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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол върху стопанската
дейност (обн., ДВ, бр. 55 от 2003 г.; попр., бр. 59
от 2003 г.; изм., бр. 107 от 2003 г., бр. 39 и 52
от 2004 г., бр. 31 и 87 от 2005 г., бр. 24, 38 и
59 от 2006 г., бр. 11 и 41 от 2007 г., бр. 16 от
2008 г., бр. 23, 36, 44 и 87 от 2009 г. и бр. 25,
59, 73 и 77 от 2010 г.)
§ 1. В глава първа се създава наименование:
„Раздел І Принципи и цели на административното регулиране и административния контрол“.
§ 2. В чл. 1 се създава ал. 5:
„(5) При осъществяване на административното регулиране и административния контрол
всички лица, които извършват или възнамеряват да извършват стопанска дейност, са
равнопоставени независимо от формата им на
собственост, правно-организационната форма
или националността.“
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§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Държавните органи и органите на
ме с т но т о с а моу п ра в лен ие о с ъще с т вя ват
административно регулиране и административен контрол върху стопанската дейност
в съответствие с принципите и целите на
този закон.“
§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 думите „лицензионен или регистрационен“ се заличават, а след думата „режим“ се добавя „по смисъла на чл. 4, ал. 1“.
2. В ал. 5 думите „лицензионен или регистрационен“ се заличават, а след думата
„режим“ се добавя „по смисъла на чл. 4, ал. 1“.
§ 5. В глава първа след чл. 4 се създава
наименование: „Раздел ІI Задължения на административните органи“.
§ 6. В чл. 5 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думата „правомощия“ се добавя „във връзка с регулирането
и контрола върху стопанската дейност“;
б) създава се т. 5:
„5. осигурят възможност за предоставяне на
услугите по електронен път съгласно Закона
за електронното управление.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) В административните производства по
чл. 4, ал. 1 наличието или липсата на факти
и обстоятелства могат да се удостоверяват с
писмени декларации, които административният орган е длъжен да приеме. За деклариране
на неверни данни в декларацията деклараторът
носи наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс. С декларация не може
да се доказват образователно-квалификационна степен, професионална квалификация и
здравен статус, както и други факти и обстоятелства, за чието установяване със закон е
предвиден друг ред.“
§ 7. В чл. 7 ал. 2 се изменя така:
„(2) Срокът за отстраняване на нередовности и/или за предоставяне на допълнителна информация се определя със закон и не
може да бъде по-кратък от 10 работни дни
и по-дълъг от установения срок за произнасяне. В случаите, когато отстраняването на
недостатъците е свързано с допълнително
представяне на документи, издадени от други
административни органи, срокът не може да
бъде по-кратък от нормативно установения
срок за произнасяне на тези органи.“
§ 8. В глава първа, раздел II се създава
чл. 7а:
„Чл. 7а. (1) Таксите, събирани от административните органи във връзка с регулирането и контрола върху стопанската дейност
по този закон, се определят по методика за
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определяне на разходоориентиран размер на
таксите и разходването им, приета от Министерския съвет.
(2) Методиката по ал. 1 се приема в съответствие със следните принципи:
1. размерът на таксата трябва да съответства на разходите на административния орган
за извършване на съответната услуга и за
упражняване на контрола, в т.ч. необходимите материално-технически разходи и всички
административни разходи за изпълнение на
задълженията на длъжностните лица с оглед
на тяхната квалификация и изразходвано
работно време;
2. административните разходи по т. 1 не
могат да надвишават 20 на сто от размера
на таксата.
(3) За отстраняване на нередовности и/или
за предоставяне на допълнителна информация
не се събират такси.
(4) Събраните такси могат да се ползват
за повишаване качеството на предоставяната
услуга.
(5) Приходите от таксите не могат да се
изразходват за допълнително материално стимулиране на служителите на административните органи, по чиито сметки са постъпили.
(6) Методиката по ал. 1 не се прилага при
определяне размера на такси за осигуряване
провеждането на политики в области със значение за защита на особено важни държавни
или обществени интереси.“
§ 9. В чл. 11 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създават изречения второ и
трето: „В публичния регистър в отделен раздел се вписват лицата, подали заявление за
издаване на лиценз, и се описват броят и видът
на приложените документи. Вписването се
извършва по реда на подаване на заявленията
и се отбелязва движението на преписката по
издаване на лиценз.“
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Регистърът по ал. 2 се води при спазване изискванията на специалния закон и на
Закона за защита на личните данни.
(4) Лицензиращият орган осигурява безплатен достъп по електронен път до регистъра
по ал. 2 съгласно Закона за електронното
управление.“
§ 10. В чл. 12, ал. 1 се създава т. 3:
„3. не могат да се удостоверяват с декларация.“
§ 11. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създават изречения второ и трето:
„В публичния регистър, в отделен раздел се вписват лицата, подали заявления за регистрация,
и се описват броят и видът на приложените
документи. Вписването се извършва по реда
на подаване на заявленията и се отбелязва
движението на преписката за вписване в регистъра и издаване на удостоверение.“
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2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Вписването в регистъра и издаването
на удостоверение са условие за започването
и законосъобразното извършване на съответната стопанска дейност с изключение на
случаите, когато регистриращият орган не се
произнесе с изричен акт в определения срок,
предвиден в специалния закон. В тези случаи
се прилагат съответно чл. 28 и 29.“
3. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Регистърът по ал. 1 се води при спазване изискванията на специалния закон и на
Закона за защита на личните данни.
(6) Регистриращият орган осигурява безплатен
достъп по електронен път до регистъра по ал. 1
съгласно Закона за електронното управление.“
§ 12. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Длъжностно лице, което не изпълнява задълженията си за редовно водене на
регистрите по чл. 11, ал. 2 и по чл. 15, ал. 1,
се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.“
2. В ал. 4 цифрата „3“ се заменя с „1, 2
или 3“.
§ 13. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 7:
„§ 7. Изпълнението на закона се възлага на
всички органи, овластени да администрират
режими по смисъла на чл. 4, ал. 1.“
§ 14. Параграф 3 от заключителната разпоредба на Закона за изменение на Закона
за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху
стопанската дейност (обн., ДВ, бр. 44 от 2009 г.;
изм., бр. 25 от 2010 г.) се отменя.
§ 15. В приложението към чл. 9, ал. 1,
т. 2, в т. 23 думите „и зърнохранилища“ се
заличават.
Заключителни разпоредби
§ 16. В срок 6 месеца от влизането в сила
на този закон Министерският съвет приема
методиката по чл. 7а по съвместно предложение на министъра на финансите и министъра
на икономиката, енергетиката и туризма.
§ 17. В срок 12 месеца от влизането в сила
на този закон органите, които са овластени
да администрират режими по смисъла на
чл. 4, ал. 1, привеж дат информационните
си системи и съответните структурни звена
в съответствие с изискванията на закона.
§ 18. В срок три месеца от влизането в
сила на този закон всеки орган, който администрира регистрационни режими, внася
в Министерския съвет проект на закон за
изменение и допълнение на закона, регламентиращ съответния режим, за въвеждане
на мълчаливото съгласие при регистрация.
§ 19. Този закон влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 8, който влиза в сила от
1 януари 2012 г.
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ЗАКОН

