилника за
прилагането му и решение на Общинския съвет – г р. Белослав, Управителни ят съвет на
Националния компенсационен жилищен фонд
утвърждава промяна в персоналния състав на
местната комисия по чл. 8, ал. 2 при Община
Белослав, област Варна (ДВ, бр. 16 от 2008 г.), като
освобождава Галина Николова Тодорова – председател на местната комисия, и утвърждава Хюлия
Исмаилова Исмаил за нов председател на същата.
Промяната е предложена с Решение № 410 на
Общинския съвет – гр. Белослав, взето с протокол
№ 34 от 10.02.2011 г.
Новоутвърденият председател е легитимен
да взема управленски решения и да подписва
протоколи на местната комисия от деня на обнародване на решението на Управителния съвет
в „Държавен вестник“ и действа през мандата
на предложилия го общински съвет.
5277

Председател: М. Тотева

ВЕСТНИК
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АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3219-П
от 18 април 2011 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 1,
чл. 4, ал. 1 и чл. 32, ал. 1, т. 3 ЗПСК, чл. 2, ал. 1,
т. 1, чл. 3, ал. 3, чл. 5, чл. 7 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за търговете и конкурсите и протоколно
решение № 777 от 18.04.2011 г. на изпълнителния
съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Да се извърши продажба чрез публично
оповестен конкурс на един етап на 5 881 380 броя
акции, представляващи приблизително 79,83 %
от капитала на „Булгартабак – Холдинг“ – АД,
София (наричано по-нататък „дружеството“).
2. Конкурсната документация, която не съдържа информационен меморандум на дружеството,
се закупува в сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол в София,
ул. Аксаков 29, стая 411, в срок до 30-ия ден,
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“. Цената на конкурсната
документация е 5000 лв. или равностойността
им в евро и се заплаща, както следва:
2.1. в касата на агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол – само в лева, или
2.2. чрез банков превод по следната сметка на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол в Българска народна банка – Централно управление: IBAN BG 39 BNBG 9661
3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD. Плащането
се извършва преди получаване/изпращане на
конкурсната документация. Разходите по заплащането на конкурсната документация са за
сметка на лицата.
3. Конкурсната документация се получава
след представяне на документ, от който да е вид
но лицето, оправомощено да закупи конкурсна
документация. В случай че документът по пред
ходното изречение е съставен на език, различен
от българския, той следва да бъде придружен с
превод на български език.
4. В срок до 45-ия ден, считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“,
заинтересованите лица, закупили конкурсна документация, могат да отправят писмени искания
до Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за даване на разяснения по
процедурата за провеждане на конкурса. Разясненията по предходното изречение се изготвят
в писмена форма в срок три работни дни и се
предоставят на разположение на всички лица,
закупили конкурсна документация.
5. Информационният меморандум на дружеството ще бъде предоставен за закупуване само на
заинтересованите лица, отговарящи на някое от
предварителните квалификационни изисквания,
посочени в т. 5.1 и 5.2, закупили конкурсна доку-
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ментация и подписали договор за неразгласяване
на информация:
5.1. заинтересованото лице е стратегически
инвеститор – надлеж но у чредено и ва лидно
съществуващо юридическо лице съгласно законодателството на държавата, чиято юрисдикция
урежда неговия правен статут, което кумулативно
отговаря на следните изисквания:
5.1.1. да осъществява дейности по:
а) промишлена обработка на тютюн и търговия
с обработен тютюн, и
б) производство и продажба на тютюневи
изделия;
5.1.2. размерът на приходите от продажба на
обработен тютюн и тютюневи изделия за всяка
от последните 3 финансови години, за които заинтересованото лице има изготвени одитирани
годишни финансови отчети, трябва да възлиза
минимум на 1 000 000 000 евро или равностойността им в лева;
5.1.3. да има капацитет за:
а) промишлена обработка на тютюн най-малко
12 000 тона годишно, и
б) производство на не по-малко от 35 000 000 000
къса цигари годишно;
5.1.4. да е обработило не по-малко от 10 000
тона тютюн и да е произвело не по-малко от
20 000 000 000 къса цигари за последната финансова година, за която има изготвен одитиран
годишен финансов отчет.
В случай че заинтересованото лице е дъщерно
дружество, съответствието с тези предварителни
квалификационни изисквания може да бъде доказвано с данни на членове от групата. В този случай
заинтересованото лице следва да е включено в
консолидирания финансов отчет на дружествотомайка за всяка от последните три финансови години, за които има изготвени одитирани годишни
финансови отчети. Заинтересованото лице следва
да докаже крайния си фактически и юридически
собственик и структурата за контрол;
5.2. заинтересованото лице е финансов инвеститор, който кумулативно отговаря на следните
изисквания:
5.2.1. да е надлежно у чредено и валидно
съществуващо юридическо лице съгласно законодателството на държавата, чиято юрисдикция
урежда неговия правен статут, и
5.2.2. да управлява финансови активи и/или да
притежава дялови участия в други дружества на
обща стойност не по-малко от 1 000 000 000 евро
или равностойността им в лева както за всяка
от последните 3 финансови години, за които има
изготвени одитирани годишни финансови отчети,
така и към датата на подаване на документите за
доказване на съответствие с настоящото предварително квалификационно изискване, и
5.2.3. да има собствен капитал не по-малко
от 30 000 000 евро или равностойността им в
лева за последната финансова година, за която
има изготвен одитиран годишен финансов отчет.
В случай че заинтересованото лице е дъщерно
дружество, съответствието с предварителните
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квалификационни изисквания по т. 5.2.2 и по
т. 5.2.3 може да бъде доказвано с данни на членове от групата. Заинтересованото лице следва
да докаже крайния си фактически и юридически
собственик и структурата за контрол.
Необходимите документи, които следва да
бъдат представени като доказателство за съответствие с посочените предварителни квалификационни изисквания, се съдържат в конкурсната
документация.
6. Не се допускат до участие в конкурса консорциуми, офшорни дружества, както и лица,
които имат просрочени публични задължения
към българската държава и/или просрочени
задължения към търговски дружества, в които
българската държава притежава повече от 51 %
от капитала им, лица, които са в ликвидация,
лица, обявени в несъстоятелност или са в производство за обявяване в несъстоятелност, както
и лица, осъдени за банкрут.
7. Право да получат сертификат за регистрация
имат заинтересованите лица, които отговарят
на някое от предварителните квалификационни
изисквания по т. 5.1 или т. 5.2 и са закупили
информационен меморандум на дружеството.
8. Цената на информационния меморандум на
дружеството е 20 000 лв. или равностойността
им в евро, която се заплаща при условията и в
сроковете, посочени в конкурсната документация.
Разходите по заплащане на информационния
меморандум са за сметка на лицата.
9. Депозитът за участие е парична вноска
в размер 10 000 000 евро или равностойността
им в лева. Банковата сметка на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол,
посочена в конкурсната документация, следва
да бъде заверена при условията и реда, предвидени в конкурсната документация, най-късно до
15,00 ч. българско време на 110-ия ден, считано
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
10. Не се допуска възможността участникът,
спечелил конкурса, да учреди специално създадено
дъщерно дружество, което дъщерно дружество да
сключи договора за приватизационна продажба
на продаваните акции.
11. Офертите на участниците в конкурса се
подават в стая 209 на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол в София, ул.
Аксаков 29, в срок до 15,00 ч. българско време
на 110-ия ден, считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
12. Утвърждава конкурсната документация
за продажба чрез публично оповестен конкурс
на един етап на 5 881 380 броя акции, представ
ляващи приблизително 79,83 % от капитала на
„Булгартабак – Холдинг“ – АД, София.
Изпълнителен директор: Ем. Караниколов
5524
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-10
от 12 април 2011 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и чл. 35, ал. 3 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за част от землището на гр. Батак (без
територията на кадастрални райони номера 503,
505 и 506 – к.к. Цигов чарк/язовир Батак и кадастрален район 504 – местността Дъното), община
Батак, област Пазарджик.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 16.ХІІ.2008 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
5464
ЗАПОВЕД № РД-16-2
от 19 април 2011 г.
На основание чл. 35, ал. 1, 2 и 3 ЗКИР, както
и искане до Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, вх. № 09-52 от 14.04.2011 г. от кмета
на Община Белица, откривам производство по
създаване на кадастрална карта и кадастрални
регистри за землищата на с. Орцево (без поземлени
имоти с идентификатори 53998.1.905 и 53998.1.906),
с. Кузьово (без поземлени имоти с идентификатори
40453.15.2 и 40453.15.4), с. Гълъбово (без поземлен
имот с идентификатор 15638.1.1), с. Черешово (без
поземлени имоти с идентификатори 80649.16.5 и
80649.16.23), с. Палатик (без поземлени имоти с
идентификатори 59330.15.5 и 59330.15.6) и с. Златарица (без поземлен имот с идентификатор
14521.15.6), община Белица, област Благоевград.
1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и
кадастралните регистри за посочените райони, е
„Геотехинженеринг“ – ООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 300-2-316
от 12.XI.2002 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Благоевград, в общината и кметствата.
3. В срок 30 дни от обнародването на тази
заповед в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на районите, в съответствие с актовете за
собственост.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
5288
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 11
от 13 януари 2011 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № ГР-94-Д-144 от 2007 г. от Даниела
Нинова Каракостова с искане за допускане на
устройствена процедура – изработване на план
за регулация и застрояване за ПИ № 2356, к.л.
Г-10-10-Г, планоснимачен район с. Лозен, идентичен с ПИ № 3374, 3375, 3376. Изработването
на изменение на плана за регулация и план за
застрояване е допуснато с мотивирано предписание на главния архитект на Столичната община с
№ ГР-94-Д-144 от 29.02.2008 г. Проектът отговаря
на предвижданията на общия устройствен план
на Столичната община.
Предложеният проект за изменение на плана
за регулация на кв. 146, местност с. Лозен, е по
имотни граници, като са създадени нови УПИ
VIII-3374, IX-3375, Х-3376 от кв. 146. Обслужването
на УПИ VIII-3374, IX-3375, Х-3376 е осигурено със
задънена улица от о.т. 669 до о.т. 669в. Предвиденият проект за изменение на плана за регулация
и създаване на задънена улица представлява мероприятие от публичен характер съгласно чл. 21,
ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да одобри
проекта за изменение на плана за регулация и
застрояване в случая на основание чл. 21, ал. 6
ЗОС е Столичният общински съвет.
Проектът е обявен на заинтересованите лица,
като с писмо № 66021 56/1 от 19.11.2008 г. главният
архитект на район „Панчарево“ удостоверява,
че в законоустановения срок няма постъпили
възражения.
Представено е съгласуване с Дирекция „Зелена система“ – СО, съгласно чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО.
Предложеният проект за изменение на план
за регулация и застрояване е в съответствие с
изискванията на закона и е спазена процедурата
по допускане и обявяване.
Проектът е разгледан и приет в заседание на
ОЕСУТ с протоколи № ЕС-Г-31 от 17.03.2009 г.,
т. 39 и № ЕС-Г-84 от 5.10.2010 г., т. 44.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 6 ЗОС чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2,
т. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 6,
чл. 110, ал. 1, т. 3, § 6, ал. 7 ПРЗУ Т, т. 5 от
приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-31 от 17.03.2009 г., т. 39
и № ЕС-Г-84 от 5.10.2010 г., т. 44 Столичният
общинският съвет реши:
1. Приема проект за изменение на план за
регулация на местност с. Лозен. Изменение на
границите на кв. 146. Създаване на задънена улица
от о.т. 669 до о.т. 669в. Отреждане на нови УПИ
VIII-3374, IX-3375, Х-3376 по зелените и кафявите
линии, цифри и зачертавания с корекциите във
виолетов и оранжев цвят съгласно приложения
проект.
2. Приема проект за план за застрояване на
УПИ VIII-3374, IX-3375, Х-3376, кв. 146, местност
с. Лозен, съгласно приложения проект.
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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.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
Председател: А. Иванов
5259
РЕШЕНИЕ № 179
от 31 март 2011 г.
На основание писмо вх. № ГР-07-00-30 от
2010 г. от Мария Бояджийска – зам.-кмет на Столичната община, за възлагане и изработване на
подробен устройствен план – парцеларен план на
язовир „Суходол – 2“, със Заповед № РД-09-50-1498
от 4.10.2010 г. на главния архитект на Столичната
община е допуснато служебно изработване на
проект за парцеларен план на язовира и изменение на план за регулация на УПИ I, II, III, IV,
V и VI, кв. 9, м. Манилов дол.
Проучване и анализ на техническото и експлоатационното състояние на язовира е извършено
от Центъра за научни изследвания и проектиране
при УАСГ. Разработката е разгледана и приета с
протокол от 23.11.2009 г. от комисия, назначена
със Заповед № РД-09-01-341 от 17.11.2009 г. на
вр.и.д. кмет на Столичната община.
Проек т ът за парцеларен план на язовир
„Суходол – 2“ и изменението на плана за регулация на кв. 9, УПИ І-169; ІІ-169; ІІІ-169; IV-169;
V-169 и VI-169, м. Манилов дол, отговарят на
предвижданията на общия устройствен план на
Столичната община.
Предвиденото с предложеното изменение на
плана за регулация и парцеларния план представлява мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта в случая на основание чл. 21,
ал. 6 ЗОС е Столичният общински съвет.
Проектът е обявен по реда на чл. 128, ал. 2
ЗУТ, обнародван в „Държавен вестник“, бр. 87
от 2010 г., и изложен в райони „Люлин“, „Овча
купел“ и „Банкя“.
Проектът е приет от Общинския експертен
съвет по устройство на територията.
Подробният устройствен план е в съответствие
с изискванията на закона и е спазена процедурата
по допускане и обявяване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 6 ЗОС, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5,
чл. 129, ал. 1, чл. 130, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 6
и ал. 1, т. 2 ЗУТ, т. 34 и 42 от приложение към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕСГ-4 от 18.01.2011 г., т. 9, Столичният общински
съвет реши:
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1. Одобрява проект за парцеларен план на
язовир „Суходол – 2“, м. Шаварна бара, землище
Суходол, по червените и кафявите линии, текст
и зачертавания съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на м. Манилов дол, кв. 9. Изменение
на границите на кв. 9. Изменение на границите
на УПИ І-169; II-169; ІІІ-169; IV-169; V-169 и VI-169
по кафявите и зелените линии, цифри и зачертавания съгласно приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до райони „Люлин“, „Овча
купел“ и „Банкя“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство на
територията и жилищна политика на Столичния
общински съвет.
Председател: А. Иванов
5260

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1515
от 17 декември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 519 от 29.07.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 31.05.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към трафопост, ж.к. Дружба 2, до бл. 515,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 27.05.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
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7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
5261
РЕШЕНИЕ № 1516
от 17 декември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 519 от 29.07.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 30.05.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към трафопост, ж.к. Дружба 2, до бл. 516,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.05.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
5263
РЕШЕНИЕ № 1525
от 14 януари 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 591 от 10.09.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 01.06.2011 г. от 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
№ 2 към трафопост, ж.к. Дружба 1, до бл. 104,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
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4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 30.05.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време, след закупуване на документация.
5398

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1528
от 14 януари 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 356 от 26.06.2008 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 2.06.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, ж.к. Люлин, до бл. 985, обособена
част от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД,
на територията на район „Люлин“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 67 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 6700 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 31.05.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
5399

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН
РЕШЕНИЕ № 1529
от 14 януари 2011 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 766 от 26.07.2007 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 31.05.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
№ 1, кв. Илиенци-изток, кв. 3, пл. III, до бл. 5,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Сердика“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 38 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 3800 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 27.05.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
5264
РЕШЕНИЕ № 1530
от 14 януари 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 899 от 28.09.2007 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 30.05.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към трафопост, ж.к. Стрелбище, до бл. 95,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Триадица“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 6000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
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клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.05.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
5265
РЕШЕНИЕ № 1537
от 28 януари 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 302 от 10.06 2010 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 01.06.2011 г. от 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, кв. Челопечене, ул.
Ангел Маджаров, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Кремиковци“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 37 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 3700 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 30.05.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
5400
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РЕШЕНИЕ № 1541
от 28 януари 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 768 от 26.07.2007 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 6.06.2011 г. от 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към трафопост, ж.к. Дружба 2, до бл. 224,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Искър“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 5000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 300 лв.
4. Депозитът за участие – 500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 2.06.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
5401
РЕШЕНИЕ № 1556
от 11 февруари 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 58 от 27.01.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 02.06.2011 г. от 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж.к. Дървеница 2, до
бл. 46, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Студентски“, със съответното право
на строеж.
2. Начална тръжна цена – 6000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 31.05.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС) е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
5402
РЕШЕНИЕ № 1602
от 18 март 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 302 от 10.06.2010 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 8.06.2011 г. от 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
УПИ-I-8, кв. Враждебна, между ул. 46 и ул. 47,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“, с право на собственост върху
поземления имот.
2. Начална тръжна цена – 450 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 45 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 6.06.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 1200 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
5403
РЕШЕНИЕ № 1607
от 1 април 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 131 от 13.03.2008 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
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1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 31.05.2011 г. в 15 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към трафопост, ж.к. Връбница 1 (стар ж.к.
Надежда 5), до бл. 535, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Връбница“, със
съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 74 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 7400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 27.05.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
5266
РЕШЕНИЕ № 1610
от 1 април 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 761 от 11.12.2008 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 02.06.2011 г. от 15 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на сграда с терен (ПИ № 641), ул. Проф. Иван
Георгов 7 (бивша ул. Цветан Антов), обособена
част от „Софинвест“ – ЕООД, на територията на
район „Сердика“, заедно с право на собственост
върху ПИ № 641.
2. Начална тръжна цена – 800 000 лв. 17,38 %
от сделката се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 50 000 лв.
4. Депозитът за участие – 80 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 31.05.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
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документация – 1200 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая №2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
5404
РЕШЕНИЕ № 1611
от 1 април 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 772 от 26.07.2007 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 1.06.2011 г. в 15 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда с
поземлен имот № 2417 в с. Лозен, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Панчарево“,
с право на собственост върху терен.
2. Начална тръжна цена – 395 000 лв. (Сделката се облага с ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 39 500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 30.05.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 1500 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
5405
РЕШЕНИЕ № 1621
от 8 април 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 430 от 24.07.2008 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 6.06.2011 г. в 15 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на админист
ративна сграда (незавършено строителство) с
прилежащ терен – поземлен имот № 2545, София,

БРОЙ 36

ДЪРЖАВЕН

СПЗ „Модерно предградие“ – Обеля, кв. 4 в УПИ
VIII, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Люлин“.
2. Начална тръжна цена – 890 000 лв. Сделката
се облага частично с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 89 000 лв., се
внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6,
София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – не по-късно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 2.06.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 1200 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
5406

ОБЩИНА БЕЛИЦА
РЕШЕНИЕ № 53
от 29 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Белица, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване за обект:
„Фотоволтаична централа“ в ПИ № 03504.201.395
по кадастралната карта на гр. Белица, община
Белица, област Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Белица до Административния съд – Благоевград.
Председател: Х. Юруков
5345

ОБЩИНА БОБОШЕВО
РЕШЕНИЕ № 366
от 24 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23 и ал. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № ІІ-3 от протокол № 3 от 18.06.2010 г. на
Общинския експертен съвет по устройство на
територията и Решение № 4 от 10.12.2010 г. на
комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ Общинският
съвет – гр. Бобошево, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план
за застрояване (ПЗ) в обхват: поземлен имот
№ 204009, местност Миладин, по картата на
възстановената собственост за землището на
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гр. Бобошево, община Бобошево, с цел промяна
предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди – изграждане на жилищна сграда.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Бобошево пред Административния съд – Кюстендил.
Председател: Г. Мичов
5267

ОБЩИНА БОТЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 104
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във
връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 8, т. 1, чл. 12, ал. 2,
чл. 59, ал. 1 и чл. 109, ал. 2 ЗУТ Общинският
съвет – Ботевград, реши:
1. Одобрява проект на подробен устройствен
план (ПУП) на имот № 054041 в м. Широко ливаде в землището на Ботевград с цел промяна
на предназначението на същия за „Жилищно
строителство“ съгласно приложения проект.
2. Възлага на кмета на Община Ботевград да
организира извършването на произтичащите от
решението процедури.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Ботевград до
Административния съд – София област.
Председател: М. Кирова
5311

ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 46
от 24 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 136, ал. 1, чл. 127, ал. 6 и чл. 59, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин, одобрява
проект за „Изменение на общ устройствен план
на община Видин“ – смяна на устройствената зона
от „Стопански терени, животновъдни ферми“ в
„Инженерни съоръжения“ за ПИ 001009, ПИ 000225,
ПИ 001008, ПИ 001007, ПИ 001006, ПИ 001005,
ПИ 001004, ПИ 001003, ПИ 001002 и ПИ 001001,
Стопански двор по картата на възстановената
собственост землище с. Гайтанци, община Видин.
Председател: Св. Славчев
5268
РЕШЕНИЕ № 48
от 24 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 136, ал. 1, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин, одобрява проект за парцеларен план на обект „Подземна тръбна кабелна мрежа за нуждите на „Вида
оптикс ТВВ“ в участъка с. Покрайна – с. Антимово – с. Кутово, община Видин.
Председател: Св. Славчев
5269
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ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 805
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 ЗПСК,
чл. 12, ал. 2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационни оценки и за
условията и реда на лицензиране на оценители,
чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 673 от 30.09.2010 г. Общинският
съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
1. Приема правния анализ, приватизационната
оценка и информационния меморандум на обект:
Дърводелска работилница и пристройка към
нея с РЗП 165 кв. м на ул. Владая 21, гр. Горна
Оряховица, разположена в УПИ VІІ – за „Благоустроител“ – ООД, в кв. 242 по ПУП на Горна
Оряховица, заедно със съответните идеални части
от правото на строеж върху земята, съобразно
застроената му площ.
2. Продажбата на общинския нежилищен
имот по т. 1 да се извърши чрез публичен търг
с явно наддаване.
3. Търгът ще се проведе при следните условия:
3.1. Начална тръжна цена – 22 240 лв.; цената се
оферира в левове и се заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в тръжната документация.
3.2. Стъпка на наддаване – 10 % от началната
тръжна цена – 2224 лв.
3.3. Депозитът за участие е парична вноска
от 8896 лв. и се превежда по банкова сметка
на общината по фонд „Приватизация“: IBAN
BG55UNCR75273243690505, SWIFT BIG код на
УниКредит Булбанк UNCRBGSF, БАЕ код на
УниКредит Булбанк UNCR7527 при УниКредит
Булбанк, клон Горна Оряховица, в срок до 20-ия
ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
3.4. Тръжната документация се закупува от
Община Горна Оряховица, пл. Г. Измирлиев 5, стая
107. Цената на тръжната документация е 100 лв.
без ДДС, или 120 лв. с ДДС, и се заплаща в касата
на общината преди получаване на документация. Лицето, закупуващо тръжна документация,
следва да представи документ за самоличност,
а в случаите на представителство – и документ,
удостоверяващ представителната му власт.
3.5. Срок за закупуване на тръжната документация – до 15-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
3.6. Срок за подаване на предложенията за
участие в търга – 12 ч. на 22-рия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“. Предложенията се подават в деловодството на Община Горна Оряховица.
3.7. Посещения и огледи на обекта могат да се
извършват всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в работното му време
след закупуване на документация.
3.8. Търгът ще се проведе на 22-рия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в 14 ч. в стая 102 на Община
Горна Оряховица.
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3.9. Достигнатата тръжна цена на продадения
по т. 1 общински нежилищен имот да се заплати
еднократно или разсрочено в левове при разсрочено плащане – начална вноска не по-малко от 50 %
от определената цена; разсрочване на дължимата
част до 6 месеца след датата на подписване на
договора; лихва върху дължимата част – ОЛП
плюс 10 пункта надбавка от деня на сключването на договора за продажба до окончателното
изплащане на обекта.
4. Утвърждава тръжна документация и проект
на договор за продажба на имота по т. 1.
5. Възлага на кмета на общината да подготви
търга и да назначи тръжната комисия за провеждането на търга.
6. Упълномощава кмета на Община Горна
Оряховица да одобри протокол от проведения търг,
да определи спечелилия участник със заповед и
да сключи договора за продажба.
Председател: Д. Костадинов
5343

ОБЩИНА ДУПНИЦА
РЕШЕНИЕ № 39
от 30 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Дупница, одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за линеен обект – „Противоерозионни съоръжения по трасето на Транзитен
газопровод за Гърция и Македония“, подобект
„Възстановяване на земното покритие върху
Транзитен газопровод за Гърция и Македония“.
Трасето преминава през поземлени имоти с идентификатори 68789.158.6, 68789.159.3 и 68789.0.39 по
кадастралната карта на гр. Дупница.
С п роек та се п редви ж да да се п ромени
предназначението на земеделската земя на част
от поземлен имот с идентификатор 68789.158.6
в размер 645 кв. м и част от поземлен имот с
идентификатор 68789.159.3 в размер 1786 кв. м,
върху които е извършено строителство на защитно
съоръжение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Дупница до Административния съд – Кюстендил.
Председател: Я. Тодоров
5416

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 1047
от 24 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, чл. 110, ал. 1, т. 5
и чл. 124, ал. 3 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – Трасе за кабелно
захранване на УПИ 8024,8023 – за стопанска и
обслужваща дейност, фотоволтаична централа,
магазин със склад за хранителни стоки, кафене и
автосервиз в м. Кантона в землището на гр. Кар-
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лово, преминаващ през поземлени имоти (ПИ)
№ 000092, № 000095 – полски пътища, публична
общинска собственост, и УПИ 8087 – трафопост,
по картата на възстановената собственост (КВС)
в м. Кантона, землище гр. Карлово, 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.
Председател: Т. Стоев
5342

ОБЩИНА КОТЕЛ
РЕШЕНИЕ № 618
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Котел, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за линеен
обект на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии за обект:
„Подземен кабел 20 kV, ТП 20 kV за фотоволтаична електроцентрала в ПИ 052006, местност
Бичка, по КВС на землище с. Пъдарево, община
Котел, област Сливен.
Трасето на кабела се прокарва през поземлени имоти 000711, 000123 и 000124 – полски
път, 052006 – частна земеделска територия за
ел. енергийно производство, и 059051 – частна
собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Котел до Административния съд – Сливен.
Председател: В. Андреева
5270

ОБЩИНА КРИЧИМ
РЕШЕНИЕ № 275
от 18 април 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. Кричим, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за поземлен имот с
кадастрален идентификатор 39921.91.66, намиращ
се извън урбанизираната територия в м. Адалъка, в
землището на гр. Кричим, община Кричим, област
Пловдив, собственост на „Валкин лес“ – ЕООД,
с ЕИК 115765231, за обособяване на урегулиран
поземлен имот 91.66 с отреждане за „открит развлекателен басейн“ с промяна предназначението
на земеделската земя.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Кричим до Административния съд – Пловдив.
Председател: А. Хаджиева
5417
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
ЗАПОВЕД № РД-09-76
от 20 април 2011 г.
На основание § 4к, ал. 8 във връзка с ал. 6
ЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ и протокол
от 5.04.2011 г. от заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-09-28 от 10.02.2011 г.
на областния управител на област Кърджали,
изменям Заповед № РД-09-127 от 3.07.2008 г. на
областния управител на област Кърджали (ДВ,
бр. 66 от 2008 г.) за одобрение на план на новообразуваните имоти по § 4к ЗСПЗЗ в частта є,
отнасяща се за следните имоти за зона за земеделско ползване с № 24а, попадаща в землището
на с. Брош, община Кърджали: имот от ПНИ
с идентификационен № 06567.126.10 с площ 600
кв. м по скица-проект № 1 от 9.03.2011 г. да се
запише на Любен Въчев Въчев; имот от ПНИ
с идентификационен № 06567.126.42 с площ 787
кв. м по скица-проект № 2 от 9.03.2011 г. да се
запише на Община Кърджали; имот от ПНИ с
идентификационен № 06567.126.43 (път) с площ
668 кв. м по скица-проект № 3 от 9.03.2011 г. да
се запише на Община Кърджали.
Заповедта подлежи на обжалване чрез областния управител до Административния съд – Кърджали, в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“.
Областен управител: Ив. Таушанова
5377

ОБЩИНА МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 637
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 1, протокол на
ОЕСУТ № 4 от 19.04.2011 г. Общинският съвет –
гр. Монтана, одобрява проект за изменение на
ПУП – Специализирана схема за оптична кабелна
мрежа за телевизия и интернет в гр. Монтана през
имоти публична общинска собственост – улици,
тротоари и други, съгласно приложена таблица
към проекта и имоти частна общинска собственост с идентификатори: 48489.6.272; 48489.13.194;
48489.13.96; 48489.13.12 и 48489.13.13 по кадастралната карта на гр. Монтана.
Решението да се съобщи по реда на чл. 128,
ал. 2 ЗУТ.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ чрез общината до Административния съд – Монтана, в 14-дневен срок от датата
на съобщаването му.
Председател: Св. Николов
5560

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 1270
от 1 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Несебър, одобрява ПУП – парцела-
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рен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии – обект: „Външно електрозахранване – кабели 20 kV за захранване на трафопост тип
БКТП – нов, в ПИ 51500.17.9 по кадастралната
карта на гр. Несебър, м. Бостанлъка. Трасето
на кабела с дължина 235 м започва от кабелни
муфи в ПИ 51500.21.39 – полски път, преминава
през ПИ 51500.21.39 – полски път, и достига до
БКТП – нов, в ПИ 51500.17.9“, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове,
сигнатури, надписи и размери, неразделна част
от това решение.
Решението може да бъде обжалвано в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател: Б. Филипов
5271
РЕШЕНИЕ № 1271
от 1 март 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Несебър, одобрява парцеларен план за
елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии – обект:
„Външни В и К мрежи за имоти с идентификатори
51500.18.16, 51500.17.29 и 51500.17.30 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. Бостанлъка“, съобразно
приложените чертежи и таблици със съответните
цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна
част от това решение, имайки предвид, че трасето
на новопроектирания водопровод започва ВШ на
съществуващ водопровод ∅ 355, минава по полски
пътища с идентификатори 51500.21.39, 51500.22.106
и 51500.22.107 – собственост на Община Несебър, и достига до ВШ в имот с идентификатор
51500.17.29, като захранва и имоти с идентификатори 51500.18.16 и 51500.17.30, трасето на канализацията започва от новопредвидена РШ – източно
от имот с идентификатор 51500.17.29, минава по
полски пътища с идентификатори 51500.21.39,
5150 0.22.106 и 5150 0.22.107 – собст веност на
Община Несебър, и достига до съществуваща
канализация и за водопровода и канализацията
е предвиден сервитут по 3 м от двете страни на
трасетата, като с ограничителен режим за трасето
на В и К връзките са имоти с идентификатори:
51500.21.39, 51500.22.106, 51500.22.107, 51500.22.44,
51500.22.47, 51500.22.48, 51500.22.59, 51500.22.60,
51500.22.65, 51500.22.66, 51500.22.67, 51500.22.74,
51500.22.174, 51500.22.176, 51500.18.16, 51500.18.7,
51500.18.9, 51500.17.29 и 51500.17.30 по КК на
гр. Несебър, м. Бостанлъка.
Решението може да бъде обжалвано в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател: Б. Филипов
5272

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 52
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пазарджик, реши:
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Одобрява ПУП – план за улична регулация за
ул. с о.т. 923в – 923б – 923 – 941 – 20 – 21 – 22 –
23 – 25 – 26 – 27 в участъка между ул. Царица
Йоанна и кв. 7 – инд. зона по плана на гр. Пазарджик, с което се обособява улица с две платна
по 7,5 м, средна разделителна ивица, велоалея и
тротоари, ведно със схемите към него, съгласно
кафявите и зелените линии, щрихи и надписи на
приложения проект.
Председател: Г. Йорданов
5310

ОБЩИНА „МАРИЦА“,
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 65
от 8 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 109, ал. 2 във връзка с чл. 124, ал. 2 и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет при Община „Марица“ одобрява представения ПУП – парцеларен
план за обект: „Обслужващ път“ за УПИ с № 23.42,
23.43 и 23.44, м. Ирезлика, по кадастралната карта
на с. Желязно, община „Марица“, област Пловдив.
Председател: Пл. Петков
5414
РЕШЕНИЕ № 66
от 8 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 109, ал. 2 във връзка с чл. 124, ал. 2 и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет при Община „Марица“ одобрява представения ПУП – парцеларен план за обект: „Транспортен достъп“ към
обект – „ТИР паркинг, сервиз за камиони и офис“,
преминаващ през ПИ № 48.4, 48.10, 48.11 и 9.37 в
м. Полук тарла, землище с. Войводиново, община
„Марица“, област Пловдив.
Председател: Пл. Петков
5415

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
РЕШЕНИЕ № 47-661
от 23 март 2011 г.
На основание чл. 45, ал. 9, предл. 3, чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 6 и 7 във връзка с ал. 1 ЗОС Общинският
съвет – гр. Провадия, приема повторно Решение
№ 46-635 от 21.02.2011 г.:
1. Одобрява ПУП – ПР (подробен устройствен
план – план за регулация) за УПИ II-1432, УПИ
XV-1429, XVI-1430, XVII-1434 и ПИ 1431 в кв. 68 по
плана на гр. Провадия, област Варна, при което
се обособяват нови пет УПИ: УПИ XVIII-1432,
УПИ XIX-1434, УПИ ХХ-1429, УПИ ХХI-1430
и УПИ ХХII – „За жилищно строителство и
обслужващи дейности“ с пл. № 1431, и задънена
улица с о.т. № 795, 796 и 797.
2. Възлага на кмета на Община Провадия
изпълнението на решението.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Провадия пред Административния съд – Варна.
Председател: Д. Агностева
5381
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ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 1769
от 24 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и протокол № 53 на ПК „Устройство на
територията“ Общинският съвет – гр. Самоков,
одобрява ПУП – план за застрояване на поземлен имот № 219016 в м. Кумански дол, землище
с. Ковачевци, община Самоков, собственост на
„Фърст Чойс Ленд Груп“ – АД, за изграждане на
една вилна сграда при обособена устройствена
зона – вилна зона (Ов), с показатели: плътност
на застрояване – до 40 %; коефициент на интензивност – до 0,8; височина на сградите – до 7 м;
минимална озеленена площ – 50 %.
Председател: Л. Янкова
5418
РЕШЕНИЕ № 1770
от 24 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и протокол № 53 на ПК „Устройство на
територията“ Общинският съвет – гр. Самоков,
одобрява ПУП – план за застрояване на поземлен
имот № 032008 в м. Селище, землище с. Рельово,
община Самоков, собственост на Тодорка Петрова
Бандрова и Мирослав Георгиев Димитров, при
обособена устройствена зона – нискоетажно жилищно строителство (Жм), с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на
интензивност – до 1,2; височина на сградите – до
10 м; минимална озеленена площ – 40 %, съгласно
приложения проект. Имотът подлежи на първа
регулация по реда на чл. 16 ЗУТ.
Председател: Л. Янкова
5419
РЕШЕНИЕ № 1771
от 24 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 53 на ПК „Устройство на територията“ Общинският съвет – гр. Самоков, одобрява ПУП – план за застрояване на
поземлен имот № 024004 в м. Калевица, землище с. Белчин, община Самоков, собственост на
Лиляна Андонова Кенанова, при обособена устройствена зона – вилна зона (Ов), с показатели:
плътност на застрояване – до 40 %; коефициент на
интензивност – до 0,8; височина на сградите – до
7 м; минимална озеленена площ – 50 %, съгласно
приложения проект. Имотът подлежи на първа
регулация по реда на чл. 16 ЗУТ.
Председател: Л. Янкова
5420
РЕШЕНИЕ № 1772
от 24 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, а л. 1 ЗУ Т и протокол № 53 на ПК
„Устройство на територията“ Общинският съвет – г р. Самоков, одобрява П У П – план за
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регулация и застрояване на поземлени имоти
№ 65231.917.469 и № 65231.917.517 в м. Луковица, землище гр. Самоков, община Самоков, собственост
на „БСПФ Проджект 4“ – ЕАД, за изграждане на
курортно-ваканционно селище „Боровец Лейкс“
с предвидени хотелски, апартаментни и вилни
сгради съгласно приложения проект.
5421

Председател: Л. Янкова

РЕШЕНИЕ № 1773
от 24 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, а л. 1 ЗУ Т и протокол № 53 на ПК
„Устройство на територията“ Общинският съвет – г р. Самоков, одобрява П У П – план за
застрояване на поземлен имот № 033025 в м.
Станкев дол, землище с. Рельово, община Самоков, собственост на „ДИБ“ – ЕООД, при обособена устройствена зона – нискоетажно жилищно
строителство (Жм), с показатели: плътност на
застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; височина на сградите – до 10 м;
минимална озеленена площ – 40 %, съгласно
приложения проект. Имотът подлежи на първа
регулация по реда на чл. 16 ЗУТ.
5422

Председател: Л. Янкова

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ № 909
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение на ОЕСУТ
Общинският съвет – Свиленград, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за външно
електрозахранване на обект: „Склад за селскостопанска продукция и селскостопанска техника“, намиращ се в ПИ № 62002 в землището на
с. Мезек.
Неразделна част от решението са приложеният
план и графичната и текстовата част.
5312

Председател: Т. Коларова

РЕШЕНИЕ № 921
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение на ОЕСУТ
Общинският съвет – Свиленград, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за външно
електрозахранване: „Въздушна кабелна линия
20 kV и мачтов трафопост 400 kVA към обект:
„Транзитен център за бежанци“, намиращ се в
ПИ 087010 в землището на с. Пъстрогор.
Неразделна част от решението са приложеният
план и графичната и текстовата част.
5313

Председател: Т. Коларова
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ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 349
от 18 април 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 60 АПК
и чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА Общинският съвет – Симеоновград, реши:
1. Одобрява П У П (подробен устройствен
план) – ПП (парцеларен план) към ПУП (подробен устройствен план) – ПЗ (план за застрояване)
на поземлен имот № 024014 в м. Оземленото на
землището на с. Пясъчево, община Симеоновград,
за „Външно присъединяване на ФВЦ електрораз
пределителна мрежа 20 kV“.
2. Възлага на кмета на Община Симеоновград
да проведе необходимите процедури по съобщаване на решението.
3. На основание чл. 60 АПК допуска предварително изпълнение на решението.
Председател: Д. Симеонов
5346

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 1222
от 7 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
1. Одобрява окончателния проект „Ситуационно решение на пътен възел „Розова градина“ като
изменение на действащи подробни устройствени
планове на гр. Сливен“.
2. При изготвяне на инвестиционни проекти за кръстовището да се осигури техническа
възможност за двупосочна връзка на кръговото
кръстовище по бул. Христо Ботев в посока бул.
Хаджи Димитър и МБАЛ „Д-р Иван Селимински“.
Целта е да се осигури достъпът на линейките до
кръговото движение.
Решението по т. 1 подлежи на обжалване в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез общинската администрация до
Административния съд – Сливен.
Председател: М. Григорова
5353
РЕШЕНИЕ № 1224
от 7 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
1. Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане на
подземен електропровод – 20 kV за фотоволтаични централи в поземлени имоти 67338.75.33,
67338.75.34, 67338.75.35 и 67338.75.36, землище
гр. Сливен, преминаващ през имоти 67338.75.7
и 67338.76.1 – полски пътища, намиращи се в
същото землище.
2. Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейните обекти на

ВЕСТНИК

БРОЙ 36

техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане на
обект: „Изместване на ел. проводно отклонение
20 kV от стълб № 3 на отклонението за ТП „Гара“
до стълб № 6 на отклонението за ТП „Изток“ на
ВЛ 20 kV „Малко Чочовен“, подстанция „Речица“,
гр. Сливен“, като новото трасе на подземния
електропровод преминава през поземлени имоти
67338.13.018, 67338.13.001, 67338.13.016, 67338.13.014
и 67338.13.015, местност Касъмово, землище
гр. Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Сливен.
5354

Председател: М. Григорова

РЕШЕНИЕ № 1225
от 7 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, одобрява проекти за подробни устройствени
планове – парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за разширение
на трасе на подземен електропровод – 20 kV за
присъединяване на фотоволтаични централи в
местността Чобанка, землище гр. Сливен, преминаващ през поземлени имоти с идентификатори
67338.92.20, 67338.93.3, 67338.92.13, 67338.92.23,
67338.92.21, 67338.91.4 и 67338.108.29, землище
гр. Сливен, и изменение на ПУП за следните
имоти, отредени „За фотоволтаични централи“:
67338.92.11 и 67338.92.12, като се променят границите на имотите и се образуват нови имоти
67338.92.24 и 67338.92.25, 67338.92.17, 67338.92.18 и
67338.92.19 с предвиденото им обединяване в общ
поземлен имот 67338.92.21; 67338.92.14, 67338.92.15
и 67338.92.16 с предвиденото им обединяване
в общ поземлен имот 67338.92.20; 67338.92.9 и
67338.92.10 с предвиденото им обединяване в общ
поземлен имот 67338.92.22, всички в местност
Чобанка, землище гр. Сливен, като се запазва
предвиденото отреждане.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Сливен.
5355

Председател: М. Григорова

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ЗАПОВЕД № РД-09-205
от 6 април 2011 г.
На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и влязло в сила решение № 120
от 06.07.2007 г. на Старозагорския окръжен съд
одобрявам план на новообразуваните имоти
по отношение на имот с кадастрален № 170 в