за ратифициране на Меморандума за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по
отношение на Секретариата на Конвенцията
за полицейско сътрудничество в Югоизточна
Европа
Член единствен. Ратифицира Меморандума за разбирателство за сътрудничество и
подкрепа по отношение на Секретариата на
Конвенцията за полицейско сътрудничество
в Югоизточна Европа, подписан на 21 май
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
гражданската регистрация (обн., ДВ, бр. 67 от
1999 г.; изм., бр. 28 и 37 от 2001 г., бр. 54 от
2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 70 и 96 от 2004 г.,
бр. 30 от 2006 г., бр. 48 и 59 от 2007 г., бр. 105
от 2008 г., бр. 6, 19, 47, 74 и 82 от 2009 г., бр. 33
от 2010 г. и бр. 9 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 2 след думата „регистрите“
се добавя „на актовете“, а думите „регистрите
на населението“ се заменят с „регистъра на
населението“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В регистрите на актовете за гражданско
състояние се вписват събитията по чл. 1, ал. 2
за всички лица, които към момента на настъпване на събитието са български граждани, и
за лицата, които не са български граждани, но
към момента на настъпване на събитието се
намират на територията на Република България.“
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думата „регистрите“
се заменя с „регистъра“;
б) в т. 2 буква „б“ се отменя.
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „регистрите“ се добавя
„на актове“.
2. В ал. 2 думата „регистрите“ се заменя с
„регистъра“.
§ 4. В чл. 5, т. 4 думите „степента и вида
на образованието“ се заменят със „семейното
положение“.
§ 5. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Данните от гражданската регистрация
подлежат на електронна обработка.“
§ 6. Член 7 се отменя.
§ 7. В чл. 8 ал. 2 се отменя.
§ 8. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „чужденец, роден“ се заменят с „лице, което не е български гражданин,
родено“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Името на лице, което не е български
гражданин, родено извън територията на Република България, се вписва в регистрите на
актове за гражданско състояние и в регистъра
за населението така, както е изписано в националния му документ за самоличност или в
документа за предоставен статут на пребиваване на територията на Република България.“
§ 9. В чл. 10 ал. 2 се изменя така:
„(2) Гражданството на лице, което не е български гражданин, се установява от документа
за самоличност, с който е влязло в страната.“
§ 10. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Единният граждански номер
(ЕГН) е административен идентификатор на
подлежащите на регистрация физически лица
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съгласно чл. 3, ал. 2. Това е уникален номер,
чрез който физическите лица се определят
еднозначно.
(2) Начинът на формиране и редът за даване
и промяна на единния граждански номер се
определят с наредбата по чл. 113, ал. 1.
(3) Единните граждански номера се формират по електронен път и образуват регистър на
единните граждански номера.
(4) Верността на ЕГН се удостоверява от
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството чрез териториалните звена
„Гражданска регистрация и административно
обслужване“.“
§ 11. В глава втора наименованието на раздел
ІІІ се изменя така: „Регистър на населението“.
§ 12. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. (1) Регистърът на населението се
подържа в електронен вид и формира Национална база данни „Население“.
(2) Регистърът на населението се състои от
електронните лични регистрационни картони
на всички физически лица по чл. 3, ал. 2.
(3) Регионална база данни „Население“ е
част от регистъра на населението и се състои
от електронните лични регистрационни картони на физическите лица с постоянен и/или
настоящ адрес в областта.
(4) Локална база данни „Население“ е част
от регистъра на населението и се състои от
електронните лични регистрационни картони на
физическите лица с постоянен и/или настоящ
адрес в общината.“
§ 13. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. За всяко физическо лице, подлежащо на вписване в регистъра на населението,
се създава електронен личен регистрационен
картон в регистъра на населението.“
§ 14. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Общинската администрация
издава удостоверения въз основа на регистъра
на населението.
(2) Редът за издаване и образците на удостоверенията по ал. 1 се утвърждават с наредба
на министъра на регионалното развитие и
благоустройството съвместно с министъра на
правосъдието.“
§ 15. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. Електронният личен регистрационен
картон съдържа следните данни:
1. име, изписано на български език и на
латиница;
2. псевдоним;
3. име в чужбина;
4. пол;
5. дата на раждане – ден, месец, година;
6. единен граждански номер;
7. гражданство и статут на пребиваване;
8. място на раждане – област, община, населено място, а за родените извън територията
на Република България – държава;
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9. акт за раждане – номер, дата и място на
съставяне в Република България;
10. постоянен адрес;
11. настоящ адрес;
12. семейно положение;
13. акт за сключен брак – номер, дата, място
на съставяне; дата и държава на сключване на
брака, ако не е сключен в Република България;
14. съпруг/а – ЕГН или дата на раждане,
име, пол, постоянен адрес, гражданство, а за
починалите – номер, дата и място на съставяне
на акта за смърт;
15. съдебно решение за прекратяване на брака – номер на делото, по което е постановено
решението, датата, на която влиза в сила, и
наименование на съда, който го е постановил;
16. деца – ЕГН или дата на раждане, име,
пол, постоянен адрес, гражданство, а за починалите – номер, дата и място на съставяне на
акта за смърт;
17. майка – ЕГН или дата на раждане, име,
постоянен адрес, гражданство, а за починалите – номер, дата и място на съставяне на акта
за смърт;
18. баща – ЕГН или дата на раждане, име,
постоянен адрес, гражданство, а за починалите – номер, дата и място на съставяне на акта
за смърт;
19. братя/сестри – ЕГН или дата на раждане,
име, име на другия родител – ако е еднокръвен или едноутробен, пол, постоянен адрес,
гражданство, а за починалите – номер, дата и
място на съставяне на акта за смърт;
20. издаден документ за самоличност – вид,
номер и дата на издаване;
21. правни ограничения (вид);
22. починал – дата и място на смъртта; акт
за смърт – номер, дата и място на съставяне;
23. особени бележки.“
§ 16. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. (1) Електронен личен регистрационен картон на български гражданин се създава
въз основа на един от следните документи:
1. акт за раждане;
2. удостоверение за българско гражданство,
придружено с документи за гражданско състояние, заявление за постоянен адрес и адресна
карта за настоящ адрес в тази община.
(2) Когато дееспособен български гражданин
няма създаден електронен личен регистрационен
картон и не притежава документ за самоличност,
общините изискват писмено от полицейските
органите на Министерството на вътрешните
работи установяване на самоличността на лицето. При установена самоличност на лицето
полицейските органи на Министерството на
вътрешните работи уведомяват писмено общината за името, датата и мястото на раждане
на лицето и родителите (име, ЕГН/дата на
раждане), което е основание за създаване на
електронен личен регистрационен картон.
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(3) Електронен личен регистрационен картон на лице по чл. 3, ал. 2, т. 2 се създава въз
основа на един от следните документи:
1. разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване, придружено с документи за
гражданско състояние, заявление за постоянен
адрес и адресна карта за настоящ адрес в тази
община;
2. решение за предоставен статут на бежанец
или хуманитарен статут, заявление за постоянен адрес и адресна карта за настоящ адрес в
тази община;
3. указ на президента на Република България
за предоставено убежище;
4. акт за раждане на дете, родено на територията на страната, от родители със статут на
бежанец или хуманитарен статут.
(4) При настъпило раждане на територията
на страната електронният личен регистрационен картон се създава и данните в него се
поддържат в актуално състояние от общинската
администрация.
(5) В случаите по ал. 1, т. 2, ал. 2 и 3 електронният личен регистрационен картон се създава
от Министерството на регионалното развитие
и благоустройството чрез териториалните звена
„Гражданска регистрация и административно
обслужване“.“
§ 17. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. Данните в електронния личен
регистрационен картон се актуализират от общинската администрация въз основа на един
от следните документи:
1. актовете за гражданско състояние или
електронните им еквиваленти;
2. заявление за постоянен адрес и адресна
карта за настоящ адрес;
3. удостоверение за промяна на гражданство;
4. съдебно решение;
5. други удостоверителни документи, касаещи
гражданското състояние.“
§ 18. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. Електронният личен регистрационен
картон се пази в продължение на 130 години
считано от датата на създаване, след което се
предава на Държавния архив.“
§ 19. Членове 29, 30, 31, 32 и 33 се отменят.
§ 20. В чл. 35, ал. 3, изречение второ след
думите „кметовете на кметствата“ се добавя „и
кметските наместници в населените места“, а
думите „регистри за гражданското“ се заменят
с „регистри на актове за гражданско“.
§ 21. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Актовете за раждане и смърт се съставят
въз основа на писмени съобщения, представени
пред съответното длъжностно лице по гражданското състояние.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 думата „обявител“ и запетаята
след нея се заличават.
4. Алинея 4 се изменя така:
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„(4) Страните и свидетелите при съставяне на
актове за гражданско състояние удостоверяват
своята самоличност с документ за самоличност.“
§ 22. В чл. 37 ал. 4 се отменя.
§ 23. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Веднага след съставянето на акта за
гражданско състояние длъжностното лице го
подписва и полага печат с изображението на
герба на Република България.“
2. В ал. 3 думата „обявителите“ и запетаята
след нея се заличават.
3. В ал. 4 след думата „регистри“ се добавя
„на актове“.
4. В ал. 5 след думите „изгубен регистър“
се добавя „на актове“.
§ 24. Член 39 се отменя.
§ 25. В глава трета, раздел І се създава
чл. 41а:
„Чл. 41а. (1) За всеки съставен акт за
гражданско състояние се създава електронен
еквивалент – електронен акт за гражданско
състояние на национално ниво.
(2) Електронният акт за гражданско състояние се създава от общинската администрация,
където е съставен актът за гражданско състояние в писмен вид.
(3) След сверяване на данните от акта за
гражданско състояние в писмен и електронен
вид длъжностното лице по гражданското състояние подписва акта с квалифициран електронен
подпис. Електронните актове за гражданско
състояние имат доказателствена сила за отразените в тях данни само когато са подписани
с квалифициран електронен подпис.
(4) При несъответствие на данните в акта
за гражданско състояние и неговия електронен
еквивалент доказателствена сила имат данните, вписани в акта за гражданско състояние,
в писмен вид.
(5) Електронните актове за гражданско
състояние образуват Национален електронен
регистър на актове за гражданско състояние.“
§ 26. В чл. 43 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и да се обяви устно“ се
заличават.
2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „с
правилника по чл. 11, ал. 2“ се заменят с „от
министъра на регионалното развитие и благоустройството“.
3. Алинеи 3, 4 и 5 се отменят.
4. В ал. 6 думите „и обяви“ се заличават.
5. Създава се ал. 7:
„(7) Веднага след съставянето на акта за
раждане въз основа на него се създава електронен акт за раждане.“
§ 27. В чл. 44 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) Когато срокът по чл. 42 е изтекъл и
акт за раждане не е съставен, но съобщението
е направено или длъжностното лице научи за
раждането в течение на същата календарна
година, то съставя акта за раждане, като спазва условията по чл. 43, без да е необходимо
решение на съда за това.“
2. В ал. 2 думите „обявяване на раждането“
се заменят със „съставяне на акта за раждане“.
§ 28. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 9 след думата „гражданство“ се поставя
точка и запетая и текстът до края се заличава;
б) точка 11 се отменя.
2. В ал. 2 след думите „мъртвородено дете“
се поставя точка и текстът до края се заличава.
§ 29. В чл. 50 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение второ думите „текущия
регистър“ се заменят с „регистъра на текущата
година“, а след думата „акта“ се поставя точка и
текстът до края се заличава.