БРОЙ 36

ДЪРЖАВЕН

кадастрален район № 212 в землището на с. Хрищени, община Стара Загора, като в регистъра
на новообразуваните имоти, неразделна част от
плана, имотът да се запише на Златка Минева
Кукева на основание нотариален акт № 47 от
29.07.1996 г., том VІ, дело № 3856/96.
Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез областния управител на
област Стара Загора пред Административния
съд – Стара Загора, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на директора на дирекция „АКРРДС“ в областната
администрация – Стара Загора.
Областен управител: Й. Николов
5368
ЗАПОВЕД № РД-09-206
от 6 април 2011 г.
На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8
ППЗСПЗЗ и влязло в сила решение № 287 от
02.11.2009 г. на Административния съд – Стара
Загора, одобрявам плана на новообразуваните
имоти за местностите Атлаик, Гермята, Татариери, Ишекър, Ай Бунар, Кору чешма, Гюрлена,
Гъзера и Стаев трап в землището на с. Пряпорец, ЕК АТТЕ 58743, община Стара Загора, по
отношение на следните имоти:
• и мо т № 45, к а дас т ра лен ра йон 302 , с
площ 683 кв. м, който имот да бъде вписан в
регистъра на имотите към плана като собствен
на наследниците на Руси Костов Господинов,
с. Пряпорец, въз основа на решение на ПК
№ 37094 от 25.06.1996 г.;
• имот № 46, кадастрален район 302, с площ
500 кв. м, който имот да бъде вписан в регистъра на имотите към плана като собствен на
Ангел Вълков Ангелов, с. Пряпорец, въз основа
на нотариален акт № 50 от 09.11.1995 г., том
ІХ, дело 5785;
• и мо т № 47, к а дас т ра лен ра йон 302 , с
площ 696 кв. м, който имот да бъде вписан в
регистъра на имотите към плана като собствен
на: наследниците на Руси Костов Господинов,
с. Пряпорец, въз основа на решние на ПК
№ 37093 от 25.06.1996 г., издадено от ПК – Стара Загора, за 196/696 идеални части; Невена
Минева Драманска, с. Пряпорец, въз основа
на нотариален акт № 126, том ІІ, дело 778 за
500/696 идеални части.
Неразделна част от заповедта е проект, изготвен от „Глобал Гео“ – ЕООД, чрез инж. Нели
Старчева, лице, правоспособно по ЗКИР.
Заповедта подлежи на облажване от заинтересуваните лица чрез областния управител на
област Стара Загора пред Административния
съд – Стара Загора, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на директора на дирекция „АКРРДС“ в областната
администрация – Стара Загора.
5369

Областен управител: Й. Николов

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 3

ОБЩИНА С. ЛЕСИЧОВО,
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 487
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Лесичово, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация за улици с о.т. 16-18-1920-21-76-22-25-24-23; о.т. 22-42, обслужващи квартали 7, 8, 9, 10 и 11 по плана на с. Калугерово,
община Лесичово.
2. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Лесичово до Административния
съд – Пазарджик.
Председател: Кр. Пунтев
5382
11. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа
на приетата от Управителния съвет на БНБ с
решение № 149 от 16.12.2004 г. методика основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,21 на сто, считано от 1 май 2011 г.
5512
81. – Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на основание чл. 32, ал. 1,
т. 4 ЗПСК, § 2 от допълнителните разпоредби
на Закона за сделките с компенсаторни инструменти, чл. 22, 45а, 45б, ал. 1 и 2 и чл. 45е от
Наредбата за условията и реда за организиране и
провеждане на централизирани публични търгове
за продажба на акции – собственост на държавата, във връзка с договор № 24 от 17.11.2003 г.
за възлагане на техническото изпълнение на
централизирани публични т ъргове, ск лючен
с „БФБ – София“ – АД, и Решение № 117 от
21.02.2003 г. на МС (ДВ, бр. 20 от 2003 г.) за
приемане на годишен списък на търговските
дружества с държавно участие в капитала, при
приватизацията на които се допуска плащане с
непарични платежни средства през 2003 г., Решение № 855 от 08.12.2003 г. (ДВ, бр. 109 от 2003 г.),
Решение № 974 от 11.12.2004 г. (ДВ, бр. 111 от
2004 г.), Решение № 424 от 02.07.2008 г. (ДВ, бр. 73
от 2008 г.), Решение № 576 от 01.07.2009 г. (ДВ,
бр. 72 от 2009 г.) и Решение № 885 от 20.12.2010 г.
(ДВ, бр. 102 от 2010 г.) на МС за изменение и
допълнение на Решение № 117 от 21.02.2003 г. на
МС, Решение № 2253-П от 15.04.2003 г., Решение
№ 2611-П от 15.01.2004 г., Решение № 2681-П от
10.03.2004 г., Решение № 2722-П от 13.04.2004 г.,
Решение № 2886-П от 09.09.2004 г., Решение
№ 2935-П от 08.12.2004 г., Решение № 3047-П от
11.11.2005 г., Решение № 3203-П от 21.04.2009 г.,
Решение № 3206-П от 23.06.2009 г., Решение
№ 3212-П от 29.01.2010 г., Решение № 3215-П от
19.11.2010 г., Решение № 3216-П от 17.03.2011 г.,
Решение № 3218-П от 05.04.2011 г. и протоколно
Решение № 808 от 27.04.2011 г. на ИС на АПСК
обявява:

„ЗИИУ „СТАНДАРТ“
Б Л А Г ОЕ В (ЗММ – БЛАГОЕВГРАД) – АД ГРАД

„МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ“ – БУРГАС
АД

„ Н ОВ А Л И С “ ( М Е Б Е Л - П А З А Р ЛУКС“) – АД
ДЖИК

„П И ВО И Н ВЕС Т БГ “ В Е Л И К О
(„ ВЕ Л И КО Т ЪРНОВ С КО ТЪРНОВО
ПИВО“) – АД

„ПРОМПРОЕКТ“ – АД

„ С В И Н Е В Ъ Д С Т В О – СОФИЯ
ПРЕСЛАВЕЦ“ – АД

„СКЪТ МИЗИЯ“ – АД

„СЛИВНИЦА 1968“ – АД С Л И В Н И ЦА

ДРУЖЕСТВА С ПАКЕТИ ОТ АКЦИИ НАД 1 % ОТ К АПИТАЛА

„ К Р У П Н И Ш К А КОМ У- С . К Р У П НА“ – АД
НИК

„ЛЕСИЛХАРТ“ – АД

„МАРС – МВ“ – АД

4

5

6

7

8

9

10

11

II.

12

13

14

С. МОМЧИЛОВЦИ

000175708

120018266

118005592

101020042

122013955

BG120018266

BG118005592

BG101020042

BG122013955

BG000175708

BG126087230

BG121085994

BG104050863

BG112004064

BG812116465

BG101013592

BG128006743

18284

718054

50220

109320

538262

201804

50000

790000

1082000

2810551

97974

88606

99412

6,00

1,00

1,00

1,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,20

1,00

1,00

1,00

0,369

0,346

0,525

0,002

0,261

0,010

9

0,006

0,002

2,710

0,046

5

1361

50

1

13

1

2

3995

9734

514

2

259

10

брой

109704

4,999

914

718054 29,000 208236

50220

109320

1614786 0,0002

201804

50000

790000 0,0003

1082000

2810551

117568,8

88606

99412

50000

8

%

4,999

29,000

2,710

0,046

0,0002

0,006

0,002

0,0003

0,369

0,346

0,525

0,002

0,261

0,010

11

%

2

259

5

5484

208236

1361

50

3

13

1

2

3995

9734

616,8

12

лева

непублично

непублично

непублично

публично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

13

безналични

безналични

безналични

безналични

безналични

безналични

безналични

безналични

безналични

налични

безналични

безналични

налични

безналични

14

Вид на
акциите

-

10,53

2,27

1,00

1,00

-

8,93

-

16,10

1,00

1,00

11,12

-

6,26

15

лева

Минимална
продажна цена
на една
акция

16

Забележка

ВЕСТНИК

СИЛИСТРА

МИЗИЯ

126087230

121085994

104050863

112004064

812116465

101013592

128006743

BG101049834

50000

7

лева

Обща
Вид на друноми- жеството към
нална
08.04.2011 г.
стой(по данни от
ност на
КФН)
акциите,
предложени за
ЦПТ

ДЪРЖАВЕН

СОФИЯ

ЯМБОЛ

„ДОМОСТРОЕНЕ“ – АД

3

101049834

BG109052405

6

лева

Акции, предложени за
продажба

104

109052405

„ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ“ – Б Л А Г ОЕ В АД
ГРАД

5

2

4

„ВИ Н П РОМ – Д У П Н И- ДУПНИЦА
ЦА“ – АД

3

бр.
акции

Идентифика- Капитал НомиКапиРазционен номер
по понална
тал по мер на
по ДДС
следна
стойпоследн а дърсъдебна ност на съдебна
жаврегисакция регистра- ното
трация
ция
участие в
капитала

1

2

ЕИК по
Булстат

ДРУЖЕСТВА С ПАКЕТИ ОТ АКЦИИ ПОД 1 % ОТ К АПИТАЛА

1

Седалище

I.

Наименование на
дружеството

№

1. Начало на двадесет и шести централизиран публичен търг, на който се предлагат за продажба акции от следните дружества:

С Т Р.
БРОЙ 36

„ПРОГРАМНИ ПРОДУК СОФИЯ
ТИ И СИСТЕМИ“ – АД

„РУСЕНСКО ПИВО“ – АД РУСЕ

„СВОБОДНА БЕЗМИТНА БУРГАС
ЗОНА – БУРГАС“ – АД

„С В О Б ОД Н А З О Н А
ПЛОВДИВ“ – АД

„СВОБОДНА ЗОНА – СВИ- С В И Л Е Н ЛЕНГРАД“ – ЕАД
ГРАД

„ТЕХНОТЕКС“ – АД

„Т РА НЗИ Т Н А Т ЪРГ ОВ - ВАРНА
СК А ЗОНА“ – АД

„ФИЛ – 2000“ – АД

„ЧАСТНО АКЦИОНЕРНО СОФИЯ
ДРУ Ж ЕСТВО „ЗОГРАФСКИ“ – АД

„ШАМОТ“ – АД

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

115632104

832084352

121186623

BG832084352

BG121186623

BG115632104

BG103611407

BG822150722

BG126009541

BG115006679

BG812173128

BG117015901

BG831639462

BG831641713

BG831629999

5

417444

1652402

100000

15000

192133

41045

306024

50000

107005

1294332

5000

6000000

6

1,00

1,00

1,00

100,00

1,00

2,00

5,00

10,00

1,00

1,00

10,00

1,00

7

9

10

11

12

1,414

417444

1652402

100000

4,004

7,584

5,000

1500000 46,000

1,828

82090 100,000

1530120 46,398

192133

650

46,398

19,448

1,414

9,713

13,000

16713

125315

5000

6900

3512

4,004

7,584

5,000

46,000

1,828

41045 100,000

141988

9724

1513

9,713 125724

500000 19,448

107005

1294332

50000 13,000

16713

125315

5000

690000

3512

82090

709940

97240

1513

125724

6500

6000000 100,00 6000000 100,000 6000000

8

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

13

налични

налични

налични

налични

безналични

налични

налични

налични

налични

безналични

налични

налични

14

16

2,38

55,86 п р ед ло жените
акции са
собственос т на
„ДКК“ –
ЕАД, гр.
София

5,40

880,00

6,24

243,65 п р ед ло жените
акции са
собственос т на
„Национална
к о м пания
индустриални
зон и“ –
ЕАД, гр.
София

24,65

295,00

1,55

2,28

125,05

9,17 п р ед ло жените
акции са
собственос т на
„ДКК“ –
ЕАД, гр.
София

15

ВЕСТНИК

ГАРА ЕЛИН
ПЕЛИН

ПЛОВДИВ

103611407

822150722

126009541

115006679

812173128

117015901

831639462

831641713

831629999

4

ДЪРЖАВЕН

П А З А Р ДЖИК

– ПЛОВДИВ

„МОТОТЕХНИКА – І“ – АД СОФИЯ

16

СОФИЯ

3

„МОНТАЖИ“ – EАД

2

15

1
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2. Централизираният публичен търг за продажба на пакетите акции, посочени в т. 1 от
обявлението, ще се проведе на „приватизационен
пазар“, сегмент „Централизиран публичен търг“
на „Българска фондова борса – София“ – АД, при
условията на Правилника за работа на борсата
и приложение № 9 – Правила за организация и
провеждане на централизирани публични търгове.
3. Началната дата на предлагането на акциите
за продажба на централизирания публичен търг
е шестият работен ден, считано от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
4. Крайната дата на предлагането на акциите
за продажба на централизирания публичен търг е
четиринадесетият работен ден, считано от датата на обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“. Продължителността на централизирания публичен търг е до изтичане на срока по
предходното изречение или до изчерпване на
предложеното на търга количество акции.
5. Седем дни преди началната дата на централизирания публичен търг „БФБ – София“ – АД,
ще публикува информационните проспекти за
дружествата по т. 1 в своя бюлетин или в своята
интернет страница.
6. В случаите на различие на посочените данни от тръжното обявление и информационните
проспекти за дружествата да се считат тези от
тръжното обявление.
7. За дружествата от раздел І на тръжното
обявление не се изисква актуализация на информационните проспекти съгласно чл. 21, ал. 3 от
Наредбата за условията и реда за организиране и
провеждане на централизирани публични търгове
за продажба на акции – собственост на държавата.
5444
17. – Лесотехническият университет – София,
обявява конкурси за: Агрономическия факултет за
доценти по: 05.02.18 икономика и управление (по
отрасъл земеделие) – един; 01.11.00 технология на
продоволствените продукти (технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените
продукти и смесите) – един; 04.01.10 растителна
защита (химическа защита на растенията) – един,
със срок 2 месеца от обнародването на обявата
в „Държавен вестник“. Документи се приемат
всеки работен ден от 8 до 12 ч. и от 13 до 16 ч.
в общата канцелария на ЛТУ, стая № 6, партер,
бул. Климент Охридски 10, София 1756.
5280
24. – Нов български университет обявява следните конкурси за прием на редовни докторанти:
1. „Доктрини за визуалното в семиотиката: мултимедийни влияния в печатната комуникация“;
2. „Природата като дискурсивни практики“; 3.
„Процеси на символизация и формиране на симптоми при нарушения на формиране на образа на
тялото в юношеството“; 4. „Политическата култура
на неоосманизма“; 5. „Способи за придобиване
на вещни права“; 6. „Стратегии за управление на
риска на инвестиционен портфейл чрез деривати“;
7. „Изследване на конкуренцията между банките
на паричния пазар“; 8. „Осигуряване на оптимална маршрутизация при многосвързани безжични
мрежи с контрол на достъпа от неоторизирани
потребители“; 9. „Нови технологии и материали
при създаването на живописната картина през
втората половина на ХХ и началото на ХХІ век“;
10. „Онлайн медии и публични комуникации“.
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Приема се не повече от един кандидат за всяка
тема. Докторантурите са с продължителност три
години и са със стипендия на НБУ. Необходими
документи: молба до ректора на НБУ за допускане
до конкурса за редовна докторантура със стипендия по определена тема; автобиография; диплома
за завършена образователно-квалификационна
степен „магистър“; идеен проект по обявената
тема за дисертация, придружен с работен план
и библиография; списък с публикации по темата
на дисертацията (ако има такива). Приемната
процедура включва кандидатдокторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по
чужд език; събеседване по представения идеен
проект по темата на дисертацията. Документите се подават до 1.07.2011 г. в канцеларията на
Магистърски факултет на адрес: Нов български
университет, корпус І, стая 102, ул. Монтевидео 21,
1618 София. За повече информация: тел. 8110 142.
5513
25. – Нов български университет обявява
следните конкурси за прием на редовни докторанти: 2.1. Филология (Методика на обучението
по съвременни езици) – 4 места; 2.2. История и
археология (Стара история (вкл. праистория) – 2
места; 2.2. История и археология (История) – 3
места; 2.2. История и археология (Стара история
(египтология) – 2 места; 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Семиотика) – 1
място; 3.2. Психология (Обща психология) – 3
места; 3.3. Политически науки (Политология) – 2
места; 3.6. Право (Гражданско и семейно право) – 1 място; (Наказателно право) – 1 място;
3.7. Администрация и управление (Организация
и управление извън сферата на материалното
производство (публична администраци я) – 2
места; 8.1. Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразителни изкуства) – 1 място; 8.2.
Изобразително изкуство (Визуално-пластични
изкуства) – 1 място; 8.3. Музикално и танцово
изкуство (Музикознание и музикално изкуство) – 2
места; 8.4. Театрално и филмово изкуство (Масови комуникации) – 1 място; 8.4. Театрално и
филмово изкуство (Кинознание, киноизкуство и
телевизия) – 2 места. Докторантурите са с продължителност 3 години. Семестриалната такса е
1650 лв. Документите се подават до 1.07.2011 г. в
канцеларията на Магистърски факултет на адрес: Нов български университет, корпус І, стая
102, ул. Монтевидео 21, 1618 София. За повече
информация: тел. 8110 142.
5435
17. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурси за: професор
по професионално направление 3.1. Социология,
антропология и науки за културата, научна специалност 05.03.14 Етнография, със срок 2 месеца; доцент по професионално направление 4.2. Химични
науки, научна специалност 02.22.02 Технология за
пречистване на водите, със срок 3 месеца; главни
асистенти по: професионално направление 1.2.
Педагогика, научна специалност 05.07.01 Теория
на възпитанието и дидактика (допълнително
изискване – висше образование по „Управление
на здравните грижи“) – един; професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника и
автоматика, научна специалност 02.21.01 Теория
на автоматичното управление – един, двата със
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срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ректората, к/с Славейков,
бул. Проф. Якимов 1, стая 214, тел. 056-858-210.
5338
20. – Аграрният университет – Пловдив, обявява конкурси за: професор по 04.01.10 хербология;
доценти по: 01.06.03 ботаника – един; 02.22.01
екология и опазване на екосистемите – един;
05.02.07 счетоводна отчетност, контрол и анализ
на стопанската дейност (счетоводство на аграрния сектор) – един, главен асистент по 02.22.01
екология и опазване на екосистемите; всички
със срок 3 месеца от обнародване в „Държавен
вестник“. Документи – в ректората, тел. 654-323.
5357
337. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за Педагогическия факултет
за: професор по 05.07.01 теория на възпитанието
и дидактика (образование и мениджмънт), професионално направление 1.2. Педагогика; доцент
по 05.07.01 теория на възпитанието и дидактика
(предучилищна педагогика), професионално направление 1.2. Педагогика – един, двата със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – във факултета, ул. Армейска 9, тел.
042/613 778.
5356
99. – Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София, обявява
конкурс за доцент по 4.3. Биологични науки за
нуждите на секция „Електроиндуцирани и адхезивни свойства“ към Института по биофизика и
биомедицинско инженерство при БАН със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в канцеларията на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105.
5290
43. – Институтът по астрономия с Национална
астрономическа обсерватория при БАН – София,
обявява конкурс за главен асистент по астрофизика и звездна астрономия, професионално направление 4.1. физически науки, за отдел „Звезди
и звездни системи“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
института, 1784 София, бул. Цариградско шосе
72, тел. 974-19-10.
5436
50. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен план за изменение на плана за регулация и застрояване
на м. Бул. България – кв. 387 („Медицински
комплекс – Медицински университет – София“),
в граници: бул. Академик Иван Гешов, бул. Георги Софийски, бул. Пенчо Славейков, ул. Здраве
и ул. Хан Пресиян, който е изложен в район
„Триадица“. Заинтересуваните могат да направят
писмени възражения и искания по проекта на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
район „Триадица“.
5526
9. – Община Банско на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
„Реконструкция и асфалтиране на съществуващ
полски път Банско – Добринище“ в землището
на гр. Банско, община Банско, област Благоевград. Документацията по изработения проект е
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на разположение всеки работен ден в стая 309 в
сградата на Община Банско. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и
искания по проекта могат да бъдат подавани до
общинската администрация в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
5275
10. – Община Банско на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
„Реконструкция и рехабилитация на съществуваща туристическа пътека „макадамов тип“ от нов
асфалтов път до гр. Добринище“ в землището на
гр. Добринище, община Банско, област Благоевград. Документацията по изработения проект е
на разположение всеки работен ден в стая 309 в
сградата на Община Банско. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и
искания по проекта могат да бъдат подавани до
общинската администрация в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
5274
7. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е одобрен технически инвестиционен проект и е издадено разрешение за строеж № 2
от 14.04.2011 г. за строителство на обект „Нов
международен пътнически терминал на Летище
Бургас“, състоящ се от: нова сграда за летищен
терминал с РЗП 20 068 кв. м в УПИ II-27, кв. 2,
паркинги в УПИ I-17, 18, кв. 6 и в УПИ I-27, кв.
7 с организация на движението, улична мрежа с
организация на движението, на основание чл. 148,
ал. 1, 3 и 4 и чл. 152, ал. 1 ЗУТ. Разрешението за
строеж подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5351
11. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект
за ПУП – парцеларен план за трасе на кабел
20 kV от съществуващ ТП „Трансстрой“ в ПИ
07079.831.27 по КК на гр. Бургас до съществуваща
Подходна станция 20 kV в ПИ 07079.831.73 по
КК на гр. Бургас – Лесопарк „Росенец“, който
е изложен за разглеждане в ТД „Приморие“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5273
46. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план – план за застрояване, транспортна схема и парцеларен план за
електрификация на ПИ 960005, 960006, 960007,
960008, 960009, 960010, 960012, 960013, 960014,
960015 и 960021 по КВС на с. Велчево, община
Велико Търново, с цел промяна предназначението
на земята за „Фотоволтаична централа“. Проектът
се намира в общинската администрация, стая 520.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
Община Велико Търново в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
5423
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13. – Община град Добрич, област Добрич,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на ПУП – парцеларен план във
връзка с изработване на обект „Изграждане на
подземен електропровод за присъединяване на
обект: „Фотоволтаична електрическа централа,
находяща се в поземлен имот 72624.603.283 по КК
на град Добрич към подстанция „Добрич“ град
Добрич“, засягащ имоти 72624.386.26, 72624.372.18,
72624.633.23, 72624.383.38, 72624.383.39, 72624.410.28,
72624.410.30, 72624.603.94 – собственост на Община град Добрич, и имот 72624.410.32 – държавна
публична собственост в землището на град Доб
рич. Проектът е изложен в Центъра за услуги и
информация на Община град Добрич, работно
място № 8. 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.
5424
32. – Община Исперих на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е изработен проект на ПУП – ПЗ (план за застрояване) на поземлен имот № 019027 в землището
на с. Лъвино, община Исперих, собственост на
Фикри Хюсеин Мехмед, във връзка с промяна
предназначението на имота от земеделска земя
за неземеделски нужди за изграждане на обект
„Казан за ракия“. Проектът се придружава от
схема за ел. захранване и схема за водоснабдяване.
С плана за застрояване се установява „Предимно
производствена зона“ за складово-производствени функции (Пп) с показатели: височина Н – до
10 м, плътност на застрояване (Пзастр) – до
80 %, коефициент на интензивност (Кинт) – до
2,5, и начин на застрояване – свободно. Проектът е изложен в стая 18 на Община Исперих. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Община
Исперих в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
5315
21. – Община Костенец, Софийска област, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за частично изменение на подробен
устройствен план – план за регулация, план за
застрояване и план за улична регулация на кв.
83, 70 и 84а, като от УПИ I в кв. 83 се образуват
нови УПИ II „За обществено обслужване“ с площ
600 кв. м, УПИ III „За гаражи“ с площ 1369 кв. м,
УПИ IV с площ 1199 кв. м, УПИ V „За жилищен
комплекс“ с площ 756,20 кв. м, създава се нов
УПИ V-679, отреден „За магазин и кафе-аперитив“
в кв. 84а с площ 309,90 кв. м, от УПИ II в кв. 70
се образуват нови УПИ III „За гаражи“ с площ
993,5 кв. м и УПИ IV „За жилищен комплекс“
с площ 3634 кв. м. Изменя се улица от о.т. 404
до о.т. 396 по плана на гр. Костенец. Планът се
намира в сградата на общинската администрация и всички заинтересувани лица могат да се
запознаят с него. 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 за ЧИ на ПУП (ПР, ПЗ и
ПУР) до кмета на общината.
5388
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3. – Община Котел, област Сливен, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура – линеен обект
извън границите на урбанизираните територии
на обект: „Кабел средно напрежение 20 kV за
присъединяване на фотоволтаична централа в
ПИ 141001 до ПИ 119011 по КВС на с. Медвен,
община Котел, област Сливен. Трасето на кабела
се прокарва през имоти 000614 и 119089 – полски
път на Община Котел. 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.
5314
7. – Община Любимец на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
страни, че е изготвен проект за подробен устройствен план (ПЗ) на ПИ № 084087, м. Мадема,
землището на с. Георги Добрево, община Любимец, като се отреди за фотоволтаична централа с мощност 1000 kW. Проектът се намира
в общинската администрация – гр. Любимец,
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 (ПЗ)
до Община Любимец съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
5348
7а. – Община Любимец на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
страни, че е изготвен проект за подробен устройствен план (ПЗ) на ПИ № 084088 и ПИ № 084089,
м. Мадема, землището на с. Георги Добрево, община Любимец, като се отреди за фотоволтаична
централа с мощност 2 × 2000 kW. Проектът се
намира в общинската администрация – гр. Любимец, 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 (ПЗ)
до Община Любимец съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
5349
10. – Община Мездра, област Враца, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен
проект за подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване, парцеларен план с
комуникационно-транспортна схема за изграждането на МВЕЦ „Гара Елисейна“ по поречието
на р. Искър в следния обхват: ПИ № 000754,
ПИ № 000755, ПИ № 000777, ПИ № 27317.706.4,
ПИ № 27317.70 6.50, ПИ № 27317.707.92 , ПИ
№ 27317.937.1, ПИ № 27317.937.2, ПИ № 27317.937.3,
местност Аршино в землището на с. Елисейна.
Проектите са на разположение в сградата на
Община Мездра, стая 106. 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 общинска администрация – гр. Мездра.
5291
2. – Община Мъглиж, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработена актуализация на подробен устройствен
план – план за регулация на селата Ягода, Шано-
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во, Тулово, Юлиево, Ветрен, Сливито, Борущица
и Селце, община Мъглиж, област Стара Загора,
на основание чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 1 и § 8 от ПР на ЗУТ. 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 до общинската администрация.
5276
63. – Община Петрич, област Благоевград, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на външен водопровод до
имот 100037, м. Германско летище – 1, землище
с. Кърналово, община Петрич. Трасето и сервитутите са предвидени да преминат в земеделски
поземлени имоти в масиви по КВС, като подробно
описание на имотите и сервитутите е приложено
в табличен вид, неразделна част към ПУП – ПП,
както следва: № 000538, 000342, 000341 – землище
с. Кърналово. Проектът се намира в сградата
на кметство с. Кърналово, община Петрич. В
едномесечен срок заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта на подробния устройствен
план до общинската администрация.
5387
9. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
проектно трасе на електропровод – външно ел.
захранване 20 kV за имоти № 065004 и № 065006
в м. Курило, землището на с. Плоски, община
Сандански. Трасето на електропровода започва от
съществуващ стълб в имот № 000422 – полски път
в м. Горничето, землището на с. Плоски, пресича
имот № 000024 – път IV клас на община Сандански, достига до имот № 065004 на инвеститора.
Нов кабел, започващ от новопроектирания КТП в
имот № 065004, пресича имот № 065029 – полски
път в м. Курило, землище с. Плоски, и достига
до имот № 065006 – на инвеститора. Проектът е
изложен в сградата на общината, ет. 4, стая 5.
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.
5425
31. – Областният управител на област Ямбол
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е одобрен инвестиционен
проект и е издадено разрешение за строеж № 2
от 5.05.2011 г. на „Лайт инвест“ – ЕООД, ЕИК
200922998, със седалище и адрес на управление
област София, община Столична, София, район
„Студентски“, п. код 1000, бул. Д-р Г. М. Димит
ров 57, за строеж на обект: Кабелна линия СрН
20 kV – тип подземна от БКТП на фотоволтаична
централа с мощност 3200 kW в УПИ I-020120
по ПУП, идентичен с ПИ № 020120 по КВС на
землището на с. Челник, община „Тунджа“, област Ямбол, през землищата на с. Челник (ПИ
№ 020121, 020036 по КВС); с. Тамарино (ПИ
№ 000016, 000039, 000043 по КВС); с. Саранско
(ПИ № 000012, 000009, 000008, 000015, 002019 по
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КВС), до съществуващ ЖР стълб № 249 на ВЛ
20 kV „Калчево“ от п/я „Кабиле“ в ПИ № 002019
в землището на с. Саранско.
5673
32. – Областният управител на област Ямбол
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е одобрен инвестиционен
проект и е издадено разрешение за строеж № 1
от 5.05.2011 г. на „Хелиос солар“ – ЕООД, ЕИК
200923139, със седалище и адрес на управление
област София, община Столична, София, район
„Студентски“, п. код 1000, бул. Д-р Г. М. Димит
ров 57, за строеж на обект: Кабелна линия СрН
20 kV – тип подземна от БКТП на фотоволтаична
централа с мощност 3000 kW в УПИ II-020121
по ПУП, идентичен с ПИ № 020121 по КВС на
землището на с. Челник, община „Тунджа“, област Ямбол, през землищата на с. Челник (ПИ
№ 020036 по КВС); с. Тамарино (ПИ № 000016,
000039, 000043 по КВС); с. Саранско (ПИ № 000012,
000009, 000008, 000015, 002019 по КВС), до нов
ЖР стълб, вграден във ВЛ 20 kV „Каменец“ от
п/я „Тенево“ в ПИ № 002019 в землището на с.
Саранско.
5674

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд, пето отделение, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 от Aдминистративнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпило оспорване от сдружение с нестопанска цел „Българско сдружение за
насърчаване на гражданската инициатива“, Бургас,
срещу разпоредбите на чл. 34, ал. 1, т. 2 и ал. 2
от Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за
предписване и отпускане на лекарствени продукти
(обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г.; изм., бр. 91 от 2009 г.),
издадена от министъра на здравеопазването, по
което е образувано адм. д. № 5194/2011 по описа
на Върховния административен съд.
5386
Административният съд – Пазарджик, на основание чл. 181, ал. 1 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от районния
прокурор при Районна прокуратура – Пазарджик,
против чл. 4, ал. 4 и 6, чл. 10, чл. 11, ал. 1 и 2,
чл. 12, ал. 1, чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 23, ал. 3 и 4,
чл. 39, ал. 3, т. 5 и 10, чл. 50, ал. 1, чл. 44, ал. 1,
2 и 3, чл. 49, ал. 1, чл. 51, ал. 5, чл. 54, ал. 1, 2, 5
и 7, чл. 55, ал. 3, чл. 61, 63, чл. 85, ал. 4 и чл. 117,
ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управ
ление и разпореждане с общинско имущество,
приета с Решение № 673 от 28.02.2011 г. на Общинския съвет – гр. Пещера, протокол № 63. По
оспорването е образувано адм.д. № 234 по описа
на Административния съд – Пазарджик, за 2011 г.
5332
Административният съд – Пловдив, адм.д.
№ 509/2011, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУ Т
съобщава, че е постъпило оспорване от Атанас
Петров Влахов от Пловдив, ул. Дружба 12, ет. 2,
против РОС № 469, взето с протокол № 33 от
16.12.2010 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив,
с което е одобрен ПУП – ПРЗ – план за регулация и застрояване и схеми: водоснабдяване,
канализация, електрификация, газоснабдяване,
телефонизация, радио-, телевизионни сигнали
и интернет, сборна план-схема на техническа-
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та и нфрас т ру к т у ра, вер т и ка л но п ла н и ра не,
транспортни комуникации, санитарно-хигиенна
обстановка, озеленяване и отдих, и правилата и
нормативите за прилагане на кв. Смирненски ІV,
Пловдив, в границите: от север – р. Първенецка,
регулационната граница на парк „Отдих и култура“ – Пловдив, и регулационния план на спортен
комплекс „Отдих и култура“ – Пловдив, до ул.
„Парк Отдих и култура“, от изток – северната
граница на ул. „Парк Отдих и култура“, ПИ 106,
113 и 114 по кадастралния план на кв. Смирненски
ІІІ – Пловдив, северната граница на Пещерско
шосе, западната регулационна граница на ж.к.
Хр. Смирненски, ПИ 72 до жп линия Пловдив – София, от юг – жп линия Пловдив – София, от запад – източната регулационна граница
на кв. Прослав, УПИ І-5 комплексно жилищно
строителство, южните граници на ПИ 398 и 397
по кадастралния план на кв. Хр.Смирненски ІІІ
етап, продължението на ул. Елин Пелин до Пещерско шосе, ПИ 038009, 038040, 038039, 038038,
433, 432, 037005, 037050, 037051, 037052, 037034,
037033, 037031, 037043, 037022 по КВС землище
Пловдив-запад по червените и сините линии,
надписи със син и червен цвят и корекции със
зелен, кафяв цвят за част регулация, червени
задължителни и ограничителни линии и матрици
със син цвят и корекции със зелен и виолетов
цвят за част застрояване и корекции със зелен
цвят на правилата и нормативите. ПУП – план
за регулация и застрояване, изработен и процедиран в условията на чл. 133 ЗУТ и одобрен със
Заповед № ОС-3144 от 23.10.2008 г. на кмета на
Община Пловдив да се нанесе на ПУП – ПРЗ,
кв. Смирненски ІV, район „Западен“, Пловдив.
В едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението заинтересованите лица могат да
бъдат конституирани като ответници в съдебното производство чрез подаване на заявление до
Административния съд – Пловдив, по номера на
адм. дело, което да съдържа: 1. трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок. Делото е насрочено
за 7.07.2011 г. в 13 ч.
5407
Административният съд – Сливен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че в съда е образувано адм. д. № 89/2011 по
описа на съда, което е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 08.06.2011 г. от
14,30 ч. и по което предмет на оспорване е § 10
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от изменението и допълнението на Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги и предоставяни права
на територията на община Сливен, приет с Решение № 1096 от 22.ХІІ.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Сливен.
5408
Административният съд – София-град, ІІ отделение, 28 състав, призовава Борислав Христов
Димитров с последен известен по делото адрес
София, ж.к. Разсадник-Коньовица № 81, вх. А,
ет. 14, ап. 40, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 08.06.2011 г. в 11 ч. като заинтересована
страна по адм. дело № 8719/2010, образувано по
жалба на Владимир Костадинов Ангелов срещу
писмо от 28.10.2010 г. относно преписка № РД94-00-81. Жалбоподателят да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на ГПК.
5333
А дминистративният съд – София-град, ІІ
отделение, 28 състав, призовава Антон Николов
Чешмеджиев с последен известен по делото адрес
София, ул. Васил Друмев 1, ап. 15, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 08.06.2011 г. в 11 ч. като
заинтересована страна по адм. дело № 6658/2010,
образувано по жалба на ЕС на ул. Васил Друмев
1 чрез управителя Милена Томова Томова срещу
заповед № ДК 10-1038-114/18.08.2010 г., издадена
от инж. Стоян Благоев – началник на РДНСК
Югозападен район. Жалбоподателят да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на ГПК.
5334
Бургаският окръжен съд, гр. колегия, уведомява Зия Векил Агаев, гражданин на Република
Азербайджан, с неизвестен адрес, че срещу него
е предявен иск по гр.д. № 110/2011 за оспорване
на бащинството на детето Преслава Зия Агаева.
Ищца по делото е Ивелина Николаева Стоянова.
По силата на чл. 48, ал. 1 ГПК исковата молба
и приложенията към нея се считат редовно
връчени на ответника чрез това публично обявление. Ответникът следва да представи отговор
на исковата молба в едномесечен срок от датата
на обявлението, да се яви в съда за насроченото
съдебно заседание на 20.06.2011 г. от 13,20 ч. или
да посочи съдебен адрес в страната, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
5331
Добричкият районен съд съобщава на Наталия
Валериевна Моисеева, родена на 8.09.1977 г. в
Република Украйна, че в съда срещу нея е подадена искова молба от Пламен Йорданов Петков
за развод по чл. 49, ал. 1 СК. Образувано е гр.д.
№ 847/2011 по описа на съда. Ответницата да се
яви в съда за връчване на исковата молба, приложенията към нея и съобщението по чл. 131 ГПК.
5409
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че е образувано гр.д. № 2448/2010
по предявен от Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност с
БУЛСТАТ 131463734 чрез председателя є проф.
Стоян Кушлев срещу Ники Станков Станков, адрес за призоваване Варна, ж.к. Младост, бл. 106,
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вх. 4, ет. 2, ап. 65, Светла Христова Нанкова, адрес за призоваване Варна, ж.к. Младост, бл. 106,
вх. 4, ет. 2, ап. 65, и „Ауто – Фест“ – ООД, ЕИК
103921053, рег. по ф.д. № 100/2005 на Варненския
окръжен съд, със седалище и адрес на управление
Варна, ж.к. Младост, бл. 106, вх. 4, ет. 2, ап. 65,
представлявано от Ники Станков Станков и
Светла Христова Нанкова заедно и поотделно, за
отнемане в полза на държавата следното имущество на обща стойност 247 160,51 лв., а именно:
От Ники Станков Станков с правно основание
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
50 дружествени дяла на стойност 50 лв. всеки от капитала на „Ауто – Фест“ – ООД, ЕИК
103921053, per. по ф.д. № 100/2005 на Варненския
окръжен съд, със седалище и адрес на управление
Варна, ж.к. Младост, бл. 106, вх. 4, ет. 2, ап. 65.
Дяловете са в размер 2500 лв.
54,06 лв., представляващи наличност към
8.05.2008 г. по банкова сметка № BG 33 UBBS
80021087865916 в „ОББ“ – АД.
74,03 лв., представляващи левовата равностойност по курс на БНБ на 50,06 щ.д. – наличност
към 8.05.2008 г. по банкова сметка № BG 96 UBBS
92001110296209 в „ОББ“ – АД.
20,25 лв., представляващи наличност към
14.05.2008 г. по разплащателна сметка в левове
№ BG 34 ТТВВ 9401515039767 в „SG Експресбанк“ – АД, Варна.
178,82 лв., представляващи левовата равностойност по курс на БНБ на 91,43 евро – наличност
към 7.04.2007 г. по спестовна сметка в евро № BG
34 ТТВВ 94004515039768 в „SG Експресбанк“ – АД,
Варна.
72,20 лв., представляващи левовата равностойност по курс на БНБ на 36,92 евро – наличност към
8.05.2008 г. по банкова сметка IBAN BG04 UNCR
7630 1452 5253 10 в „УниКредит Булбанк“ – АД.
От Светла Христова Нанкова с правно основание
чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
30,68 лв., представляващи наличност към
8.05.2008 г. по банкова сметка № BG 44 СЕСВ
97904030572200 „ЦКБ“ – АД.
46,69 лв., представляващи наличност към
7.05.2008 г. по банкова сметка № BG 14 SOMB
91304040386501 в „Общинска банка“ – АД.
От Ники Станков Станков и Светла Христова
Нанкова с правно основание чл. 10 и 9 във връзка с
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
Апартамент № 65 във Варна, ж.к. Младост,
бл. 106, вх. 4, ет. 2, на I м.р. по плана на града,
състоящ се от: две стаи, кухня и сервизни помещения с обща площ 58,51 кв. м при съседи:
от изток – Вълчо Атанасов, от запад – Димо
и Йорданка Павлови, от север – ст ъ лбище,
от юг – зелени площи, отгоре – Димитър Д.
Жечев, и отдолу – Тодор Димитров Маринов,
заедно с избено помещение № 65 при съседи:
от изток – коридор, от запад – изби от вх. V, от
север – Руска и Колю Иванови, от юг – Павлик
Петров, отгоре – жилища, както и 0,618 % ид.
части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху държавна земя.
Пазарната стойност – 95 208 лв.
Имот № 128062 с площ 2,988 дка, намиращ
се в землището на с. Долище, ЕКАТТЕ 21988,
община Аксаково, област Варна, в местност
Климентовски път, при граници: имоти № 128063,
128045, 128041 и 000269, новообразуван от нива
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с площ 5,977 дка, съставляваща имот № 128060
по плана за земеразделяне, пета категория на
земята при неполивни условия на земята, при
граници: имоти № 128041, 000269, 000709 и 128045.
Пазарната стойност – 31 557 лв.
Лек автомобил, марка „Хюндай“, модел „Ексел“,
с рег. № В 7520 СС, рама № JMZSR1J3200720180,
двигател № , дата на първа регистрация 17.01.1992 г.
Пазарната стойност – 1400 лв.
Лек автомобил, марка „Форд“, модел „Ескорт“, с
рег. № В 0238 АТ, рама № WF0BXXGCABGG08976,
двигател № GG08976, дата на първа регистрация
30.01.1987 г. Пазарната стойност – 650 лв.
Лек автомобил, марка „Пежо“, модел „205“, с
рег. № В 4148 КС, рама № 0399М0060, двигател
№ , дата на първа регистрация 30.06.1986 г. Пазарната стойност – 850 лв.
Лек автомобил, марка „ВАЗ“, модел „2103“,
с рег. № В 9259 Г, рама № 0641515, двигател
№ 0658141, дата на първа регистрация 1.10.1976 г.,
регистриран на 15.09.1990 г. Пазарната стойност – 200 лв.
Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Кадет“,
с рег. № В 6881 СХ, рама № W0L000036L2705280,
двигател № 17D14139080, дата на първа регистрация 2.07.1990 г. Пазарната стойност – 1200 лв.
От Ники Станков Станков и Светла Христова
Нанкова с правно основание чл. 10 и 9 във връзка с
чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД:
Сумата от 63,78 лв. от продажбата на 1/3
ид.ч. недвижим имот в землището на с. Долище,
ЕКАТТЕ 21988, община Аксаково, област Варна,
а именно: нива с площ 2999 кв. м в местността
Край село, съставляваща имот № 206003 по
плана на с. Долище, седма категория, при граници: имоти № 000162; 306002; 206006; 206004,
отчуждени с нотариален акт № 77, том VI, рег.
№ 11217, дело № 1012/2005 от 28.12.2005 г. (акт
№ 60, том CXVII, дело 27393/2005 на СВ – Варна)
и нотариален акт № 14, том I, рег. № 382, дело
№ 11/2008 от 23.01.2008 г. (акт № 82, том III, дело
568/2008 на СВ – Варна).
Сумата от 84 115 лв. от продажбата на земя с
площ 1321 кв. м в с. Въглен, община Аксаково,
област Варна, ЕКАТТЕ 12406, съставляваща имот
№ 050012, парцел 12 от масив 50, при граници на
целия имот: имот № 13 – нива; 26 – полски път;
18 – нива; 11 – нива, ведно с построената в това
място сграда – производствен обект с площ 602
кв. м и застроен обем 2043 куб. м, общо за сумата
7489,30 лв., представляваща и данъчна оценка на
имотите, отчужден, съгласно Постановление от
18.05.2010 г. на ЧСИ рег. № 715, район на действие – ВОС, за сумата 168 230 лв.
Сумата от 1100 лв. от продажбата на лек автомобил, марка „Мазда“, модел „Е 2200“, с рег.
№ В 2698 АТ, рама № JMSR1J3200720180, двигател
№ ..., дата на първа регистрация 17.01.1992 г.
Сумата от 400 лв. от продажбата на лек автомобил, марка „Ауди“, модел „100“, с рег. № В
3182 СК, рама № WAUZZZ4AZRN07044, двигател № ACE012084, дата на първа регистрация
5.09.1994 г.
Сумата от 2000 лв. от продажбата на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Голф“, с
рег. № В 0940 СН, рама № WVWZZZ1JZ2W255519,
двигател № АХР277358, дата на първа регистрация 14.03.2002 г.
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Сумата от 500 лв. от продажбата на лек автомобил, марка „Ауди“, модел „100“, с рег. № В
3224 СК, рама № WAUZZ4AZRN011426, двигател № ACE010492, дата на първа регистрация
13.07.1994 г.
Сумата от 1500 лв. от продажбата на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, с
рег. № В 8588 СК, рама № WVWZZZ3BWP405423,
двигател № AFN487153, дата на първа регистрация 29.04.1998 г.
Сумата от 1200 лв. от продажбата на товарен автомобил, марка „Фолксваген“, модел
„Транспортер Т“, с рег. № В 9890 СК, рама
№ WV1ZZZ70ZXH073993, двигател № AJA044041,
дата на първа регистрация 2.12.1998 г.
Сумата от 1000 лв. от продажбата на лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 4“, с рег. № В
9926 СК, рама № WAUZZZ8DZTA090334, двигател
№ 1Z630880, дата на първа регистрация 21.11.1995 г.
Сумата от 300 лв. от продажбата на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, с
рег. № В 3203 СК, рама № WVWZZZ31ZLE311557,
двигател № PG013015, дата на първа регистрация
26.07.1990 г.
Сумата от 300 лв. от продажбата на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Голф“, с рег.
№ В 3204 СК, рама № WVWZZZ1HZPP703277,
двигател № ABD166548, дата на първа регистрация 1.09.1993 г.
Сумата от 1000 лв. от продажбата на лек
автомобил, марка „Ауди“, модел „А 4“, с рег.
№ В 9858 СК, рама № WAUZZZ8DZSA061465,
двигател № ADP025174, дата на първа регистрация 24.05.1995 г.
Сумата 300 лв. от продажбата на лек автомобил, марка „Ланд Ровър“, модел „Фрийлендър“, с
рег. № В 4445 СК, рама № SALLNAAB8XA649203,
двигател № 20T2N18N0018659, дата на първа регистрация 19.02.1999 г.
Сумата от 500 лв. от продажбата на лек автомобил, марка „Волво“, модел „460“, с рег. № В
5429 CP, рама № XLBLX14ELC078554, двигател
№ В18ЕР115С011524, дата на първа регистрация
6.03.1993 г.
Сумата от 1000 лв. от продажбата на лек
автомобил, марка „Мерцедес“, модел „200 Д“,
с рег. № В 8176 Н, рама № 12312010160414, двигател № 6150107700, дата на първа регистрация
1.01.1979 г.
От „Ауто фест“ – ООД, ЕИК 103921053, с правно
основание чл. 6 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
Лек автомобил, марка „Фиат“, модел „Маренго“, с рег. № В 6437 СТ, рама № ZFA18500000246133,
двигател №, дата на първа регистрация 9.06.1998 г.
Пазарна стойност – 5340 лв.
Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А6“, с
рег. № В 3036 KB, рама № WAUZZZ4AZTN051272,
двигател № AEL024950, дата на първа регистрация
6.03.1996 г. Пазарна стойност – 8400 лв.
От „Ауто фест“ – ООД, ЕИК 103921053, с правно
основание чл. 6 във връзка с чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД:
Сумата от 4100 лв. от продажбата на лек
автомобил, марка „Рено“, модел „Лагуна“, с рег.
№ В 8448 KB, рама № VF1BG062878076, двигател
№ F9QC75C298658, дата на първа регистрация
5.06.2003 г.
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Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
9.09.2011 г. от 10 ч. на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху описаното
имущество и суми най-късно в първото по делото
заседание, насрочено за 9.09.2011 г., и по реда на
чл. 29 ЗОПДИППД.
5330
Пловдивският окръжен съд, гр. исково отделение, на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД
обявява, че е образувано гр.д. № 3145/2010 по
мотивирано искане на Комисията за установяване
на имущество, придобито от престъпна дейност
против Мартин Димитров Стоев от Пловдив, ул.
Йоан Екзарх 15, ет. 5, ап. 77, и Цветелина Василева
Стоева от Пловдив, ул. Волга 43А, ет. 2, ап. 2, с
което на основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД се
иска отнемане в полза на държавата на имущество
на обща стойност 607 579 лв.:
От Мартин Димитров Стоев: 1. Апартамент
№ 2 на ет. 3 със застроена площ 114,43 кв.м,
състоящ се от кухня, дневна, две спални, баня с
тоалетна, тоалетна и антре, при граници: отгоре – ап. № 3 на четвърти етаж; отдолу – ап. № 1
на втори етаж, ведно с 14,98 % ид. части от общите части на сградата по чл. 38 ЗС, равняващи
се на 28,46 кв.м, заедно с избено помещение № 2
със застроена площ 7,31 кв.м при граници на
избата: отляво – офис, отдясно – изба № 1, ведно
със съответните проценти ид. части от общите
части на сградата, ведно с 26/186 ид. части от
дворното място, цялото 186 кв.м, съставляващо
УПИ ІІ-2, кв. 18 – нов, по плана на Пловдив,
кв. Волга – Данаил Николаев, при граници:
парцел ІІІ-3, парцел І-1, парцел ХV-4 и улица с
актуален идентификатор 56784.521.2.1.2 съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри
на Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48
от 3.06.2009 г. на изпълнителния директор на
АГКК, като самостоятелен обект в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор
56784.521.2, с предназначение – жилище, апартамент, разположен на ниво едно, при липса на други
самостоятелни съседни обекти на етажа и съседни
други, както следва: под обекта – 56784.521.2.1.1,
над обекта – 56784.521.2.1.3. 2. Гараж № 2 със
застроена площ 41 кв.м при съседи: гараж № 1 и
входно фоайе на сградата, улица, заедно с 5,36 %
ид. части от общите части на сградата, заедно
с 10/186 ид. части от дворното място, в което е
построен – на ул. Волга 43а в Пловдив, цялото
застроено и незастроено 186 кв.м, съставляващо
УПИ ІІ-2, кв. 18 – нов, по плана на Пловдив, кв.
Волга – Данаил Николаев, при граници: парцел
ІІІ-3, парцел І-1, парцел ХV-4 и улица с актуален
идентификатор 56784.521.2.1.8 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на Пловдив,
одобрени със Заповед № РД-18-48 от 3.06.2009 г. на
изпълнителния директор на АГКК, като самостоятелен обект в сграда № 1, разположена в поземлен
имот с идентификатор 56784.521.2, с предназначение – гараж в сграда, разположен на ниво едно,
при съседни самостоятелни обекти в сградата,
както следва: на същия етаж – 56784.521.2.1.7,
под обекта – няма, над обекта – 56784.521.2.1.1.
3. Лек автомобил „Опел Вектра“, рег. № РВ 3234
НН, рама №WOL000087M1299777 и двигател