2. В ал. 5 изречение второ се заличава.
§ 30. В чл. 52 думите „без гражданство“ и
запетаята след тях се заличават.
§ 31. В чл. 53 се правят следните изменения:
1. В т. 5 думите „(личен номер на чужденец – ЛНЧ)“ и „постоянен адрес“ се заличават.
2. В т. 7 думите „(личен номер на чужденец – ЛНЧ),“ се заменят с „или дата на раждане“.
3. В т. 8 думите „(личен номер на чужденец – ЛНЧ),“ се заменят с „или дата на раждане“.
§ 32. В глава трета, раздел ІІІ се създава
чл. 53а:
„Чл. 53а. Веднага след съставянето на акта
за сключен граждански брак в писмен вид въз
основа на него се създава електронен акт за
сключен граждански брак.“
§ 33. В чл. 55 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Писменото съобщение за смърт, настъпила в лечебно заведение, се съставя от
ръководителя на заведението или от лице, на
което със заповед е възложено това.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Веднага след съставянето на акта за
смърт в писмен вид въз основа на него се
създава електронен акт за смърт.“
§ 34. В чл. 59 изречение второ се заличава.
§ 35. В чл. 60, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точка 6 се отменя.
2. В т. 7 думите „(личен номер на чужденец – ЛНЧ)“ се заличават.
3. Точка 8 се отменя.
4. Точка 10 се отменя.
5. В т. 11 думите „(личен номер на чужденец – ЛНЧ)“ се заменят с „или дата на раждане“.
§ 36. В чл. 64 т. 1 се отменя.
§ 37. В чл. 72 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) В срок три месеца от съставянето на
актове за гражданско състояние в дипломатическото и консулското представителство на
Република България преписи от тях, както и
получените документи по чл. 71 се изпращат
в Министерството на външните работи на Република България.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Длъжностното лице по гражданското
състояние съставя акт за гражданско състояние,
като вписва в него въз основа на получения
препис по ал. 1 без изменение следните данни:
1. в акт за раждане – името на титуляря,
датата и мястото на раждане, пола и установения произход;
2. в акт за сключен брак – имената на сключилите брак, датата и мястото на сключване
на брака;
3. в акт за смърт – името на титуляря, датата
и мястото на смъртта.“
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Ако преписът не съдържа всички необходими данни, изисквани по този закон, се
ползват данни от документите за самоличност
или от регистъра на населението. При невъзможност да се попълнят всички данни в акта
се вписват само наличните.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) При съществени различия в името, с
което лицето е вписано в преписа по ал. 1 и в
регистъра на населението, се представя документ, от който е видно, че имената са на едно
и също лице. Въз основа на този документ при
съставянето на акта името се вписва, както е
в регистъра на населението. В случай че един
от съпрузите е приел фамилното име на своя
съпруг или е добавил фамилното име на съпруга
си към своето, за фамилно име след брака се
вписва приетото или добавеното фамилно име
на съпруга според регистъра на населението.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 38. В чл. 74 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При изрично писмено искане промяната или възстановяването на имената на
родителите по чл. 19а може да се отрази по
административен ред в актовете за раждане на
децата. Искането се подава от родителите за
малолетните им деца. За непълнолетните деца
искането е лично със съгласието на родителите.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) При взаимно съгласие на съпрузите
направената промяна или възстановяване на
имената по чл. 19а в актовете им за раждане
може да бъде отразена и в акта за граждански
брак. За фамилно име след брака за всеки
съпруг се вписва избраното име при сключването на брака съобразно неговата промяна
или възстановяване по чл. 19а.“
§ 39. В чл. 75 се създава ал. 3:
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„(3) Всички промени, допълнения, вписвания
или отбелязвания, направени в съставения в
писмен вид акт за гражданско състояние, се
отразяват незабавно в електронния еквивалент
на акта. Длъжностното лице по гражданското
състояние сверява верността на данните и подписва акта с квалифициран електронен подпис.“
§ 40. В чл. 78, ал. 1 изречение второ се
заличава.
§ 41. В чл. 79 ал. 1 се изменя така:
„(1) При постановено съдебно решение за
прекратяване на брака в графа „Бележки“ на
акта за сключен граждански брак се записват
номерът на делото, по което е постановено
решението, датата, на която влиза в сила, и
наименованието на съда, който го е постановил. Ако в решението е посочено, че съпругът
възстановява фамилното си име преди този
брак, в графа „Бележки“ се записва фамилното
име на лицето преди брака.“
§ 42. В чл. 80, ал. 1 думите „Когато се наложи издаване на преписи“ се заменят с „При
издаване на дубликати“.
§ 43. В чл. 81 в изречение първо думата
„Унищожаване“ се заменя с „Анулиране“ и
изречение трето се заличава.
§ 44. Създава се чл. 81а:
„Чл. 81а. При постановено съдебно решение
за съставяне на нов акт за раждане за лице,
за което съществува акт за раждане, първият
съставен акт се обезсилва. В графа „Бележки“
се записва, че е съставен нов акт за раждане,
номерът на делото, по което е постановено
решението, датата, на която влиза в сила, и
наименованието на съда, който го е постановил.“
§ 45. Член 82 се отменя.
§ 46. В чл. 83 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Неразделна част от регистрите на актовете за гражданско състояние са документите,
въз основа на които са съставени съответните
актове за гражданско състояние.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 47. В чл. 84, ал. 2 думите „Регистър А“ се
заменят с „Том № 1“, а думите „Регистър Б“
се заменят с „Том № 2“.
§ 48. Член 88 се изменя така:
„Чл. 88. (1) Въз основа на актовете за
гражданско състояние длъжностните лица по
гражданското състояние в общинските администрации по местосъхранението им издават
следните документи по утвърден образец:
1. от акта за раждане – удостоверение за
раждане (оригинал – първото издадено удостоверение, и дубликат –всяко следващо);
2. от акта за сключен граждански брак – удостоверение за сключен граждански брак (оригинал – първото издадено удостоверение, и
дубликат – всяко следващо);
3. от акта за смърт – препис-извлечение от
акт за смърт.
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(2) При издаване на дубликат на удостоверение за раждане, за сключен граждански
брак или препис-извлечение от акт за смърт
не се попълват показателите от образеца, които
липсват в акта.
(3) Въз основа на регистрите на актовете
за гражданско състояние може да се издават и
препис-извлечения, пълни преписи или заверени копия на актове. Заверката на копията на
актовете задължително трябва да указва към
коя дата данните от копието съответстват на
данните от съхранявания в общината акт, да има
подпис на длъжностното лице по гражданското
състояние и печат на общината.
(4) Въз основа на регистрите на актовете за
гражданско състояние се издават и удостоверения за липса на съставен акт за гражданско
състояние.“
§ 49. В глава трета, раздел ІХ се създават
чл. 88а и 88б:
„Чл. 88а. (1) Документи по чл. 88 се издават на:
1. лицето, за което се отнася актът за
раждане, на неговите родители/законните му
представители;
2. страните по акта за сключен граждански
брак;
3. наследниците на починалото лице от акта
за смърт.
(2) Документите по чл. 88 може да се издават и на трети лица, изрично упълномощени с
нотариално заверено пълномощно от лицата по
ал. 1 или по реда на Гражданския процесуален
кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс.
(3) Документите по чл. 88 може да се издават
и изпращат при служебно писмено поискване
от община или държавен орган, когато това е
свързано с административното обслужване на
лицата, вписани в акта.
Чл. 88б. (1) Длъжностното лице по гражданското състояние от всяка общинска администрация, както и консулското длъжностно
лице в чужбина, може да издава дубликати на
удостоверения за раждане, за сключен граждански брак или препис-извлечения от акт за
смърт, както и препис-извлечения или пълни
преписи от актовете въз основа на Националния
електронен регистър на актове за гражданско
състояние.
(2) Документите по ал. 1 се издават само
въз основа на електронни актове, подписани
с квалифициран електронен подпис.“
§ 50. В чл. 89 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В зависимост от мястото, което описва,
адресът може да включва и наименование на
локализационна единица (площад, булевард,
улица, жилищен комплекс, квартал и други),
номер, вход, етаж, апартамент. Номерът на
локализационната единица може да се състои
от комбинация, съдържаща до четири символа,
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като първите три задължително са цифри, а
последният символ е буква. Входът се обозначава с една буква или с число до две цифри.
Етажът се обозначава с число до две цифри.
Апартаментът се обозначава с число до три
цифри.“
2. Създават се ал. 5, 6 и 7:
„(5) Кметът на общината определя адресите
на територията на общината, на които може
да се извършва адресна регистрация.
(6) За адресите по ал. 5 и настъпилите промени в тях се изпраща писмено информация
до териториалните звена „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
(7) Съвкупността от адресите по ал. 5 за
всички общини образуват Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси
в Република България.“
§ 51. В чл. 90, ал. 1 след думата „адрес“ се
поставя запетая и се добавя „който трябва да
съответства на адрес по чл. 89, ал. 5“.
§ 52. Член 91 се изменя така:
„Чл. 91. Адресната регистрация на лицето
е отразяване на постоянния и настоящия му
адрес в регистъра на населението.“
§ 53. В чл. 92 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Адресната регистрация се извършва от
кмета на общината, на района или на кметството или от определени от тях длъжностни
лица при заявяване от лицето.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Органите по ал. 1 съхраняват копия
от документите по ал. 2 и 3 за срок 5 години.“
§ 54. В чл. 93 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „регистрите“ се заменя с
„регистъра“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Български граждани, живеещи в чужбина, които не са вписани в регистъра на населението и не могат да посочат постоянен адрес
в Република България, се вписват служебно в
регистъра на населението от район „Средец“
на гр. София.“
3. Алинея 5 се отменя.
§ 55. В чл. 94 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „пребивава“ се заменя с
„живее“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Настоящият адрес на българските граждани, на които мястото на живеене е в чужбина,
се отразява в регистъра на населението само с
името на държавата, в която живеят.“
§ 56. В чл. 95 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „общинската администрация или до органите по чл. 1, ал. 2 от Закона
за българските лични документи“ се заменят
с „органите по чл. 92, ал. 1“.
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2. В ал. 4 думите „с постановление на Министерския съвет“ се заменят с „от министъра
на регионалното развитие и благоустройството“.
§ 57. В чл. 96, ал. 4 думите „с постановление на Министерския съвет“ се заменят с „от
министъра на регионалното развитие и благоустройството“.
§ 58. В чл. 97 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думата „предимно“ се заличава.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Заявеният адрес в чужбина пред органите по чл. 1, ал. 2 от Закона за българските
лични документи чрез заявление за издаване на
български лични документи е настоящ адрес и
се отразява в регистъра на населението.
(3) Български гражданин, живеещ в чужбина,
може да заяви настоящ адрес – държавата, в
която живее, и пред органите по чл. 92, ал. 1
по постоянния си адрес.“
§ 59. В чл. 98 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „регистрите“ се заменя с
„регистъра“.
2. В ал. 2 след думите „Министерството на
вътрешните работи“ се поставя точка и текстът
до края се заличава.
§ 60. Член 101 се изменя така:
„Чл. 101. Функциите на ЕСГРАОН са:
1. създаване и поддържане на регистри на
актове за гражданско състояние;
2. създаване и поддържане на Национален
електронен регистър на актове за гражданско
състояние;
3. създаване и поддържане на регистър на
населението;
4. еталонодържател за уникалния административен идентификатор на физическите
лица – ЕГН, и създаване и поддържане на
регистъра на единните граждански номера;
5. създаване и поддържане на националния
класификатор на настоящите и постоянните
адреси в Република България;
6. осигуряване на информационно и административно обслужване на законодателната,
изпълнителната и съдебната власт.“
§ 61. Член 102 се изменя така:
„Чл. 102. (1) Единната система за гражданска
регистрация и административно обслужване на
населението функционира на:
1. национално ниво – Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
чрез Главна дирекция „Гражданска регистрация
и административно обслужване“ поддържа
регистър на населението – Национална база
данни „Население“, Национален електронен
регистър на актове за гражданско състояние,
регистър на единните граждански номера,
национален класификатор на постоянните и
настоящите адресите и служебни данни;
2. областно ниво – Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
чрез териториалните звена „Гражданска регистрация и административно обслужване“
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поддържа Регионална база данни „Население“,
национален класификатор на постоянните и
настоящите адреси и служебни данни;
3. общинско ниво – общинските администрации въвеждат и поддържат данните за
гражданската регистрация на физическите лица
в Локална база данни „Население“, съставят
актове по гражданско състояние и електронните
им еквиваленти.
(2) За поддържането и работата на
ЕСГРАОН административните структури от
трите нива получават, обменят взаимно, обработват и съхраняват данни.“
§ 62. В глава пета наименованието на раздел
ІІ се изменя така: „Поддържане на ЕСГРАОН“.
§ 63. Член 103 се отменя.
§ 64. В чл. 104 текстът преди т. 1 се изменя така: „Единната система за гражданска
регистрация и административно обслужване на
населението осигурява:“.
§ 65. В чл. 105 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „автоматизираните информационни фондове“ се заменят с „регистрите“
и думата „равнище“ се заменя с „ниво“.
2. В ал. 2, изречение второ думата „централно“ се заменя с „на национално ниво“ и
думите „и съобщение за това се изпраща на
общинско равнище“ се заменят с „и се изпращат
на областно и общинско ниво“.
3. В ал. 3 думата „ежеседмично“ се заменя
с „ежедневно“, а думата „равнище“ се заменя
с „ниво“.
4. Създава се ал. 4:
„(4) Данните по ал. 3 се изпращат съгласно
изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.“
§ 66. В чл. 106 се създават нова ал. 3 и
ал. 4 и 5:
„(3) Длъжностните лица от общинските
администрации, изпълняващи дейности по
гражданската регистрация, както и консулските
длъжностни лица в чужбина имат право на
безвъзмезден достъп до данните в електронните
регистри на национално ниво.
(4) Условията за достъп и за предоставяне
на данни от регистрите се определят със споразумение между министъра на регионалното
развитие и благоустройството и потребителя по
ред, определен в наредбата по чл. 113, ал. 1.
(5) За предоставяне на достъп, обмен на
данни или извършване на справки въз основа
на регистрите се събират такси в размери,
определени с тарифа на Министерския съвет,
или безвъзмездно, когато това е установено
със закон или друг нормативен акт.“
§ 67. В чл. 107 думите „информационните
фондове по този закон“ се заменят с „ЕСГРАОН“.
§ 68. Член 109 се изменя така:
„Чл. 109. За защита на данните от ЕСГРАОН
от случайно или незаконно унищожаване или
от случайна загуба, от неправомерен достъп,
изменение или разпространение, както и от
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незаконни форми на обработване се вземат
специални осигурителни мерки (включително
изграждане и поддържане на Резервен център
за случаи на бедствия, аварии и кризи) в съответствие със Закона за защита на личните
данни, с ратифицираните от Република България международни договори и задължителните предписания на Комисията за защита на
личните данни.“
§ 69. В чл. 111 ал. 4 се отменя.
§ 70. Член 113 се изменя така:
„Чл. 113. (1) Редът, начинът и образците на
документите за функциониране на Единната
система за гражданска регистрация се определят с наредба на министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
(2) Методическото ръководство и контролът
на дейностите, свързани с гражданската регистрация, се осъществяват от Министерството на
регионалното развитие и благоустройството със
съдействието на Министерството на правосъдието и Комисията за защита на личните данни.“
§ 71. Член 114 се отменя.
§ 72. В чл. 115, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думата „ежеседмично“
се заменя с „ежедневно“.
2. В т. 1 се създава изречение второ: „От
заявленията се предоставят данни за име (на
български език и на латиница), друго гражданство, постоянен адрес, адрес в чужбина.“
3. В т. 3 след думата „населението“ се добавя
„и на актовете за раждане“.
4. В т. 4 изречение второ се заличава.
5. В т. 5 думите „данни за образование (степен и специалност);“ се заличават.
6. В т. 7 след думата „регистрите“ се добавя
„на актове“.
§ 73. В чл. 116 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „от 50 до 300 лв.“ се заменят с „от 100 до 500 лв.“.
2. В ал. 2 думите „от 20 до 200 лв.“ се заменят с „от 50 до 300 лв.“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 74. Личните регистрационни картони,
съставени на хартиен носител, се използват
за справки и се съхраняват в общината/кметството/ района в продължение на 130 години,
считано от датата на създаването им, след което
се предават в Държавния архив.
§ 75. (1) В срок до пет години от влизането
в сила на този закон в кметствата и населените
места, които не са административен център на
кметство, в които няма техническо обезпечаване
за преминаване към електронен регистър на
населението, могат да се поддържат:
1. Регистър на българските граждани, който
се състои от всички лични регистрационни
картони на живите български граждани с постоянен адрес в това кметство;
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2. Регистър на чужденците, който се състои
от всички лични регистрационни картони на
живите лица по чл. 3, ал. 2, т. 2 с постоянен
адрес в това кметство;
3. Регистър на починалите лица, който се
състои от всички лични регистрационни картони на български граждани и на лица по чл. 3,
ал. 2, т. 2 с внесени данни за смъртта;
4. Архивен регистър, състоящ се от личните
регистрационни картони на лицата, на които
постоянният адрес вече не е в тази община,
както и на лицата, освободени от българско
гражданство.
(2) Данните в личния регистрационен картон
се вписват и поддържат въз основа на необходимите за това документи или въз основа на
извлечение от записа на лицето в Национална
база данни „Население“.
§ 76. На починало лице може да се създаде
електронен личен регистрационен картон въз
основа на съществуващ личен регистрационен
картон в общината/кметството, а за онези от
тях, за които не е създаден такъв, административното обслужване от общините се извършва
от съществуващите регистри на населението.
§ 77. (1) Регистрите на актовете за гражданско
състояние, съставени преди 1999 г. в кметствата,
се предават за съхранение в административния
център на общината в едногодишен срок от
влизането в сила на този закон.
(2) В срок до пет години от влизането в
сила на този закон общинските администрации
изграждат Национален електронен регистър на
актовете за гражданско състояние, като създават
електронни еквиваленти за актовете, съставени
по реда на чл. 41.
§ 78. (1) Лицата, променили настоящия си
адрес от едно населено място в друго в периода
от 1 септември 2010 г. до 31 януари 2011 г., в
двумесечен срок от влизането в сила на този
закон представят в общинската администрация
по нов настоящ адрес изискващите се документи
по чл. 92, ал. 2 и 3 за извършване на адресна
регистрация.
(2) За лицата, които не са изпълнили задължението си по ал. 1 в определения срок,
общинската администрация по новия настоящ
адрес изпраща в 7-дневен срок от изтичане на
срока по ал. 1 обобщена информация на Главна
дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
за автоматизирано заличаване на настоящия
адрес в регистъра на населението.
(3) За настоящ адрес на тези лица се счита настоящият адрес, който са имали преди
1 септември 2010 г., за което Главна дирекция
„Гражданска регистрация и административно
обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството уведомява
общината по този адрес.
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§ 79. Наредбите по чл. 24, ал. 2 и чл. 113,
ал. 1 се издават в срок до една година от влизането в сила на този закон.
§ 80. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 5 май 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5661