БРОЙ 36

ДЪРЖАВЕН

№ C20NE3015295. 4. Сумата 6500 лв., съставляваща
пазарната стойност от извършена на 31.03.2006 г.
продажба на лек автомобил „Мерцедес С 200“
с регистрационен номер РВ 1700 НН, с рама
В2020201А376075, с двигател №11194112042028, придобит от Мартин Димитров Стоев на 15.09.2000 г.
(съгласно молба вх. № 53 от 3.01.2011г.). 5. Сумата
12 100 лв., съставляваща пазарната стойност от
извършена на 28.11.2007 г. продажба на лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с регистрационен
номер РВ 2822 АР, с рама WWWZZZ3BZ2E402066,
с двигател № AVF214388, придобит от Мартин
Димитров Стоев на 13.07.2005 г. (съгласно молба
вх. №53 от 3.01.2011 г.). 6. 100 дружествени дяла
от капитала на „Пертинакс 192“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Йоан Екзарх 14, ет. 5, с едноличен собственик
на капитала Мартин Димитров Стоев.
От Мартин Димитров Стоев и Цветелина
Василева Стоева: 1. 10,16 % ид. части от правото
на собственост върху поземлен имот с идентификатор 00702.513.116 по кадастралната карта
на Асеновград, одобрена със Заповед № 300-5-52
от 8.07.2004 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с последно изменение съгласно Заповед
№ КД-14-16-80 от 7.03.2008 г. на началника на
СГКК – Пловдив, намиращ се в Асеновград, бул.
България 24, с площ 355 кв.м по нотариален акт
и 356 кв.м по схема от кадастъра, с трайно предназначение: урбанизирана територия, и с начин
на трайно ползване – за ниско застрояване, със
стар идентификатор: парцел ХХІІ, имот пл. № 769,
кв. 50, при съседи: 00702.513.117; 00702.513.118;
00702.513.119; 00702.513.115 и 00702.512.58, ведно
с ап. № 10 на ет. V, кота +11,80, със застроена
площ 70 кв.м, състоящ се от дневна с кухненски
бокс, спалня, баня и тоалетна, антре и три тераси,
при граници: бъдещ калкан, стълбище, дворно
място, ап. № 9, отдолу ап. № 8, отгоре покрив,
ведно със 7,26 % ид. части от общите части на
сградата, съставляващи 9,37 кв.м, ведно с изба
№ 9 със застроена площ 7,50 кв.м, при граници:
бъдещ калкан, склад на магазин № 2, изба № 10,
коридор и стълбище, ведно с 0,78 % ид. части
от общите части на сградата, съставляващи
1 кв.м, ведно с гараж № 1 със застроена площ
20,45 кв.м, при граници: бъдещ калкан, двор,
гараж № 2, стълбище, ведно с 2,12 % ид. части
от общите части на сградата, съставляващи 2,74
кв.м, които апартамент и изба са самостоятелни обекти от жилищна сграда, състояща се от
сутерен, приземен етаж – магазини и гаражи,
пет жилищни етажа, изградена в описания вече
поземлен имот при актуален идентификатор
за апартамент № 10 като самостоятелен обект
00702.513.116.3.10 в сграда номер 3, разположена
в поземлен имот с идентификатор 00702.513.116,
с предназначение – жилище на едно ниво, и съседни самостоятелни обекти в сградата, както
следва: на същия етаж – 00702.513.116.3.9, над
обекта – няма, под обекта – 00702.513.116.3.8, и
при актуален идентификатор за гараж № 1 като
самостоятелен обект 00702.513.116.11 в сграда № 3,
разположена в поземлен имот с идентификатор
00702.513.116, с предназначение – гараж в сграда,
и съседни самостоятелни обекти в сградата, както
следва: на същия етаж – 00702.513.116.3.12, над
обекта – няма, под обекта – 00702.513.116.3.1. 2.
13,54 % ид. части от правото на собственост върху
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поземлен имот с идентификатор 00702.513.74 по
кадастралната карта на Асеновград, одобрена със
Заповед № 300-5-52 от 8.07.2004 г. на изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение
съгласно Заповед № КД-14-16-17 от 17.01.2009 г.
на началника на СГКК – Пловдив, намиращ се
в Асеновград, бул. Цар Освободител 26, с площ
432 кв.м, с трайно предназначение – урбанизирана
територия, и с начин на трайно ползване – за
ниско застрояване, със стар идентификатор:
парцел ХV, имот пл. № 715, кв. 48, при съседи:
00702.513.75; 00702.513.31; 00702.513.71; 00702.513.73,
ведно с ап. № 10 на мансарден етаж, кота +11,45,
със застроена площ 156,10 кв.м, състоящ се от
дневна с кухненски бокс, две спални, баня, три
килера и три тераси, ведно с 12,11 % ид. части
от общите части на сградата, съставляващи 37,37
кв.м, ведно с гараж № 12 на партера, кота 0,00,
със застроена площ 18,47 кв.м, при граници:
гараж № 11, гараж № 13, битово помещение,
ведно с 1,43 % ид. части от общите части на
сградата, съставляващи 4,42 кв.м, при актуален
идентификатор за апартамент № 10 като самостоятелен обект 00702.513.74.2.10 в сграда № 2,
разположена в поземлен имот с идентификатор
00702.513.74, с трайно предназначение – жилище
на едно ниво, и съседни самостоятелни обекти в
сградата, както следва: на същия етаж – няма,
над обекта – няма, под обекта – 00702.513.74.2.9,
00702.513.74.2.8, 00702.513.74.2.7, и при актуален
идентификатор за гараж № 12 като самостоятелен
обект 00702.513.74.2.13 в сграда № 2, разположена
в поземлен имот с идентификатор 00702.513.74,
с трайно предназначение – гараж в сграда, и
съседни самостоятелни обекти в сградата, както следва: на същия етаж – 00702.513.74.2.16;
00702.513.74.2.15; 00702.513.74.2.14; 00702.513.74.2.12,
над обекта – 00702.513.74.2.2; 00702.513.74.2.1,
под обекта – 00702.513.74.2.28; 00702.513.74.2.29;
00702.513.74.2.32; 00702.513.74.2.33; 00702.513.74.2.34.
3. Сумата 100 000 лв., отдадена в заем от Цветелина Василева Стоева по време на брака с
Мартин Димитров Стоев на Сунай Салимов
Неджибов съгласно н.а. за учредяване на договорна ипотека № 108/2007 и върната от последния по време на брака на ответниците, видно
от заличаване на ипотеката през 2009 г. Всички
заинтересовани лица могат да предявят своите
претенции върху посоченото имущество, предмет
на искането, чрез предявяване на иск по реда на
чл. 29 ЗОПДИППД в едномесечен срок считано
от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“. Първото съдебно заседание по
делото ще се проведе на 9.ХІ.2011 г. в 13,30 ч. в
Окръжния съд – Пловдив, Съдебна палата, бул.
Шести септември 167.
5393
Старозагорският окръжен съд, гр. отделение,
IV състав, на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД
обявява, че е образувано гр.д. № 1148/2010 по мотивирано искане на КУИППД София срещу Слави
Славчев Славов и Кръстина Петрова Славова,
и двамата с постоянен адрес Стара Загора, бул.
Патриарх Евтимий 155, ет. 3, ап. П, и същото е
насрочено за първо открито съдебно заседание
на 20.09.2011 г. от 14 ч. Цена на иска – 111 900 лв.
Предмет на искането е отнемане в полза на държавата на имущество, както следва:
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1. Апартамент № А-11, на ет. 3 в жилищен
блок № 5, построен върху държавна земя в кв.
153 по плана на Стара Загора, намиращ се на бул.
Патриарх Евтимий 155 (бивша ул. 9 септември),
състоящ се от: две спални, дневна, кухня, баня,
тоалетна, антре и един балкон, със застроена
площ на апартамента 93,44 кв. м и тераса 6,33
кв. м, с принадлежащо избено помещение № 11
със застроена площ 18,63 кв. м, заедно с 0,783 %
ид. части от общите части на сградата.
2. Сумата от 9400 лв., представляваща пазарна стойност към датата на отчуждаване на
реално самостоятелно жилище, представляващо
източната част от приземния етаж на масивната
жилищна сграда на три етажа, построена в имот
от 360 кв. м, съставляващ парцел УШ-7924 в
кв. 260 по плана на Стара Загора на ул. Охрид
29А. Под условията на евентуалност е предявен
иск с цена, изчислена въз основа стойността на
имота, обективирана в нот. акт за покупко-продажба – 6770 лв.
Под условията на евентуалност е предявен
иск на основание чл. 7, т. 1 във връзка с чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД за обявяване на недействитеност по отношение на държавата на сделката, с
която Слави Славчев Славов е дарил на Кръстина Петрова Славова собствения си недвижим
имот – апартамент № А-11 на ет. 3 в жилищен
блок № 5, построен върху държавна земя в кв.
153 по плана на Стара Загора, намиращ се на бул.
Патриарх Евтимий 155, и същият да бъде отнет
в полза на държавата. Съдът указва на заинтересованите лица, че могат да предявят своите
претенции върху посоченото имущество – предмет на искането, с оглед възможностите по чл. 29
ЗОПДИППД в срок до 19.09.2011 г.
5250
Врачанският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 9.І.2008 г.
по ф.д. № 3731/91 вписа в търговския регистър
промени за „Хидком“ – АД, Оряхово: заличава
като прокурист на дружеството Детелин Минков
Ангелов; заличава като изпълнителен директор
(изпълнителен член на СД) Олег Прокопиев
Прокопиев; вписва като изпълнителен директор
(изпълнителен член на СД) Детелин Минков
Ангелов; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор Детелин Минков Ангелов
и председателя на СД Олег Прокопиев Прокопиев
заедно и поотделно.
12763
Врачанският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.І.2008 г.
по ф.д. № 526/97 вписа в търговския регистър
промени за „Предкон“ – А Д, Бяла Слатина:
акциите на дружсетвото се превръщат в обикновени налични поименни с право на глас с
номинална стойност 1 лв. всяка една (капиталът
е 2 709 312 лв., разделен в 2 709 312 акции с номинална стойност 1 лв. всяка); вписва приетата
промяна в устава на дружеството; заличава като
членове на СД Антони Иванов Наумов, Борис
Иванов Въльовски и Стоян Стефанов Михайлов;
вписва нов съвет на директорите с мандат 5 години
в състав: Антони Иванов Наумов – председател,
Иван Димов Иванов – зам.-председател, и Стоян
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Стефанов Михайлов – изпълнителен член на СД;
дружеството ще се представлява от изпълнителния
член на СД Стоян Стефанов Михайлов.
12764
Врачанският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 8.І.2008 г.
по ф.д. № 391/99 вписа в търговския регистър
промени за „Феникс – инвест“ – А Д, Враца:
заличава Петромир Христов Хаджийски, Грета
Николаева Господинова и Хрисимир Ангелов
Фиданов като членове на съвета на директорите; вписва нов съвет на директорите в състав:
Кръстьо Николов Кръстев – председател; Тодор
Иванов Тодоров – изпълнителен директор, и Красимир Иванов Николов – член; дружеството ще
се управлява и представлява от изпълнителния
директор Тодор Иванов Тодоров.
12765
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 219/91 вписа в търговския
регистър заличаването на „Промсток“ – ЕООД,
прекратено в ликвидация, Враца.
12766
Врачанският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение
от 16.І.2008 г. по ф.д. № 3270/91 вписа в търговския регистър промени за „Мотор“ – АД, Враца:
намалява числения състав на съвета на директорите от 4 членове на 3 членове; заличава като
член на съвета на директорите Пламен Станкулов
Панов; допуска прилагането по фирменото дело
на проверените и приети годишни счетоводни
отчети на дружеството за 2001, 2002, 2003 и 2004 г.
12767
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1463/94 вписа промени
за „Топлоремонтстрой ТРС – 94“ – ООД, Враца:
заличава като съдружник Цоко Недков Нехризов;
вписва нов дружествен договор.
12768
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 2.І.2008 г. по ф.д. № 289/2002 вписа промени
за „Ривърс“ – ЕООД, Козлодуй: заличава като
едноличен собственик на капитала Лъчезар Злат
ков Стоянов; вписва като едноличен собственик
на капитала Красимир Златков Стоянов; вписва
нов актуализиран учредителен акт; дружеството
ще се управлява и представлява от управителя
Красимир Златков Стоянов.
12769
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
12.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 712/98 вписа в търговския
регистър прехвърляне на търговското предприятие ЕТ „Добург – Тодорка Иванова“, Враца, на
„Еврострой“ – ЕООД, Враца.
12770
Врачанск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.І.2007 г. по ф.д. № 716/2003 вписа промени за
„Емива“ – ООД, с. Лесковец: заличава Ива Пет
кова Маринова като съдружник; вписва Петър
Петков Рачев като съдружник; заличава Ива Пет
кова Маринова като съуправител; дружеството
ще се управлява и представлява от Любомир
Василев Маринов; вписва нов дружествен договор
с отразените в него промени.
12771
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2955
от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1695/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Атластоур – МД“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Балчик, ж.к. Балик 13, вх. А, ет. 2,
ап. 4, и с предмет на дейност: спомагателни дейности в транспорта и дейности на туристически
агенции, както и всякаква друга незабранена със
закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик Диян Красимиров Лозанов, който
го управлява и представлява.
12881
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2980
от 18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1717/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „ИКИ – Иванов“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Добрич, бул. Трети март 48А, и с предмет на
дейност: производство и реализация на мебелно
обзавеждане, вътрешен дизайн, производство
и реализация на селскостопанска продукция,
транспортна, туристическа, рекламна, търговска, посредническа, външнотърговска дейност,
маркетинг, консултантски услуги, организиране
на курсове и обучение, представителство на
местни и чуждестранни лица и фирми в страната
и в чужбина, както и всякаква друга дейност,
позволена със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик Иван Колев Иванов,
който го управлява и представлява.
12882
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2977 от
17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1714/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Меги“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Добрич, ж.к.
Дружба, бл. 62, вх. Б, ет. 4, ап. 11, и с предмет
на дейност: покупко-продажба на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, продажба на
резервни части, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, туристически, рекламни, импресарски, информационни,
ремонтни и други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг и други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
Миглена Стефанова Василева, която го управлява
и представлява.
12883
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 2042 от
4.ІХ.2007 г. по ф.д. № 1171/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества ационерно дружество
„Голф Шабла“ – АД, със седалище и адрес на управление Шабла, ул. Равно поле 33, и с предмет на
дейност: организиране на спортни и развлекателни
мероприятия, атракционна дейност в областта на
спорта и туризма, изграждане на голф игрища и
прилежащи съоръжения, туристически услуги,
хотелиерство и ресторантьорство, проектиране,
строеж, обзавеждане, покупка и продажба на
недвижими имоти, реклама, консултантски и
информационни услуги, маркетинг и инжене-
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ринг, търговско представителство и агентиране.
Дружеството е с капитал 10 183 700 лв. (внесен
5 219 150 лв.), разпределен в 101 837 поименни
акции с номинална стойност 100 лв. всяка една,
управлява се от съвет на директорите в състав:
Марин Великов Митев, Таня Петкова Парушева,
Николай Божидаров Николаев, Павел Георгиев
Германов, Димитър Иванов Арнаудов, Георги
Христов Тритаков и Пламена Микова Маринова,
и се представлява от изпълнителния директор
Марин Великов Митев.
12884
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна
по ф.д. № 1478/2006 за „К и К техникс“ – ООД:
заличава досега вписания адрес на управление;
вписва нов адрес на управление: Добрич, ул.
Осми март 22.
12885
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 2275/1995 за „Компания за инженеринг и
развитие“ – АД, Добрич: вписва увеличение на
капитала от 13 557 500 лв. на 32 054 048 лв. чрез
издаване на 18 496 548 нови налични поименни
акции с номинална и емисионна стойност 1 лв.
за акция чрез непарична вноска от акционера
„Апачия“, гр. Никозия, Република Кипър, представляваща 240 175 поименни акции на „Магнолия
клуб“ – АД, Добрич, собственост на „Апачия“,
гр. Никозия, Република Кипър; вписва изменение
на устава на акционерното дружество.
12886
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ прилага по ф.д.
№ 1407/95 проверения и приет годишен счетоводен
отчет за 2005 г. на „Скат – холдинг“ – АД, Добрич.
12887
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ прилага по ф.д.
№ 1639/98 проверените и приети годишни счетоводни отчети за 2005 и 2006 г. на „СМА“ – АД,
Добрич.
12888
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ прилага по ф.д.
№ 1407/95 проверения и приет годишен счетоводен
отчет за 2006 г. на „Скат – холдинг“ – АД, Добрич.
12889
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ прилага по ф.д.
№ 757/2004 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2006 г. на „Здравноосигурително
дружество – Планета“ – АД, Добрич.
12890
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 111/2007 за „Конкорд 2“ – ООД: заличава
като съдружник и управител Димитър Иванов
Стоянов; вписва като съдружник и управител
Донка Петрова Стоянова, която ще управлява и
представлява дружеството с вписания управител
Веселин Иванов Бакърджиев заедно и поотделно;
вписва актуализиран дружествен договор.
12891
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписа в регистъра
за едноличните търговци по ф.д. № 65/2008 прехвърляне на фирма „Айджан – Ружди Османов“
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заедно с предприятието от едноличния търговец
Ружди Абилов Османов на Айтен Сали Осман,
която поема активите и пасивите на прехвърленото
предприятие, и я вписва като едноличен търговец
с фирма „Айджан – Айтен Осман“.
12892
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписа в регистъра
за едноличните т ърговци по ф.д. № 64/2008
прехвърляне на фирма „Ердинч Алиш“ заедно с
предприятието от едноличния търговец Ердинч
Алиш Мехмед на Мийрем Расим Мехмед, която
поема активите и пасивите на прехвърленото
предприятие, и я вписва като едноличен търговец
с фирма „Мийрем Мехмед“.
12893
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 695/2007 за „Булинвест 1“ – ЕООД, Балчик: вписва увеличение на капитала от 5000 лв.
на 190 000 лв.; вписва писмен акт на едноличния
собственик на капитала на дружеството.
12894
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна
по ф.д. № 724/2007 за „Строителни системи
Ивел“ – ООД: заличава като съдружник и управител Кирил Иванов Милев; вписва дружеството
като ЕООД, с едноличен собственик на капитала
и управител Айгар Чаус; заличава досегашното
наименование и вписва ново: „Строителни системи Европа“ – ЕООД; заличава досегашния
адрес на управление и вписва нов: Добрич, ул.
Вардар 30, вх. А, ап. 3; вписва учредителен акт
на дружеството.
12895
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1089/2005 за „Пропроджекшън“ – ЕООД:
заличава като едноличен собственик на капитала и управител Андрю Марк Хол; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Сара Маргарет Джаксон; вписва приемането на
изменен писмен акт на едноличния собственик
на капитала.
12896
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 317/2006 за „Агропродукт – 2000“ – ЕООД:
заличава като едноличен собственик на капитала и управител Величка Димитрова Петрова;
вписва като едноличен собственик на капитала и
управител Недялко Симеонов Недялков; вписва
актуализиран учредителен акт.
12897
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 484/2007 за „Сертон импекс“ – ЕООД:
премества седалището и адреса на управление
от Добрич в Балчик, ул. Варненска 11.
12898
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 837 от 14.VІІІ.2003 г. по ф.д. № 450/2003
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Д-р Мариана Славкова – Амбулатория за специализирана медицинска помощ по вътрешни
болести и ендокринология – индивидуална практика“ – ЕООД, със седалище и адрес на управле-
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ние Кърджали, ж.к. Възрожденци, бл. 42, вх. В,
ет. 1, ап. 32, с предмет на дейност: специализирана
извънболнична медицинска помощ по специалностите вътрешни болести, ендокринология и всички
други медицински специалности и свързаните с
тях диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика;
предписване на: лабораторни и други изследвания,
медицински дейности и манипулации под негов
контрол и отговорност, обема и вида домашни
грижи и помощ за болни, лекарства, превързочни
материали и медицински пособия; експертиза
за временна нетрудоспособност; наблюдение и
оказване на медицинска помощ при бременност
и майчинство; наблюдение, контрол и полагане
грижи за физическото и психическото развитие
на лица до 18 г.; дейности по здравна промоция
и профилактика, вкл. профилактични прегледи и
имунизации; издаване на документи, свързани с
неговата дейност; насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, както и търговски
сделки за нуждите на медицинската дейност и
за обслужване на пациентите. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Мариана Василева Славкова, която го
представлява и управлява.
12558
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1175
от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 113/97 вписа промени
за „Агротехстрой – 97“ – АД: освобождава членовете на СД на дружеството: Вълчо Георгиев
Ригов, Райко Веселинов Райков, Милчо Стефанов
Милчев, Лиляна Василева Вълчева, Вълка Вълчева Калоянова, Селями Салиф Мехмед, Джемил
Алиенверов Джамбазов; вписа като членове на
СД: Вълчо Георгиев Ригов, Райко Веселинов
Райков, Милчо Стефанов Милчев, Лиляна Василева Вълчева, Мюмюн Шакиров Мюмюнов;
увеличава капитала на дружеството от 50 007 лв.
на 51 210 лв.; вписа изменения и допълнения в
устава на дружеството.
12559
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 146 от 20.ХІІ.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 113/97 на проверения
и приет годишен счетоводен отчет за 2006 г. на
„Агротехстрой – 97“ – АД.
12560
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира
преобразуване чрез отделяне от „17 Сиракови“ – ЕООД, при условията на учредяване с решение № 1196 от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 724/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„СТСБ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Кърджали, ул. Г. Бенковски 2, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия,
транспортна, хотелиерска и ресторантьорска
дейност, проектиране, строителство и търговия
със строителни материали, производство и търговия със стоки, посредничество, комисионерство,
представителство и агентство на чуждестранни
фирми, туристическа, рекламна, информационна,
оказионна, маркетингова и сервизна дейност у
нас и в чужбина в областта на изделията за бита,
строителството, хранително-вкусовата промишленост, фармацевтичната промишленост, вътрешната и външната търговия и туризма, опазване на
природната среда, външна и вътрешна търговия
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със селскостопанска продукция от растителен и
животински произход, консервиране, производство
и търговия с продукция от хранително-вкусовата
промишленост, таксиметрови и товарни превози
на пътници и багажи в страната и в чужбина,
откриване на магазинна мрежа и ателиета за
продажба на стоки, вътрешно- и външнотърговска
дейност с продукция на машиностроителната и
автомобилната промишленост; представителство
и посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица, производство и
разпространение на филми, видео- и звукозаписи,
аудиокасети и всякаква битова техника, импресарска дейност, изложби, шоуконцерти, ревюта, издателска, печатарска и разпространителна дейност,
научни списания и вестници, борсова дейност и
валутни сделки, бартерни сделки и реекспорт на
всякакви стоки, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, заготовка и
търговия с вторични суровини у нас и в чужбина,
бутилиране и търговия с минерална вода у нас и
в чужбина, медицинско обслужване в държавни
частни здравни заведения с медицинско оборудване, балнео- и курортно лечение, профилактика,
диагностика и откриване на здравни заведения
с организирана лечебна дейност, внос, износ и
търговия с медицинско оборудване и лекарствени
средства, санаториално-курортна дейност, закупуване и експлоатация на спортни зали, обекти за
отдих и туризъм, спортни съоръжения и принадлежности, както и организиране и провеждане
на спортни турнири и всякаква друга дейност,
за която няма изрична законова забрана. Дружеството е с капитал 1 403 000 лв., с неопределен
срок, с едноличен собственик на капитала Стефан
Росенов Сираков и се управлява и представлява
от управителя Христо Светославов Ламбев.
12558
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2
ТЗ с решение № 1204 от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д.
№ 933/90 вписа промени за „Интерауто“ – ООД:
прекратява участието на Стефан Станчев Топузлиев като съдружник и управител на дружеството;
вписа Блага Георгиева Чингарова като управител;
премества седалището и адреса на управление
на дружеството от Кърджали, ул. Осми март 32,
в Пловдив, ул. Брезовско шосе 176; дружеството
ще се управлява и представлява от управителя
Блага Георгиева Чингарова.
12811
Пловдивският окръжен съд, търговско отделение, с разпореждане № 1446 от 14.04.2011 г.,
постановено по т.д. № 268/2011, на основание
чл. 679 ТЗ призовава длъжника „Онгъл“ – АД, в
несъстоятелност, Пловдив, и кредиторите „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, със седалище
София, „Сиенит Инвест“ – ООД, със седалище
Пловдив, Катя Минчева Семкова – Пловдив,
Н и кола й И ва нов Ерев – П ловд и в, Васи л к а
Тенева Буюклиева – Пловдив, Петко Георгиев
Керанов – Пловдив, Сивелин Георгиев Сивенов – Пловдив, Георги Стоянов Хараланов – Нова
Загора, „Хелиос Металург“ – ООД, със седалище
Пловдив, Велина Стефанова Велева – Пловдив,
„Аквамат инженеринг“ – ЕООД, със седалище
Пловдив, Тенчо Атанасов Канински – с. Крумово,
Петко Анатолиев Петров – Пловдив, „Холсим
Бетон Пловдив“ – АД, Пловдив, Наско Неделчев
Пармашки – Пловдив, „Респект Консулт“ – ООД,
със седалище Пловдив, НАП – София, „Ста-
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би л – Ди“ – ЕООД, със седа лище Пловдив,
„Елрат“ – ЕООД, със седалище Пловдив, Елизавета Исааковна Масалджийска – Пловдив, Емилия
Радкова Пармашка – Пловдив, „Сиенит механизация и автотранспорт“ – ООД, със седалище
Пловдив, Румяна Славчева Адамова – Пловдив,
ЕТ „Марин Станчев – Октопод“, със седалище
Пловдив, „Буллифт“ – ООД, със седалище Пловдив, „Фиксатор“ – ООД, със седалище Пловдив,
ЕТ „Лорад – Васил Радин“ със седалище Пловдив, „Екотой – сервиз“ – ООД, със седалище
Бу ргас, Димит ър Пет ров Милев – Пловдив,
„Анелстрой“ – ЕООД, със седалище Пловдив,
„Сиенит“ – ООД, Пловдив, Бисерка Костадинова Костова – Пловдив, „Индустриален център
Тракия“ – АД, със седалище Пловдив, Радко
Петков Цанков – Пловдив, Никола Демирев Чанков – Пловдив, Тихомир Асенов Куцев – Пловдив,
за съдебно заседание, което ще се проведе на
18.05.2011 г. в 9,30 ч. в сградата на Пловдивския
окръжен съд, бул. Шести септември 167, зала
8, във връзка с постъпило искане по чл. 679 ТЗ
от Атанас Запрянов Дончев – Пловдив, Христо
Кирилов Митев – Пловдив, двамата със съдебен
адрес Пловдив, ул. Никола Абаджиев 37, ет. 2,
офис 3, адв. Гергана Йончева.
5251

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
16. – Пенсионноосигурителна компания „Доверие“ – АД, София, на основание чл. 189 от
Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за всеобхватния доход за 2010 г.
2010 г.
BGN’000
Приходи от такси
– Доброволен пенсионен
фонд
– Професионален пенсионен фонд
– Универсален пенсионен
фонд
Общо приходи
Oперативни разходи за управление на пенсионните
фондове
Разходи за персонала
Други оперативни разходи
Общо разходи
Резултат от управлението
на пенсионните фондове
Пенсионни резерви

2009 г.
BGN’000

955

1,186

2,991

2,849

20,864
22,187

18,152
22,187

(7,774)
(7,520)

(5,889)
(6,489)

(15,294)

(12,378)

9,516

9,809

(2,671)

(2,787)

Приходи от инвестиции,
нетно
Печалба преди данъци

2,673

1,187

9,518

8,209

Данъци

(963)

(851)

Печалба за годината

8,555

7,358

Друг всеобхватен доход за
годината
Пълен всеобхватен доход
за годината

8,555

7,358
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Счетоводен баланс към 31.12.2010 г.
2010 г.
2009 г.
BGN’000 BGN’000
Активи
Текущи активи
Парични средства
2,070
1,826
Депозити
5,706
6,922
Инвестиции за продажба
21,662
19,609
Вземания от пенсионните
фондове
1,246
916
Други текущи активи
1,264
645
Общо текущи активи
31,948
29,918
Нетекущи активи
Депозити
1,694
2,718
Имоти, машини и съоръжения
8,698
2,702
Дълготрайни нематериални активи
496
503
Отсрочен данъчен актив
105
105
Общо нетекущи активи
10,993
6,028
Общо активи
42,941
35,946
Пасиви
Текущи задължения
Задължения към свързани
лица
25
75
Други задължения
3,011
1,173
Общо текущи задължения
3,036
1,248
Нетекущи задължения
Провизии за обезщетения
184
184
при пенсиониране
Общо нетекущи задължения
184
184
Общо задължения
3,220
1,432
Пенсионни резерви
13,291
10,590
Собствен капитал
Регистриран капитал
15,004
15,004
Резерви
1,562
1,562
Неразпределена печалба
1,309
Текуща печалба
8,555
7,358
Общо собствен капитал

26,430

23,924

Общо пасиви

42,941

35,946

ВЕСТНИК
1
Парични потоци, свързани
с корпоративен данък лихви, комисионни, дивиденти
и други
Парични потоци от операции с чуждестранна валута
Платени данъци върху печалбата
Плащания при разпределение на печалбата
Други парични потоци от
основна дейност
Всичко парични потоци от
оперативна дейност
Парични потоци от инвестиционна дейност
Парични потоци, свързани
с нетекущи материални и
нематериални активи
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови
активи
Парични потоци, свързани
с текущи финансови активи
Парични потоци, свързани
с лихви, комисионни, дивиденти и други
Парични потоци от операции с чуждестранна валута
Всичко парични потоци от
инвестиционна дейност
Изменение на паричните
средства през периода
Парични средства в началото на периода
Парични средства в края
на периода

1
Парични потоци от оперативна дейност
Парични потоци от/към
ПФ
Парични потоци, свързани
с търговски контрагенти
Парични потоци, свързани
с трудови възнаграждения
Парични потоци,свързани
с комисионни на осигурителни посредници

2009 г.
BGN’000
3

24,611

21,901

(4,676)

(5,227)

(6,387)

(5,442)

(1,181)

(786)

2

3

(119)

(186)

2

(1)

(896)

(1,595)

(6,045)

(1,291)

(532)

(591)

4,777

6,782

(5,406)

(494)

150
(554)

(8,254)

1,413

1,327

14

-

(4,533)

(7,271)

244

(489)

1,826

2,315

2,070

1,826

Отчет за промените в собствения капитал
към 31.12.2010 г.

Отчет за паричните потоци за 2010 г.
2010 г.
BGN’000
2
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ОсноПре- Резервен ка- мии от
ви
питал емисии

Непокрита
загуба

Общо

Към 31 декември 2008

15,004

2,000

61

1,885

18,950

Финансов
резултат

–

–

–

7,358

7,358

Към 31 декември 2009

15,004

7,358

23,924

Финансов
резултат

–

8,555

8,555

Към 31 декември 2010

15,004

9,864

26,430

Съставител:
Н. Кънчева
5324

1,562
–

–
1,562

Ръководител:
Д. Петкова
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16а. – Доброволен пенсионен фонд „Доверие“,
София, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за доходите за 2010 г.
2010 г.

2009 г.

BGN’000 BGN’000
Приходи
Приходи от дивиденти
Приходи от лихви
Приходи от операции с ценни
книжа
Приходи от операции с чуждестранна валута
Приходи от инвестиционни
имоти
Всичко приходи

499

442

3,109

3,114

56,763

54,120

9,722

6,766

40

40

70,133

64,482

Разходи
Разходи по операции с ценни
книжа
Разходи по операции с чуждестранна валута
Разходи по инвестиционни
имоти
Всичко разходи
Доход

54,992

49,991

9,275

6,770

150

107

64,417

56,868

5,716

7,614

Баланс към 31.12.2010 г.
2010 г.

2009 г.

BGN’000 BGN’000
1

2

3

Актив
Нетекущи активи
Банкови депозити
Инвестиционни имоти
Всичко нетекущи активи
Текущи активи
Парични средства
Банкови депозити
Ценни книжа, издадени или
гарантирани от държавата
Ценни книжа, приети за търговия на регулираните пазари
за ценни книжа
Общински облигации
Ипотечни облигации
Инвестиции в чужбина
Вземания, свързани с инвестиции
Всичко текущи активи
Всичко активи
Пасив
Нетекущи пасиви
Задължения към осигурени
лица и пенсионери
Всичко нетекущи пасиви

8,888
709
9,597

5,493
3,972
9,465

8,982
14,964

4,673
16,687

ВЕСТНИК
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1
2
3
Текущи пасиви
Задължения към ПОД
229
109
Други текущи пасиви
26
216
Всичко текущи пасиви
255
325
Всичко пасиви
102,489
95,817
Отчет за паричните потоци за 2010 г.
2010 г.
2009 г.
BGN’000 BGN’000
Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност
Парични потоци, свързани
с осигурени лица и пенсионери
Парични потоци от/към други пенсионни фондове
Парични потоци от/към
пенсионноосигурителното
дружество
Такси и пенсионен резерв
Парични потоци от дивиденти
Парични потоци от лихви
Парични потоци от сделки с
инвестиции
Парични потоци от сделки с
чуждестранна валута
Парични потоци от инвестиционни имоти
Други парични потоци
Изменение на паричните
средства през периода
Парични средства в началото
на периода
Парични средства в края на
периода

460

3,519

1,545

(78)

(860)
(860)

(1,102)
(1,102)

469
2,970

426
3,507

748

(13,021)

(1,154)

26

(97)

(106)

4,081

(6,829)

4,673

11,502

8,754

4,673

Съставител:
Н. Кънчева

Ръководител:
Д. Петкова

5325
16б. – Професионален пенсионен фонд „Доверие“, София, на основание чл. 189 от Кодекса за
социално осигуряване обнародва:

3,608

Отчет за доходите за 2010 г.
2010 г.

23,091
550
3,311
33,660

27,069
392
1,988
28,386

4,726
92,892

7,157
86,352

102,489

95,817

102,234
102,234

95,492
95,492

2009 г.