УКАЗ № 99
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона
за пътищата, приет от ХLI Народно събрание
на 5 май 2011 г.
Издаден в София на 12 май 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм., бр. 88
от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от
2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от
2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64,
102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 43
и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93
от 2009 г., бр. 87 от 2010 г. и бр. 19 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 1 след думите „финансирането
на пътищата“ се поставя запетая и се добавя
„както и с управлението на безопасността на
пътната инфраструктура“.
§ 2. В чл. 5, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думата „Пътищата“ се добавя „(пътната инфраструктура)“.
2. В т. 1 след думата „обхват“ се добавя
„на пътя“.
§ 3. В чл. 9 се създава ал. 6:
„(6) Контролът на организацията на движението и на дейностите по ал. 3 се осъществява
от оправомощени длъжностни лица на службите
за контрол на Министерството на вътрешните
работи и на собственика на пътя (улицата, която едновременно е участък от републикански
или общински път) или на администрацията,
управляваща пътя, в съответствие с изискванията, определени с наредбата по чл. 3, ал. 3
от Закона за движението по пътищата.“
§ 4. В чл. 10а се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 5 текстът преди т. 1 се изменя така:
„При заплащане на винетната такса се издава
ценна книга, наречена „винетка“, която удостоверява правото на ползване на републиканските
пътища, като:“.
2. В ал. 12 след думите „Резолюция СЕМТ/
СМ(2001)9Final“ се поставя запетая и се добавя
„Резолюция СЕМТ/СМ(2005)9 FINAL, Резолюция
ITF/TMB/TR(2008)12“.

3. Създава се ал. 13:
„(13) Председателят на управителния съвет
на Агенция „Пътна инфраструктура“ одобрява
със заповед графичното оформление на различните групи и видове винетки. Заповедта за
графичното оформление на различните групи
и видове винетки за съответната година се
обнародва в „Държавен вестник“ в срок до
30 ноември на предходната година.“
§ 5. В чл. 10в се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) При условията на ал. 1 от заплащане
на винетна такса се освобождават лицата или
семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване
на средното образование, но не по-късно от
20-годишна възраст.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 6. Създава се чл. 10ж:
„Чл. 10ж. За пътно превозно средство, с
което се извършва комбиниран транспорт по
смисъла на чл. 56 от Закона за железопътния
транспорт, не се заплаща винетна такса при
придвижването му от границата до най-близкия
интермодален терминал и обратно, ако за конкретния превоз има издадено удостоверение за
вътрешен комбиниран превоз на територията
на Република България по образец, утвърден
от министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.“
§ 7. В чл. 20, ал. 1, т. 1 след думата „развитието“ се добавя „и за управлението на
безопасността“.
§ 8. В чл. 21, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 след думата „проектиране“ се добавя „оценки на въздействието върху пътната
безопасност и одити за пътна безопасност“ и
се поставя запетая.
2. Точка 7 се отменя.
3. В т. 9 думите „и на общинските“ се заличават.
4. Създават се т. 17, 18 и 19:
„17. организира планирането и възлагането
на оценка на въздействието върху пътната
безопасност и на одити за пътна безопасност
на съответния етап от планирането, от инвестиционното проектиране, при въвеждане в
пробна експлоатация на пътя и при неговата
начална експлоатация в случаите, предвидени
с този закон;
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18. одобрява план за пътна безопасност и
докладите на одиторите за пътна безопасност и
взема съответните решения за всяка конкретна
пътна инфраструктура;
19. извършва периодични инспекции за
безопасност на пътната инфраструктура с
оглед проверка на характеристиките, свързани с пътната безопасност, и установяване на
несъответствията с тях, които налагат предприемане на мерки за предотвратяване на
пътнотранспортни произшествия по пътищата
от републиканската пътна мрежа, в случаите,
предвидени с този закон.“
§ 9. Наименованието на глава пета се изменя така: „Изграждане, ремонт, поддържане
и управление на безопасността на пътната
инфраструктура“.
§ 10. Член 36а се отменя.
§ 11. Създават се чл. 36б – 36и:
„Чл. 36б. (1) Управлението на безопасността
на пътната инфраструктура включва задължително провеждането на следните процедури:
оценка на въздействието върху пътната безопасност, одит за пътна безопасност, управление на
безопасността на пътната мрежа и периодични
инспекции за безопасност, възлагани или извършвани от агенцията.
(2) Процедурите, свързани с управлението
на безопасността на пътната инфраструктура,
се прилагат за републикански пътища (автомагистрали и пътища от първи и втори клас),
които са част от трансевропейската пътна мрежа
на територията на Република България, независимо дали се намират в етап на планиране,
проектиране, строителство или експлоатация.
(3) Администрациите, управляващи пътя,
могат да прилагат изискванията на ал. 1 за
републиканските пътища, които не са част от
трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България, и за общинските
пътища.
Чл. 36в. Оценката на въздействието върху пътната безопасност за инфраструктурни
проекти се извършва задължително на етап
планиране преди одобряване на инвестиционните проекти за пътна инфраструктура или
на съществено изменение на съществуващата
пътна мрежа. Оценката на въздействието върху
пътната безопасност включва извършването
на стратегически сравнителен анализ на въздействието на нов път или на съществено
изменение на съществуващата пътна мрежа
върху безопасността на пътната мрежа.
Чл. 36г. Одитът за пътна безопасност на
инфраструктурен проект е неразделна част от
процеса на инвестиционното му проектиране и
се извършва задължително на следните етапи:
преди съгласуване и одобряване на инвестиционния проект – идеен и/или технически/
работен, при въвеждане в пробна експлоатация
на пътя и при неговата начална експлоатация.
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Чл. 36д. (1) Одиторът по пътна безопасност
трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да притежава диплома от акредитирано
висше училище с квалификация „строителен
инженер“;
2. да е преминал обучение за пътна безопасност по програма, утвърдена от министъра на
регионалното развитие и благоустройството и
от министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията;
3. да притежава сертификат за професионална квалификация, издаден от висши училища,
акредитирани по реда на Закона за висшето
образование и провеждащи обучение по специалността „строителен инженер“, въз основа
на преминато обучение по т. 2 и успешно
положен изпит.
(2) Одиторът по ал. 1 няма право да извършва одити на инфраструктурен проект, в
случай че е участвал при неговото планиране,
проектиране, строителство или експлоатация.
(3) Одиторите по пътна безопасност преминават периодични курсове за допълнително
обучение при условия и по ред, определени с
наредба на министъра на регионалното развитие
и благоустройството, съгласувана с министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията и с министъра на вътрешните
работи.
(4) Обхватът и съдържанието на оценката
на въздействието върху пътната безопасност
и на одита за пътна безопасност, условията и
редът за извършването им и за придобиване и
признаване на професионалната квалификация
на одиторите за пътна безопасност се определят
с наредбата по ал. 3.
Чл. 36е. (1) Одиторът за пътна безопасност
проверява съответствието на проектните характеристики на инфраструктурния проект с
изискванията за пътна безопасност на всеки
етап съгласно чл. 36г.
(2) Когато при проверката на съответния
етап по ал. 1 се установи, че проектните характеристики на инфраструктурния проект отговарят на изискванията за пътна безопасност,
одиторът изготвя доклад и заверява с подписа си
проектната и/или екзекутивната документация.
(3) Когато при проверката на съответния етап
по ал. 1 се установи, че проектните характеристики на инфраструктурния проект не отговарят
на изискванията за пътна безопасност, одиторът
изготвя доклад, в който посочва опасните и/
или критични характеристики на проекта.
(4) Възложителят отговаря за отстраняване
на опасните и/или критични характеристики на
проекта преди края на съответния етап.
(5) Наличието на предпоставките по ал. 2
е основание за одобряване на проектите и за
въвеждане на строежа в експлоатация по реда
на Закона за устройство на територията.
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Чл. 36ж. (1) Преди сключването на договор
за одит одиторът застрахова професионалната
си отговорност за конкретен обект за вреди,
причинени на участници в строителството и/
или на трети лица, вследствие на неправомерни
действия или бездействия при или по повод
изпълнение на задълженията му.
(2) Застраховката се сключва за срока на
договора за одит и при продължаването му
се подновява до завършването на одита. Неподновяването на застраховката е основание
възложителят да спре всички плащания, които
дължи на одитора, или да прекрати договора
за одита.
(3) Условията и редът за задължително
застраховане на одитора по ал. 1,включително застрахователното покритие, изключените

рискове, минималните застрахователни суми
и премии, се определят с наредба на Министерския съвет.

Чл. 36з. (1) Агенция „Пътна инфраструктура“
чрез териториалните си звена и съответните
служби за контрол на безопасността на движението по пътищата на Министерството на
вътрешните работи установяват и обезопасяват
ежегодно участъците с висока концентрация на
пътнотранспортни произшествия.
(2) Органите по ал. 1 извършват категоризиране на участъците от пътя с висока концентрация на произшествия и на безопасността
на пътната инфраструктура най-малко веднъж
на всеки три години въз основа на извършен
тригодишен анализ от проведените инспекции
при експлоатацията на пътната инфраструктура.
(3) Условията, редът и критериите за установяване и обезопасяване на участъците с
висока концентрация на произшествия и за
категоризиране безопасността на пътната инфраструктура се определят с наредбата по чл. 14,
ал. 2 от Закона за движението по пътищата.
С наредбата се определят и изискванията към
протокола, съставян от службите за контрол
на Министерството на вътрешните работи за
всяко пътно произшествие, настъпило на пътната инфраструктура и предизвикало смърт.
(4) Пътните участъци с по-голям приоритет съгласно съставения списък в резултат на
категоризирането на пътната инфраструктура
с висока концентрация на произшествия и
категоризирането на безопасността на пътната
мрежа се оценяват от експертни екипи чрез
инспекция на място, като най-малко един от
членовете на експертния екип трябва да отговаря на изискванията на чл. 36д, ал. 1 и 2.
Чл. 36и. (1) Агенция „Пътна инфраструктура“
чрез областните пътни управления извършва
периодични инспекции на пътищата в експлоатация с оглед установяване на свързаните с пътната безопасност характеристики и
предотвратяването на произшествия, както и
за проучване на възможното въздействие на
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ремонтни работи по пътя върху безопасността
на пътния поток. Инспекциите се извършват
най-малко два пъти годишно с оглед гарантиране на достатъчни равнища на безопасност
на конкретната пътна инфраструктура.
(2) Условията и редът за създаване на организация за безопасност на движението при
извършване на строителни и монтажни работи
по пътната инфраструктура, видът и начинът на
поставяне на пътна маркировка, пътни знаци,
пътни светофари и други средства за сигнализация се определят с наредбата по чл. 3, ал. 3
от Закона за движението по пътищата.
(3) Условията и редът за използване на
пътните светофари, пътните знаци, пътната
маркировка и другите средства за сигнализиране
при организиране на движението по пътищата,
отворени за обществено ползване, се определят с наредбата по чл. 14, ал. 1 от Закона за
движението по пътищата.
(4) Контролът върху дейностите по ал. 2 се
осъществява от оправомощени длъжностни лица
на службите за контрол на Министерството
на вътрешните работи и на Агенция „Пътна
инфраструктура“.“
§ 12. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Строителството, ремонтът и поддържането на общинските пътища се финансират със
собствени бюджетни средства, целеви субсидии
от централния бюджет и други източници.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Общините финансират програми за
повишаване безопасността на движението по
общинските пътища.“
§ 13. В чл. 53 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Наказват се с глоба от 1000 до 5000 лв., ако деянието
не представлява престъпление, физическите
лица, нарушили разпоредбите на чл. 25, чл. 26,
ал. 1, т. 1, букви „в“ и „г“, т. 2, ал. 2 и ал. 4
и чл. 41 или които извършат или наредят да
бъдат извършени следните дейности:“;
б) в т. 5:
аа) в буква „а“ думите „извън границите
на урбанизираните територии и в населените
места без регулационни планове“ се заличават;
бб) букви „в“ и „г“се отменят.
2. В ал. 2 думите „500 до 3000 лв.“ се заменят
с „2000 до 7000 лв.“.
§ 14. В чл. 54 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) При нарушения по чл. 52 на юридическите лица и на едноличните търговци се
налага имуществена санкция в размер от 1000
до 5000 лв., а при нарушения по чл. 53 – в
размер от 3000 до 8000 лв.
(2) При повторно нарушение по чл. 52
имуществената санкция е в размер от 2000
до 7000 лв., а по чл. 53 – в размер от 4000 до
12 000 лв.“
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§ 15. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създават т. 21 – 30:
„21. „Инфраструктурен проект“ е проект
за изграждане на нова пътна инфраструктура
или за съществено изменение (реконструкция,
основен ремонт/рехабилитация) на съществуваща пътна мрежа, която оказва въздействие
върху пътния поток.
22. „Оценка на въздействието върху пътната безопасност“ е стратегически сравнителен
анализ на въздействието на нов път или на
съществено изменение на съществуващата пътна
мрежа върху безопасността на пътната мрежа.
23. „Одит за пътна безопасност“ е независима,
подробна систематична проверка за техническа
безопасност, свързана с проектните характеристики на пътен инфраструктурен проект,
която обхваща всички етапи от планирането
до началната експлоатация.
24. „Пробна експлоатация“ е необходимият
технологичен срок до един месец преди въвеждането на пътя в експлоатация за проверка на
проектните характеристики.
25. „Начална експлоатация“ е необходимият
технологичен срок до един месец след въвеждането на пътя в експлоатация за проверка на
проектните характеристики при експлоатационни условия.
26. „Категоризиране на участъци с висока
концентрация на произшествия“ е метод за
установяване, анализиране и категоризиране
на участъци с висока концентрация на произшествия от пътната инфраструктура, които
са били в експлоатация повече от три години
и по които са настъпили голям брой произшествия, предизвикали смърт, в съотношение
с пътния поток.
27. „Категоризиране безопасността на пътната инфраструктура“ е метод за установяване,
анализиране и класифициране на части от съществуващата пътна мрежа чрез целенасочени
инвестиции в пътните участъци с най-висока
концентрация на произшествия и/или при които
съотношението на ползите и разходите е найвисоко (с най-висок потенциал) за намаляване
на произшествията.
28. „Инспекция за безопасност“ е обичайна
периодична проверка на характеристиките и
недостатъците, които налагат работи по поддръжка от съображения за безопасност.
29. „Пътна безопасност“ е съвкупност от
проектни и експлоатационни характеристики на
републиканската пътна инфраструктура, които
осигуряват безопасност на всички участници
в движението.
30. „Лица или семейства, отглеждащи деца
с трайни увреждания до 18-годишна възраст и
до завършване на средното образование, но не
по-късно от 20-годишна възраст“ са:
а) родител/родители (осиновител/осиновители);
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б) семейство на родини и близки или приемно семейство, в което децата са настанени по
реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
в) настойник или попечител, в случаите,
когато и двамата родители са неизвестни,
починали или лишени от родителски права.“
Допълнителни разпоредби
§ 16. Този закон въвежда изискванията
на Директива 2008/96/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г.
относно управлението на безопасността на
пътните инфраструктури (ОВ, L 319/59 от 29
ноември 2008 г.).
§ 17. Изискванията и процедурите по този
закон, свързани с управлението на безопасността
на пътната инфраструктура, не се прилагат за
тунелите по републиканските пътища, които
са част от трансевропейската пътна мрежа на
територията на Република България, определени
в Наредба № 1 за минималните изисквания за
безопасност в тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна
мрежа на територията на Република България
(обн., ДВ, бр. 34 от 2007 г.; изм., бр. 58 от 2007 г.
и бр. 102 от 2008 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 18. Разпоредбата на § 11 относно чл. 36г
влиза в сила от 1 юли 2012 г.
§ 19. Наредбата по чл. 36д, ал. 3 се приема
в тримесечен срок след влизането в сила на
този закон.
§ 20. Наредбата по чл. 36ж, ал. 3 се приема в 6-месечен срок след влизането в сила на
този закон.
§ 21. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм.; бр. 1 от
2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от
2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92,
99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64,
82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109
от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г.,
бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100
от 2010 г. и бр. 10 и 19 от 2011 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 100, ал. 2 думите „чл. 10, ал. 2“ се
заменят с „чл. 10, ал. 1, т. 1“.
2. В чл. 139, ал. 5 думите „чл. 10, ал. 2“ се
заменят с „чл. 10, ал. 1, т. 1“.
3. В чл. 177:
а) в ал. 2 т. 1 се отменя;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) Който управлява пътно превозно средство с размери, маса или натоварване на ос,
които надвишават нормите, определени от
министъра на регионалното развитие и благоустройството, без да спазва установения за това
ред, се наказва се с глоба от 1000 до 5000 лв.“;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
след думите „1500 лв.“ се поставя запетая и
се добавя „а за повторно нарушение по ал. 3
наказанието е глоба от 500 до 3000 лв.“.
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4. В чл. 178, ал. 1, в текста преди т. 1
думите „от 100 до 1000 лв.“ се заменят с „от
2000 до 7000 лв.“.
5. В чл. 179:
а) алинея 3 се изменя така:
„(3) Водач, който управлява пътно превоз-

но средство по републиканските пътища, за
което не е заплатена винетна такса по чл. 10,
ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, или на превозното средство е залепен винетен стикер с
графично оформление, което е различно от
одобреното, се наказва с глоба, както следва :

1. при управление на пътно превозно
средство, предназначено за превоз на товари,
на състав от пътни превозни средства, както
и на пътните превозни средства по чл. 10а,
ал. 6, т. 3, 4 и 5 от Закона за пътищата с 2
(две) и повече оси, които имат технически
допустима максимална маса 12 (дванадесет)
или повече тона – 3000 лв.;
2. при управление на пътно превозно средство, предназначено за превоз на пътници
с повече от 8 (осем) места за сядане, без
мястото на водача, или на пътно превозно
средство, предназначено за превоз на товари
с 2 (две) оси, както и на пътните превозни
средства по чл. 10а, ал. 6, т. 3, 4 и 5 от Закона
за пътищата с 2 (две) оси или на теглещо
ремарке, за което не е платена отделна винетна такса, и/или които имат максимално
допустима маса, по-малка от 12 (дванадесет)
тона – 1500 лв.;
3. при управление на пътно превозно
средство за превоз на пътници с 8 места, без
мястото на водача – 600 лв;
4. при управление на пътно превозно средство за превоз на пътници с 8 или по-малко
места с мястото на водача, пътни превозни
средства, предназначени за превоз на товари,
и/или пътни превозни средства, предназначени
за превоз на пътници и товари, с технически
допустима максимална маса не повече от 3,5
тона, както и пътните превозни средства от
тази група с повишена проходимост – 300 лв.“;
б) създава се нова ал. 4:
„(4) Водач, който управлява пътно превозно средство по републиканските пътища за
което е заплатена винетна такса по чл. 10,
ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по-ниска
от нормативно установената за съответната
категория, се наказва с глоба, както следва:
1. при управление на пътно превозно средство, предназначено за превоз на товари, и
на състав от пътни превозни средства, както
и на пътните превозни средства по чл. 10а,
ал. 6, т. 3, 4 и 5 от Закона за пътищата с 2
(две) и повече оси, които имат технически
допустима максимална маса 12 (дванадесет)
или повече тона – 1500 лв.;
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2. при управление на пътно превозно средство, предназначено за превоз на пътници с
повече от 8 (осем) места за сядане, без мястото
на водача, или на пътно превозно средство,
предназначено за превоз на товари с 2 (две)
оси, както и на пътните превозни средства по
чл. 10а, ал. 6, т. 3, 4 и 5 от Закона за пътищата
с 2 (две) оси или на теглещо ремарке, за което
не е платена отделна винетна такса, и/или които
имат максимално допустима маса, по-малка от
12 (дванадесет) тона – 750 лв.;
3. при управление на пътно превозно средство
за превоз на пътници с 8 места, без мястото
на водача – 300 лв.“;
в) досегашната ал. 4 става ал. 5.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 5 май 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5662