BGN’000 BGN’000
1

2

3

Приходи
Приходи от дивиденти
Приходи от лихви
Приходи от операции с ценни
книжа
Приходи от операции с чуждестранна валута
Приходи от инвестиционни
имоти
Всичко приходи

763

602

6,188

5,872

102,130

77,064

18,815

10,823

127,896

94,365

4
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1

Разходи
Разходи по операции с ценни
книжа
Разходи по операции с чуждестранна валута
Разходи по инвестиционни
имоти
Всичко разходи
Доход

2

3

99,383

68,833

17,922

10,787

146
117,451

75
79,695

10,445
14,670
Баланс към 31.12.2010 г.
2010 г.
2009 г.
BGN’000 BGN’000

Актив
Нетекущи активи
Банкови депозити

2,261

13,540

Инвестиционни имоти

8,162

3,685

10,423

17,225

Парични средства

25,406

7,320

Банкови депозити

31,774

23,893

Всичко нетекущи активи
Текущи активи

Ценни книжа, издадени или
гарантирани от държавата
Ценни книжа, приети за търговия на регулираните пазари
за ценни книжа
Общински облигации
Ипотечни облигации
Инвестиции в чужбина
Вземания, свързани с инвестиции
Всичко текущи активи
Всичко активи

ВЕСТНИК
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1
Такси
Парични потоци от дивиденти
Парични потоци от лихви
Парични потоци от сделки с
инвестиции
Парични потоци от сделки с
чуждестранна валута
Парични потоци от инвестиционни имоти
Изменение на паричните
средства през периода
Парични средства в началото
на периода
Парични средства в края на
периода

2
(2,977)

3
(2,832)

739
5,485

574
7,092

4,958

(26,262)

(1,444)

494

(114)

(71)

17,669

(5,880)

7,320

13,200

24,989

7,320

Съставител:
Ръководител:
Н. Кънчева
Д. Петкова
5326
16в. – Универсален пенсионен фонд „Доверие“, София, на основание чл. 189 от Кодекса за
социално осигуряване обнародва:
Отчет за доходите за 2010 г.
2010 г.
2009 г.
BGN’000 BGN’000

9,538
42,289
1,006
5,586
55,441

48,405
625
3,347
59,772

1,897

4,595

172,937

147,957

183,360

165,182

Пасив
Нетекущи пасиви
Задължения към осигурени
лица
183,190
164,717
Всичко нетекущи пасиви
183,190
164,717
Текущи пасиви
Задължения към ПОД
154
139
Други текущи пасиви
16
326
Всичко текущи пасиви
170
465
Всичко пасиви
183,360
165,182
Отчет за паричните потоци за 2010 г.
2010 г.
2009 г.
BGN’000 BGN’000
1
2
3
Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност
Парични потоци, свързани с
осигурени лица
15,043
16,807
Парични потоци от/към други пенсионни фондове
(4,021)
(1,682)
Парични потоци от/към
пенсионноосигурителното
дружество
(2,977)
(2,832)

Приходи
Приходи от дивиденти
Приходи от лихви
Приходи от операции с ценни
книжа
Приходи от операции с чуждестранна валута
Приходи от инвестиционни
имоти
Всичко приходи
Разходи
Разходи по операции с ценни
книжа
Разходи по операции с чуждестранна валута
Разходи по инвестиционни
имоти
Всичко разходи
Доход

3,757
31,658

2,881
26,318

500,304

282,409

103,149

53,887

1,793
640,661

1,413
366,908

490,572

248,687

97,460

53,685

976

418

589,008
302,790
51,653
64,118
Баланс към 31.12.2010 г.
2010 г.
2009 г.
BGN’000 BGN’000
1
2
3

Актив
Нетекущи активи
Банкови депозити
Инвестиционни имоти
Всичко нетекущи активи
Текущи активи
Парични средства
Банкови депозити
Ценни книжа, издадени или
гарантирани от държавата

18,891
40,347
59,238

79,667
22,728
102,395

88,985
185,829

50,436
105,107

70,707

0

БРОЙ 36

ДЪРЖАВЕН

1
2
Ценни книжа, приети за търговия на регулираните пазари
за ценни книжа
202,690
Общински облигации
6,291
Ипотечни облигации
26,576
Инвестиции в чужбина
375,934
Вземания, свързани с инвестиции
23,321
Всичко текущи активи
980,333
Всичко активи
1,039,571
Пасив
Нетекущи пасиви
Задължения към осигурени
лица
1,038,336
Всичко нетекущи пасиви
1,038,336
Текущи пасиви
Задължения към ПОД
863
Други текущи пасиви
372
Всичко текущи пасиви
Всичко пасиви

3
207,487
2,728
14,909
293,578
25,207
699,452
801,847

799,587
799,587
668
1,592

1,235

2,260

1,039,571

801,847

Отчет за паричните потоци за 2010 г.
2010 г.
2009 г.
BGN’000 BGN’000
Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност
Парични потоци, свързани с
осигурени лица
219,284
217,227
Парични потоци от/към други пенсионни фондове
(11,313)
(9,015)
Парични потоци от/към
пенсионноосигурителното
дружество
(20,673) (17,967)
Такси и пенсионен резерв
(20,674) (17,963)
Други
1
(4)
Парични потоци от дивиденти
3,624
2,741
Парични потоци от лихви
26,968
30,971
Парични потоци от сделки с
(168,692) (191,790)
инвестиции
Парични потоци от сделки с
чуждестранна валута
(7,008)
2,949
Парични потоци от инвестиционни имоти
(5,790) (22,280)
Изменение на паричните
средства през периода
36,400
12,836
Парични средства в началото
на периода
50,436
37,600
Парични средства в края на
периода
86,836
50,436
Съставител:
Ръководител:
Н. Кънчева
Д. Петкова
5327
31. – Националният управителен съвет на Научно-техническия съюз по машиностроене – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 17.06.2011 г. в 13 ч. в зала № 3 на
Националния дом на науката и техниката, София,
ул. Г. С. Раковски 108, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на Националния управителен съвет (НУС) на Съюза по машиностроене