УКАЗ № 100
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Допълнителния
протокол към Договора между правителството
на Република България и правителството на
Кралство Мароко за взаимно насърчаване и
защита на инвестициите, приет от ХLI Народно
събрание на 11 май 2011 г.
Издаден в София на 17 май 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Допълнителния протокол
към Договора между правителството на Република България и правителството на Кралство
Мароко за взаимно насърчаване и защита на
инвестициите
Член единствен. Ратифицира Допълнителния
протокол към Договора между правителството
на Република България и правителството на
Кралство Мароко за взаимно насърчаване и
защита на инвестициите, подписан на 28 септември 2010 г. в Рабат.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 11 май 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5863
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УКАЗ № 101
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за
медицинските изделия, приет от ХLI Народно
събрание на 11 май 2011 г.
Издаден в София на 17 май 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия (обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.;
изм., бр. 110 от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г. и
бр. 98 от 2010 г.)
§ 1. Член 30а се изменя така:
„Чл. 30а. (1) Изпълнителната агенция по лекарствата поддържа на интернет страницата си
списък на медицинските изделия, които могат
да бъдат заплащани със средства от бюджета
на Националната здравноосигурителна каса, от
републиканския бюджет, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, от републиканския бюджет, чрез бюджета на Министерството
на труда и социалната политика, от бюджета на
лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения, както и със средства на лечебните
заведения с държавно и/или общинско участие
по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения.
(2) Списъкът по ал. 1 съдържа:
1. общи идентификационни данни и характеристики на медицинското изделие;
2. сертификационен и регистрационен статус
на медицинското изделие;
3. търговска информация, включително продажна цена за медицинското изделие, както и
за производителя/упълномощения представител
или търговеца на медицинското изделие;
4. стойност по чл. 30б, ал. 1.
(3) Условията и редът за включване в списъка
по ал. 1 и за неговото поддържане се определят
в наредба на Министерския съвет, приета по
предложение на министъра на здравеопазването
и министъра на труда и социалната политика.
(4) Не се заплащат със средства по ал. 1
медицински изделия извън списъка по ал. 1.“
§ 2. Създава се чл. 30б:
„Чл. 30б. (1) Държавата ежегодно определя
стойността, до която се заплащат медицинските
изделия, включени в списъка по чл. 30а, ал. 1.
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(2) Условията и редът за определяне на
стойността на медицинските изделия по ал. 1
се определят в наредбата по чл. 30а, ал. 3.“
§ 3. В § 1 от допълнителните разпоредби се
създава т. 29а:
„29а. „Продажна цена“ е цената за бройка
или за определено количество, включваща данък
върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси, на която медицинското
изделие се предлага на потребителя.“
Заключителни разпоредби
§ 4. В срок до два месеца от влизането в
сила на този закон Министерският съвет приема
наредбата по чл. 30а, ал. 3.
§ 5. Законът влиза в сила от 1 януари 2012 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 11 май 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5939

УКАЗ № 102
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, приет от ХLI
Народно събрание на 12 май 2011 г.
Издаден в София на 17 май 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 30 от
2006 г.; изм., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от
2008 г., бр. 35 от 2009 г. и бр. 100 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 90 ал. 3 се изменя така:
„(3) По-горестоящият административен орган може да спре допуснатото с разпореждане
предварително изпълнение по искане на оспорващия, ако то не се налага от обществения
интерес или би причинило непоправима вреда
на засегнато лице.“
§ 2. В чл. 102, ал. 1 думите „в едномесечен
срок“ се заменят с „в тримесечен срок“.
§ 3. В чл. 145, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. решението на по-горестоящия административен орган, с който е изменен актът
по т. 1 или е отменен и въпросът е решен по
същество;“.
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§ 4. В чл. 160, ал. 2 думите „а в случаите
по чл. 159, т. 4 и 5 – в открито съдебно заседание“ се заменят с „освен ако съдът намери за
необходимо да ги разгледа в открито съдебно
заседание“.
§ 5. В чл. 166 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в изречение първо след думите „издал
акта“ се добавя „по чл. 60, ал. 1“;
б) изречение второ се изменя така: „Изпълнението може да се спре само въз основа на
нови обстоятелства.“
2. В ал. 3:
а) в изречение първо думите „открито заседание“ се заменят със „закрито заседание“;
б) в изречение второ думите „от обявяването
му на заседанието“ се заменят с „от съобщаването му“.
3. Създава ал. 4:
„(4) Допуснатото предварително изпълнение
на административен акт по силата на отделен
закон, когато не се предвижда изрична забрана
за съдебен контрол, може по искане на оспорващия да бъде спряно от съда при условията
на ал. 2.“
§ 6. Създава се чл. 172а:
„Съдържание на решението
Чл. 172а. (1) Решението трябва да съдържа:
1. датата и мястото на постановяването му;
2. посочване на съда, имената на съдията/
съдиите, на секретаря и на прокурора, когато
той е взел участие в делото;
3. номера на делото, по което се постановява решението;
4. номера и датата на административния акт
и наименованието на органа, който го издава;
5. имената, съответно наименованието, на
страните;
6. какво постановява съдът;
7. в тежест на кого се възлагат разноските;
8. подлежи ли решението на обжалване,
пред кой съд и в какъв срок.
(2) Към решението си съдът излага мотиви,
в които се посочват становищата на страните,
фактите по делото и правните изводи на съда.
(3) Решението се подписва от съдията/
съдиите, взели участие в постановяването му.
Когато някой от съдиите не може да го подпише, председателят отбелязва върху решението
причините за това.“
§ 7. Член 227 се изменя така:
„Правомощия на Върховния административен съд при отмяна на новото решение
Чл. 227. (1) Когато решението на първоинстанционния съд бъде отменено повторно,
Върховният административен съд не връща
делото за ново разглеждане, а го решава по
същество.
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(2) Когато основанието за отмяна налага
това, Върховният административен съд, след
като отмени решението, насрочва делото в открито съдебно заседание и ако е необходимо,
събира нови доказателства.“
§ 8. В чл. 307 ал. 1 се изменя така:
„(1) В случаите по чл. 302, 303 и 305 актовете
за установяване на нарушенията се съставят от
длъжностни лица, определени от съответния
орган на изпълнителната власт, а наказателните постановления се издават от органа или от
овластени от него длъжностни лица.“
§ 9. В § 141 от преходните и заключителните
разпоредби думите „министъра на държавната
администрация и административната реформа“
се заличават.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 10. В Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от 1969 г.;
изм., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и
101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24 от 1987 г.,
бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г., бр. 59 от
1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и 110 от 1996 г.,
бр. 11, 15, 59, 85 и 89 от 1998 г., бр. 51, 67 и 114
от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25, 61 и 101 от
2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 39 и 79 от 2005 г.,
бр. 30, 33, 69 и 108 от 2006 г., бр. 51, 59 и 97
от 2007 г., бр. 12, 27 и 32 от 2009 г. и бр. 10
и 33 от 2011 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 50 думата „окръжния“ се заменя с
„административния“.
2. В чл. 72, ал. 1 думата „окръжен“ се заменя
с „административен“.
3. В чл. 73, ал. 1 думата „Окръжният“ се
заменя с „Административният“.
4. В чл. 83б, ал. 1 думата „окръжния“ се
заменя с „административния“.
5. В чл. 84 думата „окръжния“ се заменя с
„административния“.
§ 11. В Закона за достъп до обществена информация (обн., ДВ, бр. 55 от 2000 г.; изм., бр.
1 и 45 от 2002 г., бр. 103 от 2005 г., бр. 24, 30 и
59 от 2006 г., бр. 49 и 57 от 2007 г., бр. 104 от
2008 г. и бр. 77 от 2010 г.) в чл. 40, ал. 2 думата
„окръжните“ се заменя с „административните“.
§ 12. В Закона за защита на личните данни
(обн., ДВ, бр. 1 от 2002 г.; изм., бр. 70 и 93 от
2004 г., бр. 43 и 103 от 2005 г., бр. 30 и 91 от
2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 42 от 2009 г. и бр.
94 и 97 от 2010 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 25 ал. 5 се изменя така:
„(5) Решението на комисията по ал. 4 подлежи на обжалване пред съответния административен съд. Решението на административния
съд не подлежи на обжалване. В случаите на
отхвърляне на жалбата срещу решението на
комисията администраторът на лични данни
е длъжен да ги унищожи.“
2. В чл. 38, ал. 6 думите „пред Върховния
административен съд“ се заменят с „по реда на
Административнопроцесуалния кодекс“.
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§ 13. В Закона за защита при бедствия
(обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41 и
113 от 2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г., бр. 35,
74 и 93 от 2009 г., бр. 61, 88 и 98 от 2010 г.
и бр. 8 от 2011 г. ) в чл. 88, ал. 5 се създава
изречение трето: „Решението не подлежи на
обжалване.“
§ 14. В Закона за защита от дискриминация (обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г.; изм., бр. 70
от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 68 от
2006 г., бр. 59 и 100 от 2007 г., бр. 69 и 108
от 2008 г., бр. 42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 97
от 2010 г. и бр. 23 от 2011 г.) в чл. 68, ал. 1
думите „пред Върховния административен
съд“ се заличават.
§ 15. В Закона за избиране на Велико Народно
събрание (обн., ДВ, бр. 28 от 1990 г.; попр., бр.
29 от 1990 г.; изм., бр. 24 от 2001 г. и бр. 45 от
2002 г.) в чл. 31, ал. 2 думите „Върховния съд“
се заменят с „Върховния административен съд“.
§ 16. В Закона за измерванията (обн., ДВ,
бр. 46 от 2002 г.; изм., бр. 88, 95 и 99 от 2005 г.,
бр. 36 от 2008 г. и бр. 82 от 2009 г.) в чл. 54
думите „пред Върховния административен съд“
се заменят с „по реда на Административнопроцесуалния кодекс“.
§ 17. В Закона за кадастъра и имотния
регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм., бр.
45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и
105 от 2005 г., бр. 29 и 30 от 2006 г., бр. 57 и
59 от 2007 г., бр. 36 и 91 от 2008 г. , бр. 80 от
2009 г. и бр. 19 от 2011 г.) в чл. 18
ал. 4 се
изменя така:
„(4) Отказът за вписване на кандидата в
съответния регистър може да се обжалва и пред
съответния административен съд. Решението
не подлежи на обжалване.“
§ 18. В Закона за посевния и посадъчния
материал (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм.,
бр. 27 от 2005 г., бр. 30 и 97 от 2006 г., бр. 36
и 43 от 2008 г., бр. 25 и 41 от 2010 г. и бр. 8
от 2011 г.) в чл. 6, ал. 8 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Изречение второ се изменя така: „Отказът подлежи на обжалване пред съответния
административен съд.“
2. Създава се изречение трето: „Решението
на съда не подлежи на обжалване.“
§ 19. (1) Индивидуалните административни
актове по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и правилника
за прилагането му и отказите за издаването
им, с изключение на тези, издадени от министъра на земеделието и храните, могат да
се обжалват пред районния съд по местонахождение на имота по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Постановените по
този ред актове на районния съд подлежат на
касационно обжалване пред административния
съд по реда на Административнопроцесуалния
кодекс, който разглежда жалбата в състав от
трима съдии.
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(2) Образуваните дела до влизане в сила на
този закон пред административните съдилища и
Върховния административен съд се довършват
по досегашния ред.
§ 20. В Закона за стоковите борси и тържищата (обн., ДВ, бр. 93 от 1996 г.; изм., бр. 41 и
153 от 1998 г., бр. 18 от 1999 г., бр. 20 от 2000 г.,
бр. 41 от 2001 г., бр. 30, 34, 80 и 85 от 2006 г.,
бр. 53 от 2007 г., бр. 42 и 82 от 2009 г. и бр.
18 и 97 от 2010 г.) в чл. 64в, изречение първо
думите „пред Върховния административен съд“
се заменят с „по реда на Административно
процесуалния кодекс“.
§ 21. В Закона за съсловните организации
на лекарите и на лекарите по дентална медицина (обн., ДВ, бр. 83 от 1998 г.; изм., бр. 70
от 2004 г., бр. 76 и 85 от 2005 г., бр. 30, 59, 75
и 105 от 2006 г., бр. 31 от 2007 г., бр. 13 и 102
от 2008 г., бр. 101 от 2009 г. и бр. 98 и 101 от
2010 г.) в чл. 33, ал. 7 думите „пред Върховния
административен съд“ се заличават.
§ 22. В Закона за убежището и бежанците
(обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм., бр. 31 от 2005 г.,
бр. 30 от 2006 г., бр. 52 и 109 от 2007 г. и бр.
82 от 2009 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 87 думите „пред Върховния административен съд“ се заменят с „по реда на
Административнопроцесуалния кодекс“.
2. В чл. 89 думите „Върховния административен съд“ се заменят със „съда“.
3. В чл. 90:
а) в ал. 1 думите „Върховният административен съд“ се заменят с „административният съд“;
б) в ал. 2 думите „Върховният административен съд“ се заменят с „административният съд“.
§ 23. Висящите съдебни производства до
влизането в сила на този закон се довършват
по досегашния ред.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 12 май 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5941