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 1

за 2010 г.; 2. отчет на контролния съвет (КС); 3.
приемане бюджета на съюза за 2011 г.; 4. промени в устава на съюза; 5. промени в състава на
Националния управителен съвет; 6. присъждане
на съюзни награди.
5281
3. – Управителният съвет на сдружение „ВСК
„Св. Георги Победоносец“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
членовете на клуба на 17.06.2011 г. в 14 ч. в зала
№ 19, ет. 2, административната сграда на Министерството на отбраната, София, бул. Тотлебен 34,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет на клуба за дейността му за календарните
2009 и 2010 г.; 2. финансов отчет за календарните
2009 и 2010 г.; 3. приемане на план за работа на
клуба за календарната 2011 г.; 4. финансов план
за календарната 2011 г.; 5. промени в устава на
клуба; 6. промени в управителния съвет на клуба;
7. избор на контролна комисия; 8. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 15 ч. на същото място
и при същия дневен ред, ако се явят най-малко
1
/2 от всички членове на събранието съгласно
списъчния състав. В случай че не се явят необходимият брой членове, събранието се отлага за
друга дата и се свиква по реда на устава.
5317
11. – Председателят на Управителния съвет на
юридическо лице с нестопанска цел сдружение
„Свети Спиридон Епископ Тримитунтски Чудотворец“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 20.06.2011 г. в 10 ч.
на адрес София, район „Витоша“, кв. Бояна, ул.
Секвоя 1А, при следния дневен ред: 1. обсъждане
на предложение на председателя за прекратяване на сдружението; 2. избор на ликвидатор
на сдружението; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден на същия адрес в 11 ч. и при
същия дневен ред с явилите се членове. В случай
че не се явят необходимият брой членове, присъстващите насрочват нова дата за провеждане
на общо събрание. Поканват се всички членове
на общото събрание да вземат участие лично или
чрез упълномощени от тях лица. Материалите
за събранието са на разположение на членовете
на общото събрание всеки ден от 9 до 17 ч. на
адреса на управление на сдружението.
5282
20. – Управителният съвет на сдружение „М
Тел Рали Тийм“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 20.06.2011 г. в 10 ч. в София,
ж.к. Младост 1, бл. 68, вх. 2, ет. 10, ап. 106, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет на сдружението за 2010 г.
и приемане на основни насоки и програма за
дейността му; проект за решение – ОС приема
отчета за дейността на УС за 2010 г., като приема предложените основни насоки и програма
за дейността на сдружението; 2. финансов отчет
на УС; проект за решение – ОС приема предложения финансов отчет на УС; 3. освобождаване
на членове на сдружението и приемане на нови;
проект за решение – ОС приема извършените
от УС действия по освобождаване и приемане
на членове на сдружението; 4. освобождаване и
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избор на нови членове на управителния съвет и
на председател на УС на сдружението; проект за
решение – ОС приема направените предложения
за промени в УС и за председател на УС на сдружението; 5. вземане на решение за промяна в
наименованието и адреса на сдружението; проект
за решение – ОС приема направеното предложение за промяна в наименованието и адреса на
сдружението; 6. приемане на нов устав; проект за
решение – ОС приема нов устав на сдружението.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват лично или чрез упълномощени представители. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред при спазване изискванията на закона.
5430
48. – Управителни ят съвет на фондаци я
„Атанас Буров“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква на 23.06.2011 г. в 18 ч. в сградата на „Корпоративна търговска банка“ – АД,
София, ул. Граф Игнатиев 10, общо събрание на
фондацията при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за дейността на фондация
„Атанас Буров“ и изпълнението на бюджета за
2010 г.; 2. приемане на програма за дейността и
бюджета на фондация „Атанас Буров“ за 2011 г.;
3. избор на председател на настоятелството; 4.
приемане на нови настоятели на фондацията;
5. разни.
5283
25. – Управителният съвет на ФК „Локомотив – 101“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на клуба
на 23.06.2011 г. в 18 ч. в седалището на клуба в
София, ул. Илинденско въстание 36, при следния
дневен ред: 1. отчет за изминалия период; 2. избор
на нови ръководни органи; 3. разни. Поканват
се членовете на клуба лично или чрез изрично
упълномощени от тях лица да участват в работата на общото събрание. 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.
5428
1. – Управителният съвет на АОПА България,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на 24.06.2011 г. в 18 ч.
на Летище Лесново при следния дневен ред: 1.
промяна седалището на сдружението; проект за
решение – ОС реши – променя седалището на
сдружението; 2. изменение на устава на асоциацията; проект на решение – ОС реши – изменя
устава на асоциацията; 3. други. Материалите по
дневния ред ще бъдат публикувани на интернет
адреса на АОПА България. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе в 19 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
5319
10. – Управителният съвет на сдружение
„Национална мрежа за децата“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно общо събрание на 24 и 25.06.2011 г.
в 9 ч. в хотел „Мелия Гран Ермитаж“, комплекс
Златни пясъци, при следния дневен ред: 1. приемане на годишен отчет за 2010 г.; 2. приемане на
ревизирана стратегия на НМД (2010 – 2013 г.); 3.
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избор на нови членове на управителния съвет на
НМД; 4. приемане на отчет и бъдещи планове за
комуникационни кампании на НМД; 5. работа
на тематични работни групи; 6. други. Поканват
се официалните представители на сдружението
или техни писмено упълномощени представители
да вземат участие в работата на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе на 24
и 25.06.2011 г. в 10 ч. Материалите по дневния
ред ще бъдат на разположение на членовете на
Национална мрежа за децата от 9 и 30 мин. до
17 ч. и 30 мин. всеки работен ден в офиса на
сдружението в София, ул. Цар Симеон 55, ет. 2.
5255
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Бенджамин Франклин“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на сдружението на 26.06.2011 г.
в 18 ч. в София, район „Студентски“, бул. Акад.
Стефан Младенов 88, при следния дневен ред:
1. разглеждане на финансовия отчет на сдружението за 2010 г.; 2. освобождаване на стария
управителен съвет; 3. разглеждане на молба за
приемане на нов член на сдружението. 4. избор
на нов управителен съвет; 5. разглеждане молбата на член на сдружението за напускане; 6.
промяна в устава на сдружението и седалището
и адреса на управление. 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.
5431
5. – Управителният съвет на Асоциацията
на българските предприятия за международни
превози и пътищата (АЕБТРИ), София, юридическо лице с нестопанска цел, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 3 от устава на АЕБТРИ свиква по своя инициатива извънредно
общо събрание на членовете на асоциацията
на 27.06.2011 г. в 10 ч. в заседателната зала на
„АЕБТРИ – Учебен център“ – ЕООД, София,
бул. Гоце Делчев 56, бл. 15, при следния дневен
ред: 1. освобождаване на член на управителния
съвет по негова молба; 2. избор на нов член на
управителния съвет. Поканват се всички членове
на АЕБТРИ да присъстват лично или чрез упълномощени представители. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 4 от
устава на АЕБТРИ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред при спазване изискванията на
ЗЮЛНЦ. Писмените материали са на разположение на членовете на адреса на управлението
на асоциацията в София, ул. Искърски пролом 6.
5391
26. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Български автомобилен
к л у б Ре т ро“ – Софи я, на основа н ие ч л. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 28.06.2011 г. в 17,30 ч. в София, ул. Опълченска
66, Национален политехнически музей, заседателна зала, при следния дневен ред: 1. доклад на
управителния съвет за дейността на сдружението
2004 – 2010 г.; 2. избор на нов управителен съвет;
3. промяна на устава; 4. разни. Материалите за
събранието се намират в офиса на сдружението в
София, район „Възраждане“, ул. Света София 6,
ет. 4. При липса на кворум на основание чл. 27
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ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18,30 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове
на сдружението.
5318
12. – Управителният съвет на Гражданско
сдружение „Алцхаймер – България“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на сдружението на
28.06.2011 г. в 17 ч. в София, ж.к. Света Троица,
бл. 379, приемната до вх. Г, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния доклад на УС за
2010 г.; 2. приемане на счетоводния отчет за
2010 г. на организацията; 3. приемане на работния
едногодишен план за развитие на организацията
2011 – 2012 г.; 4. вземане решение за откриване
на представителства и клонове на Гражданско
сдру жение „А лц хаймер – Българи я“ в дру ги
градове на страната – Варна, Ловеч, Плевен,
Монтана, Габрово, Велингад, Стара Загора; 5.
други. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на членовете на сдружението на
адрес: София, ж.к. Света Троица, бл. 379, приемната до вх. Г. 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 независимо от кворума.
5412
10. – Управителният съвет на сдружение
„Национална асоциация на преводачите на жестомимичен език в България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 28.06.2011 г. в 10,30 ч. на адрес:
София, ул. Денкоглу 12 – 14, при следния дневен
ред: 1. приемане на финансов отчет за дейността
на сдружението за периода 2006 – 2011 г.; 2. вземане на решение за освобождаване на сегашния
председател, избор на нов председател и на нов
управителен съвет на сдружението; 3. обсъждане
на текущи въпроси на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
5429
10. – Управителният съвет на Сдружението за
изследователски практики, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с устава на сдружението
свиква общо събрание на 29.06.2011 г. в 10,30 ч.
в Социален център „Хаспел“ – София, ул. Георг
Вашингтон 54, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението от 01.01.2010 г. до
30.04.2011 г.; 2. промени в устава на сдружението;
3. освобождаване от длъжност на членове на УС;
4. избор на нов УС.
5438
21. – Управителният съвет на сдружение
„Приятели на Валдорфската педагогика“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 3.07.2011 г. в 12 ч. в София, ул. Ген.
Паренсов 47 (вътрешна сграда), при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния
съвет през 2010 г.; 2. финансов отчет за 2010 г.;
3. разпускане на стария управителен съвет, избор
на нов управителен съвет и на председател на
сдружението; 4. приемане на годишен план за
работа на сдружението; 5. разни.
5316
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41. – Управителният съвет на Българска
асоциация „Спорт за всички“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно
общо събр ание на 7.07.2011 г. в 11 ч. в София,
бул. Васил Левски 75, заседателната зала на
Спортната палата, ет. 5, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на БАСВ за период
от 5 години – 2006 – 2011 г.; 2. освобождаване
от отговорност досегашния управителен съвет
и избор на нов; 3. прекратяване на членство на
членове на БАСВ на основание чл. 15, ал. 1 ЗФВС
и чл. 11, ал. 3 от устава на БАСВ; 4. избор на
председател на управителния съвет; 5. одобряване
на броя на членовете на управителния съвет; 6.
избор на членове на управителния съвет; 7. разни.
Поканват се да присъстват всички членове на
БАСВ. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ отчетно-изборното общо събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
5440
62. – Управителният съвет на Българската
федерация по бокс (БФ Бокс) – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
отчетно-изборно събрание на сдружението на
9.07.2011 г. в 10 ч. в София, бул. Васил Левски
75, ет. 5, голяма заседателна зала на Министерството на физическото възпитание и спорта, при
следния дневен ред: 1. отчет на дейността на БФ
Бокс и УС за изминалия переиод 2006 – 2011 г.;
2. доклад на контролния съвет на БФ Бокс; 3.
промени в устава на БФ Бокс; 4. утвърждаване
проект за бюджет 2012 г.; 5. избор на ръководни
и контролни органи на Българската федерация
по бокс; 6. разни. Материалите, свързани със
събранието, при поискване са на разположение
на членовете на сдружението в седалището му,
както и в сайта. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
5361
10. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Клуб на гълъбовъдите на спортни
гълъби – Балкан“, Ботевград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 21.06.2011 г. в
17,30 ч. в Ботевград, ул. Христо Ботев 10, зала 1,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейнотта; 2.
приемане на нови членове; 3. вземане на решение
за общественополезна дейност на сдружението; 4.
промени в устава; 5. избор на органи; 6. приемане
на насоки и програма за дейността; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
18,30 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Материалите са на разположение в зала 1,
Ботевград, ул. Христо Ботев 10.
5254
35. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Яхт клуб Черноморец Бургас“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 06.07.2011 г. в 17,30 ч. в Бургас в заседателната зала на Яхт клуб „Черноморец Бургас“
в Пристанище Бургас при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението, на управителния съвет и на контролния съвет през 2010 г.;
2. приемане бюджет на сдружението за 2011 г.;
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3. освобождаване от отговорност на членовете
на управителния съвет и контролния съвет за
дейността им през 2010 г.; 4. промени в устава
на сдружението; 5. 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.
5411
73. – Управителният съвет на сдружение „Общинско дружество на инвалидите – Габрово“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 23.06.2011 г. в 13 ч. в Габрово, ул. Брянска 56,
Клуб на инвалида, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет; 2. отчет на контролно-ревизионната комисия; 3. финансов отчет
за 2010 г.; 4. приемане насоки за работата на УС
за 2011 г.; 5. приемане бюджет за 2011 г.; 6. избор
на председател на дружеството и председател на
КРК; 7. избор на управителен съвет и контролноревизионна комисия; 8. приемане изменения и
допълнения на чл. 23, ал. 4 от устава на сдружението. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал. 2
от устава на сдружението при липса на кворум
(50+1 от членовете) събранието се отлага с един
час по-късно и ще се проведе на същото място
и при същия дневен ред, колкото и членове да
се явят на общото събрание.
5410
10. – Управителният съвет на Клуб по спортни танци „Фантастико“ – Дупница, с решение
от 15.04.2011 г. на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на клуба
на 20.06.2011 г. в 17 ч. в Дупница, ул. Верила 13,
при следния дневен ред: 1. приемане промени в
устава на Клуб по спортни танци „Фантастико“ в
съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ; 2. отчет
на дейността на клуба; 3. избор на ръководни
органи на клуба; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
5301
37. – Управителният съвет на Териториалната организация на НТС – Дупница, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
6.07.2011 г. в 17 ч. в гр. Дупница, ул. Христо Ботев
3, Дом на техниката, ет. 2, зала № 2, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет на ТО на
НТС – Дупница, през мандата юни 2006 г. – юни
2011 г.; 2. приемане на финансов план (бюджет)
на ТО на НТС – Дупница, за мандата; 3. обсъждане на предложение за промени в устава на ТО
на НТС – Дупница; 4. избиране на управителен
съвет на ТО на НТС – Дупница; 5. текущи. Всеки
редовен член на ТО на НТС – Дупница, съгласно чл. 12 от устава на ТО на НТС – Дупница,
може да участва в общото събрание с двама
упълномощени представители – физически лица.
Регистрацията на членовете на общото събрание
ще се извърши на 6.07.2011 г. във фоайето пред
зала № 2 от 16 до 17 ч.
5439
40. – Управителни ят съвет на Фу тболен
клуб „Атлетик“, гр. Куклен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
ФК „Атлетик“, гр. Куклен, на 24.06.2011 г. в 18 ч.
в гр. Куклен, ул. Ал. Стамболийски 43 (сградата
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на Община Куклен), при следния дневен ред: 1.
избор на нови членове; 2. отчет за дейността на
управителния съвет; 3. разискване на организационни въпроси; 4. разни.
5278
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб на младия предприемач“, Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 27.06.2011 г. в 17,30 ч.
в Кърджали, бул. България 75, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението;
2. освобождаване на управителния съвет поради
изтичане на мандата му; 3. избор на нов управителен съвет; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
5362
20. – Съветът на директорите на „Механичен
завод“ – АД, Мадан, на основание чл. 223, ал. 4
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 15.06.2011 г. в 15,30 ч. в Мадан,
кв. Шаренка, цех Мадан – заседателната зала,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите за дейността на дружеството през
2010 г.; проект за решение – ОС приема отчета
на съвета на директорите; 2. приемане на годишния финансов отчет за 2010 г. след изслушване
заключението на дипломиран експерт-счетоводител; проект за решение – ОС приема годишния
финансов отчет за 2010 г.; 3. освобождаване от
отговорност съвета на директорите за дейността
му през 2005 – 2010 г.; проект за решение – ОС
освобождава от отговорност съвета на директорите за дейността му през 2005 – 2010 г.; 4.
освобождаване на членовете на съвета на директорите; проект за решение – ОС освобождава
членовете на съвета на директорите; 5. избор на
нови членове на съвета на директорите; проект
за решение – ОС избира предложените членове
на съвета на директорите; 6. избиране на експерт-счетоводител за годишното приключване на
2011 г.; проект за решение – ОС избира Никола
Колев – експерт-счетоводител, за проверка на
2011 г.; 7. промени в устава на дружеството; проект за решение – ОС приема промените в устава
на дружеството. Материалите за събранието са
на разположение на акционерите на адреса на
управление на дружеството – Мадан, ул. Обединение 34, всеки раотен ден от 9 до 15 ч. Канят се
всички акционери да присъстват лично или чрез
писмено упълномощени представители. Право
на глас имат акционерите, вписани в книга на
акционерите на дружеството. Регистрацията на
акционерите започва в 15 ч. в деня и на мястото
на провеждане на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще
се проведе на 30.06.2011 г. в 15,30 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
5364
25. – Управителният съвет на Пазарджишки
фелиноложки клуб „Фелис Тракия“, Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 16 от
устава на клуба свиква редовно общо събрание
на клуба на 25.06.2011 г. в 17 ч. на адреса на
офиса на клуба в Пазарджик, бул. Мария-Луиза
41, при следния дневевн ред: 1. доклад на УС за
дейността на клуба през 2010 г.; 2. приемане на
нови членове; 3. избор на управителен съвет; 4.
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други. Писмените материали, свързани с дневния
ред на заседанието на общото събрание, са на
разположение в седалището на клуба в Пазарджик, бул. Мария-Луиза 41.
5300
25. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Спортен клуб „Спартак 13 – Класик“, Плевен, на основание чл. 20 от устава и
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно-изборно
общо събрание на членовете на сдружението на
16.06.2011 г. в 17 ч. в Плевен, спортен комплекс
„Спартак“, ул. Кала тепе 3, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС за дейността на сдружението;
2. приемане на финансов отчет за 2010 г.; 3. избор
на нов УС и нов КС; 4. приемане на промени в
устава на сдружението; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден и на същото място в 18 ч.
5363
20. – Управителният съвет на Спортен клуб
по лека атлетика и тенис „Тракия“, Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 21.06.2011 г. в 10 ч. в Пловдив, бул. Марица
53а, при следния дневен ред: 1. вземане на решение сдружение „Спортен клуб по лека атлетика
и тенис „Тракия“ да участва като акционер при
учредяване на акционерно дружество; 2. вземане
на решение за промяна на адреса на управление
на сдружението; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., при същия дневен ред
и на същото място.
5390
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Автомобилен спортен клуб „Булгартабак“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на сдружението на
24.06.2011 г. в 10 ч. в седалището на сдружението
в Пловдив, ул. Кирил Христов 1, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността
на клуба през 2010 г.; 2. приемане на отчет за
дейността на управителния съвет; 3. промени в
целите и предмета на дейност на сдружението; 4.
промени в устава на сдружението; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се отложи с един час по-късно
и ще се проведе на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по дневния ред са на
разположение на членовете на сдружението в
офиса му в Пловдив, ул. Кирил Христов 1.
5302
10. – Управителният съвет на СНЦ „Клуб по
коневъдство и конен спорт – Хезар“, Разград, на
основание чл. 21 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 15.06.2011 г. в
15 ч. в Разград, ж.к. Освобождение 9, вх. А, ет. 3,
ап. 7, при следния дневен ред: 1. изменение и
допълване на устава на сдружението; проект за
решение – приемат се предложените изменения и
допълнения на устава на сдружението; 2. приемане
на нови членове; проект за решение – приемат се
новите членове; 3. освобождаване на членове на
управителния съвет; проект за решение – освобождават се членовете на УС – Драгомир Иванов Рангелов, Милен Цонев Марков и Димитър
Стойчев Димитров; 4. избор на нови членове на
управителния съвет; проект за решение – избират
се за членове на УС Димитър Йорданов Костов,
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Иван Кирилов Керански, преизбира се за още един
мандат Димитър Стойчев Димитров. Поканват се
всички членове на сдружението да вземат участие
в общото събрание лично или чрез уплъномощен
техен представител. Представителите следва да
се легитимират с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа. При липса на кворум
на основание чл. 24 от устава на сдружението и
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час
по-късно от първоначално обявения на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на заявилите участието си членове.
5389
63. – VMware, Inc., дружество от Делауер,
със седалище Хилвю Авеню 3401, Пало Алто,
Калифорния 94304, САЩ („VMware“), на основание чл. 92г във връзка с чл. 92а ЗППЦК уведомява служителите на участващото дъщерно
дружество на VMware в България – „ВМуеър
България“ – ЕООД, които отговарят на условията
относно възможността да участват в следното:
1. закупуването на обикновени акции клас А на
VMware на стойност 0.01 щ. д. („акциите“) при
условията и в сроковете, описани в плана за закупуване на акции от служителите на VMware
от 2007 г. („ПЗАС“). Служители, които отговарят
на условията за участие, ще имат правото да се
запишат в ПЗАС в 30-дневен срок за записване,
започващ на 01.07.2011 г.; и 2. опции върху акциите
при условията, посочени в плана за капиталови
стимули на VMware 2007 г. („ПКС“); опциите
върху акциите дават право на служителите да
закупят акции на фиксирана цена (т.е. справедливата пазарна стойност на акциите на датата
на отпускането на опциите), когато опциите
станат подлежащи на упражняване съгласно
условията на ПКС и договора за опциите върху
акциите. Предлагането на акциите ще се извърши
на базата на проспект, одобрен от финансовия
регулатор на Германия BaFin на 29.03.2011 г. и
паспортизиран в България. Проспектът и неговото резюме на български език могат да се видят
на интранет страницата на VMware за администриране на акции, а безплатни копия могат
да се получат при поискване чрез управителя
на адреса на „ВиЕмУеър България“ – ЕООД:
бул. Г. М. Димитров 16А, София 1797, България.
Важна информация: Съгласно проспекта акциите
няма да се предлагат на публиката, а само на
служители на VMware, отговарящи на условията
за участие (както е посочено в ПЗАС и ПКС), и/
или участващи дъщерни и свързани дружества.
Не на всички служители могат да се отпуснат
права за придобиване на акции. Предлаганията
ще се правят единствено по преценка на VMware
и могат да бъдат преустановени или прекратени
от него по всяко време.
5441
155. – „София Хотел Балкан“ – АД, София,
вписано в търговския регистър с единен идентификационен код (ЕИК) 000660476, уведомява
инвеститорите относно началото на публично
предлагане на 4 785 360 обикновени акции с
единична номинална стойност 1 лв. и единична
емисионна стойност 3,60 лв. съгласно решението
за увеличаване на капитала от 478 536 лв. на до
5 263 896 лв., прието от общото събрание на акцио
нерите на 25 януари 2011 г. и съгласно Проспект
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за публично предлагане на акции на дружеството,
потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН)
с решение № 273-E от 20.04.2011 г. Предлаганите
акции от увеличението на капитала са от един
клас като вече издадените (стари акции) – обикновени, безналични, с право на глас. Право да
участват в увеличението на капитала имат лицата,
притежаващи и/или придобили стари акции на
14-тия ден, следващ датата на решението на общото
събрание за увеличаването на капитала – 8 февруари 2011 г. „Централен депозитар“ – АД, открива
сметки за права на тези лица, като срещу всяка
стара акция се издава 1 право; 1 право дава възможност за записване на 10 нови акции. Всеки
може да придобие права при търговията с тях и
при провеждането на служебния аукцион. Всяко
лице може да запише най-малко една нова акция
и най-много такъв брой нови акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани
от него права, умножен по десет. Могат да бъдат
записвани само цяло число нови акции. Началната
дата за прехвърляне на права/записване на акции е
първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни
от обнародване на това съобщение в „Държавен
вестник“ и публикуването му в един централен
ежедневник (в. „Дневник“). В случай че това съобщение бъде публикувано в двата вестника на
различни дати, началната дата е първият работен
ден, следващ изтичането на 7 дни от по-късната
от двете дати. Крайният срок за прехвърляне на
правата е първият работен ден, следващ изтичането
на 14 дни след началната дата за прехвърляне на
права. Последната дата за търговия с права на
борсата е 2 работни дни преди крайната дата за
прехвърляне на права по предходното изречение.
Притежаващите права или придобилите права при
борсовата им търговия могат да запишат срещу
тях съответния брой нови акции до изтичането
на крайния срок за прехвърлянето на правата.
Инвеститорите трябва да имат предвид, че всички
неупражнени в този срок права се предлагат за
продажба на служебния аукцион, организиран от
БФБ на 5-ия работен ден след крайната дата за
прехвърляне на правата. На него се предлагат за
продажба всички права, които не са упражнени
и срещу които не са записани нови акции до
изтичане на срока за прехвърляне на правата.
Край на подписката: 15 работни дни след деня, в
който изтича срокът за прехвърляне на правата.
До изтичане на този срок придобилите права при
служебния аукцион могат да запишат срещу тях
съответния брой нови акции. Записването на нови
акции се извършва, като за това притежателите
на права подават писмени заявки до инвестиционните посредници – членове на Централния
депозитар, при които се водят клиентските сметки
за притежаваните от тях права. Ако заявителите
притежават права по сметки при упълномощения
от емитента инвестиционен посредник „Юробанк
И Еф Джи България“ – АД, заявките могат да
бъдат подавани до него, на адресите на неговите
финансови центрове, които са посочени в Проспек
та за публично предлагане на акции. Инвеститорите, получили права по техни лични сметки в
Централния депозитар, следва да заявят прехвърлянето на правата преди упражняването им по
свои подсметки при упълномощения от емитента
ИП „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, или
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при други инвестиционни посредници, избрани
от тях. Внасянето на емисионната стойност на
записаните акции се извършва по набирателна
сметка на „София Хотел Балкан“ АД: IBAN BG83
BPBI 79405048534701, BIC BPBIBGSF в обслужващата банка на дружеството „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД. Банковата сметка трябва
да бъде заверена най-късно до края на последния
ден от подписката. Капиталът на дружеството ще
бъде увеличен само ако бъдат записани/платени
най-малко 2 392 680 нови акции. Проспектът за
публично предлагане на акции на „София Хотел
Балкан“ – АД, е публикуван и инвеститорите
могат да получат безплатно копие всеки работен
ден от 9 до 17 ч. на следните места и по следния
начин: в офиса на „София Хотел Балкан“ – АД,
в София 1000, район „Средец“, пл. Света Неделя
5, Република България, телефонен номер: +359
2 937 80 69, факс: +359 2 981 00 10, лице за контакти: Десислава Ялъмова (директор за връзки с
инвеститорите), ел. поща: yalamova@sofiabalkan.
net; във финансовите центрове на упълномощения инвестиционен посредник „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, посочени в проспекта, в
които се приемат заявки за записване на акции,
телефонен номер: +359 2 811 66 25, факс: +359 2
9 888 150, лице за контакти: Георги Милев, ел.
поща: GMilev@postbank.bg. Проспектът е достъпен
и на интернет страницата на дружеството: www.
sofiabalkan.net, както и на интернет страницата
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД: www.
postbank.bg. Проспектът и допълнителна публична информация за дружеството могат да бъдат
получени от публичния регистър на Комисията
за финансов надзор (www.fsc.bg), както и чрез специализираната финансова медия на Българската
фондова борса X3News (www.X3news.com).
5328
46. – ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“,
София, на основание чл. 92а ЗППЦК уведомява
инвеститорите относно началото на първично
публично предлагане на 613 647 броя обикновени
безналични акции с право на глас с номинална
стойност 10 лв. и емисионна стойност 49 лв.
съгласно приетото на 21.03.2011 г. решение на
общото събрание на акционерите за увеличаване
на капитала от 21 477 630 лв. на 27 614 100 лв. и
съгласно проспект за първично публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от
КФН с Решение № 281-Е от 27.04.2011 г. На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват
в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на
ОСА, взело решението за увеличаване на капитала. Срещу всяка придобита към края на посочения срок акция се издава едно право, като
всеки 3,5 права дават възможност за записване
на 1 нова акция по емисионна стойност от 49 лв.
Всички други лица, които желаят да запишат
акции, следва първо да придобият права в срока
за тяхното прехвърляне. Брой акции, които едно
лице може да запише: броят на притежаваните
от лицето права се разделя на 3,5, като резултатът се закръгля към по-голямото цяло число. Не
се допуска записването на повече акции от предвидените в решението за увеличение на капитала с изключение на необходимостта от емитиране на допълнителен брой акции поради закръг-
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ляването при изчисляване на броя акции, които
едно лице има право да придобие. Увеличението
на капитала се счита за успешно в случай, че до
крайния срок на подписката бъде записана и
платена най-малко една нова акция, като капиталът се увеличава до размера на записаните и
платени акции. Началната дата за продажба
(търговия) на правата и за записване на акции е
първият работен ден, следващ изтичането на 7
дни от датата на обнародване на това съобщение
за публично предлагане по чл. 92а ЗППЦК в
„Държавен вестник“ и публикацията му в един
централен ежедневник, а ако обнародването и
публикацията са на различни дати, за начало на
публичното предлагане се счита първият работен
ден, следващ изтичането на 7 дни от датата на
по-късната публикация, но не по-рано от изтичането на срока по чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК. Крайният срок за прехвърляне на правата е първият
работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата. С ъгласно п ра ви л н и к а на „БФБ – Со фия“ – АД, последната дата за търговия с права
на борсата е два работни дни преди крайната
дата за прехвърляне на права. Началната дата за
записване на акции съвпада с началната дата за
търговия с правата. Крайният срок за записване
на акции от притежателите на права е първият
работен ден, следващ изтичането на 15 работни
дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата. Не се допуска записване на
акции преди началния и след крайния срок за
записване на акции. Лицата, притежаващи акции
с права, както и всички други притежатели на
права, придобили същите в срока за тяхното
прехвърляне, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на срока за
прехвърлянето на правата, като в противен случай техните неупражнени права ще бъдат продадени служебно на явен аукцион. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион,
могат да запишат съответния брой акции до
крайния срок за записване на акциите. Записването на акции се извършва чрез подаване на
писмени заявки. Всички лица, притежаващи
акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното
прехвърляне и/или на явния аукцион, подават
заявките си за записване на акции до упълномощения инвестиционен посредник „Ти Би Ай
Инвест“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление София, ул. Дунав 5, и адрес за кореспонденция София, ул. Тинтява 13Б, вх. А, ет. 1, тел.
02 9350 626, факс: 02 9350 617, e-mail: a_apostolov@
tbi-invest.bg, или до инвестиционните посредници,
членове на Централния депозитар, при които се
водят клиентските сметки за придобитите от тях
права съгласно действащите процедури в правилника на Централния депозитар. Заявките за
записване се подават до ИП „Ти Би Ай Инвест“ – ЕАД, всеки работен ден от 9 до 17 ч.,
съответно в работното време на другите инвестиционните посредници, и трябва да съдържат
най-малко имената (наименованието) и уникалния клиентски номер на лицето и на неговия
пълномощник, присвоен от инвестиционния
посредник, а ако такива номера не са присвоени – за физически лица: трите имена, ЕГН,
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мес т ож и т елс т во и а д рес, за юри д и ческ и
лица – фирма, ЕИК, седалище и адрес на клиента, а ако клиентът е чуждестранно лице, заявката следва да съдържа аналогични идентификационни данни; емитент, ISIN код на емисията,
броя на притежаваните права и броя на записваните акции; дата, час и място на подаване на
заявката; подпис на лицето, което подава заявката; когато заявката се подава до ИП „Ти Би
Ай Инвест“ – ЕАД, чрез друг инвестиционен
посредник – отбелязване, че приложенията към
заявката са предоставени на инвестиционния
посредник, приел заявката. За заявители – юридически лица, към заявката се прилагат: а) оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуална регистрация, издадено не
по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на
писмената заявка, а за чуждестранни юридически
лица – копие от регистрационния акт (или друг
идентичен удостоверителен документ) на съответния чужд език, легализиран превод на текста
на регистрационния акт, съдържащ пълното
наименование на юридическото лице, дата на
издаване и държава на регистрация, адрес на
юридическото лице, имената на лицата, овластени да го представляват; б) заверено с „вярно с
оригинала“ копие на документ за самоличност
на представляващия; в) за българските юридичес
ки лица – копия от регистрацията по БУЛСТАТ
и данъчната регистрация (ако има такава), заверени от законния представител; г) оригинал или
нотариално заверено копие на нотариално заверено изрично пълномощно в случай на подаване
на заявката чрез пълномощник. Юридическите
лица подават заявки чрез законните си представители или чрез пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно, които се легитимират с документ за самоличност (копие от
който се прилага към заявката) и удостоверение
за актуална регистрация на юридическото лице.
Физическите лица подават заявките лично или
чрез пълномощник, като тези лица се легитимират с документ за самоличност и прилагат към
заявката заверено от тях с „вярно с оригинала“
копие от документа. Чуждестранните физически
лица се легитимират с оригиналния си чуждестранен паспорт за влизане в България и прилагат
към заявката легализиран оригинален превод на
страниците на паспорта, съдържащи информация
за пълното име, номер на паспорта, дата на издаване (ако има такава в паспорта) и дата на
изтичане (ако има такава), националност и адрес
(ако има такъв в паспорта) и обикновено копие
на преведените страници на паспорта, съдържащи друга информация и снимка на лицето. Заявката може да бъде подадена и чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено
изрично пълномощно и документите, изброени
по-горе, в съответствие с упълномощителя (местно или чуждестранно юридическо или физическо
лице). Посочените документи се представят на
инвестиционния посредник, приел заявката. Записването на акции се счита за действително
само ако е направено от акционер с акции с
права и/или от друг притежател на права до
максималния възможен брой акции и е внесена
цялата емисионна стойност на записваните акции
в срока и при условията, посочени по-долу. При

С Т Р.

128

ДЪРЖАВЕН

частично заплащане на емисионната стойност се
считат записани съответният брой акции, за
които същата е изплатена изцяло. Внасянето на
емисионната стойност на записваните акции се
извършва по специална набирателна сметка IBAN
BG41UNCR70005520078048, на името на ЗА Д
„Булстрад Виена Иншурънс Груп“ в „Уникредит
Булбанк“ – АД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, пл. Света
Неделя 7. Набирателната сметка трябва да бъде
заверена с вноската срещу записаните акции
най-късно до изтичането на последния ден от
подписката. Платежното нареждане или вносната бележка трябва да посочва името/наименованието на лицето, записващо акции, неговия EГН/
ЕИК (за български лица), броя на записваните
акции, общия размер на дължимата и извършена вноска и се предава на упълномощения инвестиционен посредник „Ти Би Ай Инвест“ – ЕАД,
най-късно до изтичане на крайния срок за записване на акции. Рисковете, свързани с дейността на емитента и с инвестирането в ценни
книжа на емитента, са подробно описани в проспекта, потвърден от КФН. Инвеститорите могат
да се запознаят с проспекта за първично публично предлагане на акции на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, състоящ се от резюме, регистрационен документ и документ за предлаганите ценни книжа, всеки работен ден от 9 до
17 ч. в офиса на емитента ЗАД „Булстрад Виена
Иншурънс Груп“, София, ул. Позитано 5, тел.:
985 66 18, лице за контакт: Благой Анков, и от
8,30 до 17,30 ч. в офиса на ИП „Ти Би Ай Инвест“ – ЕАД, София, ул. Тинтява 13Б, вх. А, ет. 1;
тел. 02/935 06 24, лице за контакт: Надежда Тишева. Посочените документи могат да бъдат
получени и от „БФБ – София“ – АД.
5552
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Вилма Димитрова Бакалова – ликвидатор на
Фондация „Клийн Уърълд“ – София, в ликвидация по ф.д. № 2598/2003 на Софийския градски
съд, на основание чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията
да предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
5292
Красимира Иванова Попова – ликвидатор на
Фондация „Културен диалог 21“, в ликвидация по
ф.д. № 14743/97 по описа на СГС, на основание
чл. 14 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 267 ТЗ кани всички кредитори на фондацията да предявят своите
вземания в шестмесечен срок от обнародването
на поканата в „Държавен вестник“.
5525
Лилия Михайлова Герасимова – ликвидатор
на Фондация „Андрей Луканов“, София, в ликвидация по ф.д. № 15301/96, на основание чл. 267 ТЗ
във връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията да предявят вземанията си в
шестмесечен срок от обнародването на поканата
в „Държавен вестник“.
5256
По п р а в к а . И к о н о м и ч е с к и я т у н и в е р с и тет – Варн а, прави следната поправка в обнародваната в „Държавен вестник“, бр. 31 от 2011 г.,
обява за конкурси за заемане на академични
длъжности в ИУ – Варна: обявеният конкурс за
доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност 05.02.18 икономика
и управление (маркетинг на туризма и свободното време) да се чете: „конкурс за доцент по
професионално направление 3.9 Туризъм, научна
специалност 05.02.18 икономика и управление
на туризма (маркетинг на туризма и свободното
време) със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“.
5358

Съгласно Заповед № 050-05-136 от 6.VIII.2010 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 70
от 2010 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2011 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер;
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на всички видове обществени поръчки по ЗОП, предварителни обявления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
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Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
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