УКАЗ № 103
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за
опазване на земеделските земи, приет от ХLI
Народно събрание на 11 май 2011 г.
Издаден в София на 17 май 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 35
от 1996 г.; изм., бр. 14 и 26 от 2000 г., бр. 28
от 2001 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 18, 29 и 30 от
2006 г., бр. 13 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 43 от
2008 г., бр. 10 и 103 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г.
и бр. 19 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Строителство в земеделските земи без
промяна на предназначението им може да се
извършва за оранжерии, а за обекти, чиито
функции са свързани със земеделското предназначение на земята – при условия и по ред,
определени с наредба на министъра на земеделието и храните и министъра на регионалното
развитие и благоустройството.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 2. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 след думите „50 дка“ се добавя
„от пета до десета категория или не е поливна“.
2. В ал. 4 думите „и член на Комисията за
земеделските земи или експерт на Министерството на земеделието и храните“ се заличават.
§ 3. Създава се чл. 17а:
„Чл. 17а. (1) Промяна на предназначението
на земеделски земи за неземеделски нужди
може да се допуска за:
1. изграждане на обекти на техническата
инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на територията;
2. създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни
образувания);
3. създаване или разширяване границите на
отделни урегулирани поземлени имоти извън
строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни
образувания).
(2) Не се изисква промяна на предназначението на земеделски земи за изграждането на линейни обекти на техническата инфраструктура,
когато те не са разположени на повърхността
на терена. В тези случаи се утвърждава само
трасе на обекта.“
§ 4. В чл. 18 думата „площадки“ се заменя
с „площадка и/или трасе“.
§ 5. В чл. 20а, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. В изречение първо думите „7-дневен срок“
се заменят с „30-дневен срок“.
2. Изречение второ се изменя така: „Положителното решение е основание за издаване
на разрешение за изработване на подробен
устройствен план при условията и по реда на
Закона за устройство на територията.“
§ 6. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) За всеки обект, който се предлага да бъде
изграден или разширен върху земеделски земи,
се определя необходимата площадка с проект
за подробен устройствен план, а за линейните
обекти на техническата инфраструктура – трасе
с предварителен проект по чл. 126, ал. 6, т. 1
от Закона за устройство на територията. За
определянето на площадките и трасетата се
изискват и влезли в сила решения или становища, издадени по реда на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда и по чл. 31 от
Закона за биологичното разнообразие.
(2) Едновременно с основната площадка или
трасе се определят необходимите спомагателни
и допълнителни площадки и трасета за осигуряване на транспортен достъп чрез път с трайна
настилка, за електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води,
терени за временно ползване и други, свързани
с изграждането и/или с ползването на обекта.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) За обекти, за които транспортният достъп
се осъществява по селскостопански пътища и
се предвиждат дейности, свързани с използването на транспортни машини с габарити или
други технически характеристики, различни от
предвидените за селскостопанските пътища,
промяна на предназначението на земята за
пътя се извършва по общия ред едновременно
с основния обект.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея накрая се поставя запетая и се добавя „и в други
случаи, определени с правилника за прилагане
на закона“.
4. Създава се ал. 5:
„(5) Когато за обектите се изисква предлагането най-малко на две площадки или трасета,
площадките се определят с предварителен проект за подробен устройствен план, а трасетата
за линейните обекти на техническата инфраструктура – с предварителен проект с варианти
на трасето по чл. 126, ал. 6, т. 1 от Закона за
устройство на територията.“
§ 7. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него
думите „за държавни и общински нужди“ се
заличават, а числото „100“ се заменя с „500“.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) При изграждане на национален обект
по смисъла на Закона за държавната собственост или на общински обект от първостепенно
значение по смисъла на Закона за устройство
на територията ал. 1 не се прилага.
(3) Изграждането и/или разширението на
обекти за производство на електрическа енергия
от възобновяеми енергийни източници, използващи фотоволтаични (слънчеви) системи, освен
в случаите, когато производството на електрическа енергия се използва за собствени нужди,
се допуска върху неполивни земеделски земи от
пета до десета категория или некатегоризируеми.“
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§ 8. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) След съобщаването по реда на чл. 24а
за решението за утвърждаване на окончателна
площадка или трасе собственикът на земята
или инвеститорът на обекта внася подробния
устройствен план за определената площадка
или парцеларния план за определеното трасе
за одобряване при условията и по реда на Закона за устройство на територията, с който се
доказват конкретният размер и границите на
необходимата земеделска земя.“
2. В ал. 2:
а) в изречение първо думата „одобрен“ се
заменя с „влязъл в сила“ и след думите „инвеститорът на обекта“ се добавя „или лицето, което
има право да строи в чужд имот“;
б) в изречение второ думите „14-дневен срок“
се заменят с „30-дневен срок“.
3. Създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) Решението за промяна на предназначението на земеделската земя губи правно
действие, когато:
1. в тримесечен срок от съобщаването по реда
на чл. 24а не е заплатена таксата по чл. 30, или
2. в тригодишен срок от влизането в сила
на решението за промяна на предназначението
не е поискано издаването на разрешение за
строеж на обекта, или
3. в 6-годишен срок от влизането в сила на
решението за промяна на предназначението
изграждането на обекта не е започнало.
(6) При изграждане на обекти за държавни
и общински нужди, за които се провеждат
отчуждителни процедури, ал. 5 не се прилага.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея
думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 7“.
§ 9. Член 24а се изменя така:
„Чл. 24а. Решенията по чл. 22, ал. 1 и чл. 24,
ал. 2 на комисиите по чл. 17, ал. 1 се съобщават
по реда на Административнопроцесуалния кодекс
на заинтересуваните лица и могат да се обжалват при условията и по реда на същия кодекс.“
§ 10. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) изречение първо се изменя така: „Препис
от решението за промяна на предназначението
на земеделски земи за неземеделски нужди
се издава на заявителя след представяне на
копие от молба и документ за заплатена такса
за отразяване на решението в кадастралната
карта, съответно в картата на възстановената
собственост.“;
б) в изречение трето думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 7“.
2. В ал. 2 след думата „собственика“ се поставя запетая, добавя се „на инвеститора, или
на лицето, което има право да строи в чужд
имот“ и се поставя запетая.
3. Създават се ал. 3 и 4:
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„(3) Препис от решението за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски
нужди се изпраща от комисиите по чл. 17, ал. 1
на общинската администрация по местонахождението на имота и на компетентната дирекция
на Министерството на земеделието и храните.
(4) Министърът на земеделието и храните
публикува на интернет страницата на министерството решенията на Комисията за земеделските
земи по чл. 40. Директорът на съответната
областна дирекция „Земеделие“ публикува на
интернет страницата на областната дирекция
решенията на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1.“
§ 11. В чл. 26 думите „ал. 5“ се заменят с
„ал. 7“.
§ 12. В чл. 27, ал. 2 навсякъде думите „една
година“ се заменят с „три години“.
§ 13. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. (1) Промяната на предназначението на
земеделски земи от държавния или от общинския
поземлен фонд, необходими за изграждане на
обекти на техническата инфраструктура или на
други обекти от лица, на които продажбата или
учредяването на право на строеж или сервитути
върху държавни и общински имоти се извършва
без търг или конкурс по силата на закон, може
да се извърши за тяхна сметка след решение
за предварително съгласие на министъра на земеделието и храните, съответно на общинския
съвет за изработване на подробен устройствен
план, въз основа на подадено от тях заявление.
С решението министърът на земеделието и храните, съответно общинският съвет определя и
срока на валидност на предварителното съгласие.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. копие от документа за регистрация или
единен идентификационен код съгласно чл. 23
от Закона за търговския регистър, когато заявителят е юридическо лице или едноличен
търговец, или копие от документа за самоличност, когато заявителят е физическо лице;
2. картен материал с отразено проектно
ситуационно разположение на площадките или
трасетата в имота от държавния поземлен фонд
с координати на чупките;
3. предварителни (прединвестиционни)
проучвания.
(3) След утвърждаване на площадка (трасе)
и при влязъл в сила подробен устройствен план
за земите по ал. 1 министърът на земеделието
и храните или оправомощено от него длъжностно лице, съответно общинският съвет продава
земите или учредява ограничени вещни права
или сервитути върху тях.
(4) Извън случаите по ал. 1 промяна на предназначението на земеделски земи от държавния
или от общинския поземлен фонд за нуждите
на физически или юридически лица може да
се извършва, след като лицата ги придобият
в собственост или им бъде учредено право на
строеж върху тях или сервитути.“
§ 14. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1, изречение първо след думата
„земя“ се поставя запетая и се добавя „когато
не е от общинския поземлен фонд“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) При промяна на предназначението на
земеделска земя от общинския поземлен фонд,
включително в случаите по чл. 29, ал. 3 и 4 за
земите от общинския поземлен фонд, се заплаща
местна такса, определена от общинския съвет.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след
думите „по ал. 1“ се добавя „и 2“.
4. Създава се ал. 4:
„(4) Не се заплаща такса по ал. 1 и 2 от
държавата и от общините, когато се променя
предназначението на земеделска земя от държавния или от общинския поземлен фонд за
изграждането на обекти публична държавна
или публична общинска собственост.“
§ 15. В чл. 34, ал. 1 и 2 думите „се отменя“
се заменят с „губи правно действие“.
§ 16. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 3 думата „едногодишен“ се заменя с
„тригодишен“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. в 6-годишен срок от влизането в сила
на решението за промяна на предназначението
изграждането на обекта за държавни и общински нужди не е започнало;“.
3. Създава се т. 6:
„6. в тримесечен срок от съобщаването по
реда на чл. 24а за обекти за държавни и общински нужди не е заплатена таксата по чл. 30.“
§ 17. В чл. 36 думите „са издадени“ се заменят с „е издадено“.
§ 18. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За предложението за отмяна или изменяне на решението за промяна на предназначението на земеделската земя се уведомяват
съответно собственикът на земята, лицето, което
има право да строи в чужд имот, или инвеститорът по реда на Административнопроцесуалния
кодекс. В 14-дневен срок от уведомлението
лицето може да представи писмен отговор.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. Създава се ал. 4:
„(4) В случаите по чл. 35, т. 1 не се допуска продължаване на срока на валидност на
решението.“
§ 19. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „от постъпването му“ се
заменят с „от изтичането на срока по чл. 37,
ал. 2“.
2. В ал. 3 думите „заплатените за земята
такси по чл. 30 се възстановяват, а“ се заменят
със „за държавни или общински нужди“.
3. Създава се ал. 4:
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„(4) При отмяна на решението за промяна на предназначението на земята, както и в
случаите по чл. 24, ал. 5, т. 2 и 3, заплатената
такса по чл. 30 не се възстановява.“
§ 20. В чл. 39 ал. 2 се изменя така:
„(2) В състава на комисията по ал. 1 се включва по един представител на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството,
на Министерството на здравеопазването, на
Министерството на правосъдието, на Министерството на финансите, на Министерството на
околната среда и водите, на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма и на
Министерството на земеделието и храните.
При необходимост в заседанията на комисията
могат да участват и представители на други
заинтересовани ведомства.“
§ 21. В чл. 40, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 2 след думите „над 50 дка“ се добавя „за земеделски земи от първа до четвърта
категория или поливни“ и се поставя запетая.
2. В т. 3 думите „утвърден генерално-застроителен“ се заменят с „влязъл в сила подробен
устройствен план“.
§ 22. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „от 120 лв. до 2000 лв.“ се
заменят с „от 500 до 5000 лв.“.
2. В ал. 2 думите „от 240 лв. до 4000 лв.“ се
заменят с „от 1000 до 10 000 лв.“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) На юридическо лице се налага
имуществена санкция в размер от 1000 до
10 000 лв., а при повторно нарушение – от 2000
до 20 000 лв.“
§ 23. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „от 180 лв.
до 2400 лв.“ се заменят с „от 500 до 5000 лв.“;
б) създава се нова т. 1:
„1. издаде заповед за одобряване на подробен
устройствен план или парцеларен план върху
земеделска земя, без да има решение за утвърдена площадка (трасе) за проектиране на обект,
постановено от комисиите по чл. 17, ал. 1;“
в) досегашните т. 1 и 2 стават съответно
т. 2 и 3;
г) досегашната т. 3 става т. 4 и се изменя
така:
„4. не уведоми общинската администрация
за извършената промяна в предвидените в
закона случаи;“
д) досегашната т. 4 става т. 5.
2. В ал. 2 думите „от 360 лв. до 5000 лв.“ се
заменят с „от 1000 до 10 000 лв.“.
§ 24. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „от 120 лв. до 960 лв.“ се
заменят с „от 250 до 2000 лв.“.
2. В ал. 3 думите „от 180 лв. до 720 лв.“ се
заменят с „от 500 до 1500 лв.“.
§ 25. В чл. 44 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) Нарушението се установява с акт на
длъжностни лица, определени от министъра на
земеделието и храните, а в случаите на нарушения за земи от общинския поземлен фонд, както
и в случаите по чл. 41а, ал. 1 – от длъжностни
лица, определени от кмета на общината.“
2. В ал. 2 думата „упълномощено“ се заменя с „оправомощено“, а след думата „лице“ се
добавя „съответно от кмета на общината или
от оправомощено от него длъжностно лице“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Глобите и имуществените санкции
по наказателни постановления, издадени от
кмета на общината или от оправомощено от
него длъжностно лице, постъпват в общинския
бюджет.“
§ 26. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) точка 3 се изменя така:
„3. „Парцеларен план“ е подробен устройствен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии по смисъла на Закона за
устройство на територията, по който се извършва
промяна на предназначението, отчуждаване и/
или ограничаване правото на собственост върху
поземлените имоти.“;
б) създават се т. 8, 9 и 10:
„8. „Лице, което има право да строи в чужд
имот“ е лицето, на което е учредено право на
строеж, или лицето, на което правото да строи
в чужд имот е определено със закон или е
предоставено въз основа на писмен договор
със собственика на поземления имот, вписан
по партидата на съответния имот в съответната
служба по вписванията.
9. „Заинтересовано лице“ е собственикът на
земята, лицето с право да строи в чужд имот
и инвеститорът, които са направили искане
за утвърждаване на площадка/трасе и/или за
промяна на предназначението на земята.
10. „Поливна“ е земеделската земя, която
е разположена на територия, обслужвана от
напоителна система или напоително поле,
или може да се напоява от естествен водоизточник, позволяващ гравитачно подаване на
вода в имота.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Министърът на земеделието и храните
е възложител по смисъла на чл. 161, ал. 1 от
Закона за устройство на територията и заинтересовано лице по смисъла на чл. 124, ал. 3
от същия закон при разходване на средствата
по чл. 8, ал. 2.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 27. (1) Недовършените процедури за
утвърждаване на площадка и/или трасе за
проектиране и за промяна на предназначението на земеделски земи се приключват по
досегашния ред.
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(2) За недовършени се смятат процедурите,
по които предложенията за утвърждаване на
площадка и/или трасе за проектиране и за
промяна на предназначението на земеделски
земи са подадени в Министерството на земеделието и храните или в съответната областна
дирекция „Земеделие“ до влизането в сила на
този закон.
(3) Когато към влизането в сила на този
закон решението за промяна предназначението
на земеделска земя не е отменено по чл. 35 с
влязъл в сила административен акт или с акт
на съда, то запазва действието си в следните
срокове:
1. до изтичане на тригодишен срок от влизането му в сила – когато процедурата за отчуждаване на земята за държавни или общински
нужди не е започнала, или
2. до изтичане на 6-годишен срок от влизането му в сила – когато изграждането на
обекта не е започнало.
§ 28. (1) В тримесечен срок от влизането в
сила на този закон министърът на земеделието
и храните и министърът на регионалното развитие и благоустройството издават наредбата
по чл. 2, ал. 4.
(2) До издаването на наредбата по ал. 1 се
прилага Наредба № 2 за застрояване в земеделските земи (ДВ, бр. 48 от 1998 г.), доколкото
не противоречи на този закон.
§ 29. В Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17
от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм., бр. 74
от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48
от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 1993 г. – бр. 64 от 1993 г.; изм., бр. 83
от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от
1995 г.; Pешения № 7 и 8 на Конституционния
съд от 1995 г. – бр. 59 от 1995 г.; изм., бр. 79
от 1996 г.; Решение № 20 на Конституционния
съд от 1996 г. – бр. 103 от 1996 г.; изм., бр. 104
от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния
съд от 1997 г. – бр. 15 от 1997 г.; изм., бр. 62,
87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и
133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106
от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от
2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г.,
бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г.,
бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99
от 2009 г., бр. 62 от 2010 г. и бр. 8 от 2011 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4, ал. 2 след думите „Закона за устройство на територията“ се добавя „и Закона
за опазване на земеделските земи“.
2. В чл. 41:
а) в ал. 1 думите „длъжностно лице, определено“ се заменят с „длъжностни лица, определени“, а след думата „управител“ се добавя „а за
нарушенията за земи от общинския поземлен
фонд – от кмета на общината“;
б) в ал. 2 накрая се добавя „съответно от
кмета на общината или определено от него
длъжностно лице“;
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в) в ал. 3 след думата „глобите“ се добавя
„и имуществените санкции“ и накрая се добавя
„съответно в бюджета на общината“.
3. В § 2ж от допълнителните разпоредби
накрая се поставя запетая и се добавя „освен за землища, в които собствеността върху
земеделските земи е възстановена по стари
кадастрални или комасационни планове“.
§ 30. В Закона за местните данъци и такси
(обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83,
105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и
102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56
и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6,
18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и
105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55
и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г., бр. 12,
19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г. и бр. 19,
28, 31 и 35 от 2011 г.) в чл. 10, ал. 1 накрая се
добавя „и след промяна на предназначението
на земята, когато това се изисква по реда на
специален закон“.
§ 31. В Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм., бр. 26 от
2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г.,
бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43,
67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80 и 92 от 2009 г.,
бр. 73 и 89 от 2010 г. и бр. 8 и 19 от 2011 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 9а се отменя.
2. Член 9б се отменя.
3. Член 9в се отменя.
4. Член 9г се отменя.
5. В чл. 96, ал. 1 след думите „съставени
от“ се добавя „служителите в Изпълнителната
агенция по горите и в нейните структури,
които заемат длъжност, за която се изисква
лесовъдско образование“ и се поставя запетая.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 11 май 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5940

РЕШЕНИЕ

за избиране 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 и чл. 22а и чл. 22г от
Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси
РЕШИ:
1. Избира за членове на Комисията за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси Филип Христов Златанов, Катя
Димитрова Станева и Сабрие Тайфи Сапунджиева.
2. Избира за председател на комисията
Филип Христов Златанов.
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Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 12 май 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

5964

РЕШЕНИЕ

за освобождаване на управителя на Националния осигурителен институт
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 37, ал. 4 от Кодекса за
социално осигуряване във връзка с подадена
оставка пред Народното събрание
РЕШИ:
Освобождава Христина Велчева Митрева
като управител на Националния осигурителен
институт.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 18 май 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
6069

КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 6
от 16 май 2011 г.

по конституционно дело № 3 от 2011 г.
Конституционният съд в състав: председател:
Евгени Танчев, и членове: 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
Милена Петрова разгледа в закрито заседание
на 16 май 2011 г. конституционно дело № 3 от
2011 г., докладвано от съдията Пламен Киров.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Конституцията.
Делото е образувано на 10.02.2011 г. по
искане на 51 народни представители в 41-вото
Народно събрание за установяване противоконституционността на чл. 98 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание (обн., ДВ, бр. 58 от 2009 г.; изм.,
бр. 60 от 2009 г.; Решение № 11 на Конституционния съд на Република България от
03.12.2009 г. – бр. 98 от 2009 г.; доп., бр. 100
от 2009 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2010 г., в сила
от 08.06.2010 г.).
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Народните представители твърдят, че разпоредбата на чл. 98 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
противоречи на преамбюла, чл. 4, ал. 1, чл. 89
и 112 от Конституцията на Република България.
Според вносителите оспорената разпоредба
противоречи на принципа на правовата държава, както и на конституционните норми,
които регулират отношенията и баланса между изпълнителната и законодателната власт в
контекста на установената в основния закон
парламентарна форма на управление.
В искането се поддържа, че съдържанието
на оспорената норма довежда до недопустимо смесване на два отделни конституционни института – вот на недоверие (чл. 89 от
Конституцията) и вот на доверие (чл. 112 от
Конституцията). Според вносителите те имат
самостоятелни цели и логика, осъществяват се
в независими една от друга процедури, инициират се от различни субекти и независимо от
това, че основанията им са идентични, водят
до различни правни резултати. Посочват се и
различните парламентарни мнозинства, които
Конституцията изисква за гласуване на вот на
недоверие и съответно за гласуване на вот на
доверие на Министерския съвет.
С определение от 24 февруари 2011 г. Конституционният съд е допуснал до разглеждане по
същество искането на народните представители
за установяване на противоконституционността на посочената разпоредба на Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание. Като заинтересувани страни по делото са конституирани Народното събрание,
Президентът на републиката, Министерският
съвет, министърът на правосъдието и Съюзът
на юристите в България, Институтът за модерна политика, Центърът за изследване на
демокрацията.
Становища са представени от Министерския съвет на Република България, Института
за модерна политика и Съюза на юристите в
България. В становището на Министерския
съвет се поддържа неоснователност на искането за обявяване противоконституционността
на чл. 98 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание. Институтът
за модерна политика и Съюзът на юристите
в България подкрепят искането на народните
представители.
Конституционният съд, след като обсъди доводите и съображенията, изложени в искането
и в становищата на заинтересуваните страни,
за да се произнесе, взе предвид следното:
При разглеждането на настоящото дело
Конституционният съд има основание да се
позове на досегашната си практика, с която
дава задължително тълкуване на конституционни норми, относими към предмета на спора.
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Тя обхваща две решения – Решение № 13 от
1992 г. по к.д. № 27 от 1992 г. и Решение № 4
от 1994 г. по к.д. № 8 от 1994 г., като в тях Конституционният съд е очертал правната същност
на двата института – „вот на недоверие“ и „вот
на доверие“. Конституционният съд отбелязва
както тяхната специфика, така и общите или
еднакви елементи в тяхната конституционна
уредба, които са съвместими с въпросната
специфика и не я преодоляват.
В мотивите на Решение № 13 от 1992 г. по
к.д. № 27 от 1992 г., тълкувайки чл. 89, ал. 3
от Конституцията, при констатирано отсъствие
на основание за искане на вот на недоверие
в чл. 89, се приема, че такива основания са
цялостната политика, програмата на правителството или конкретен повод. Това са изрично
установените в чл. 112 от основния закон
основания за искане на доверие от самия Министерски съвет. Според Конституционния съд
това е така, защото и в двете хипотези – гласуван вот на недоверие и отхвърлено искане за
гласуване на доверие, съгласно чл. 111, ал. 1
от Конституцията правомощията на правителството се прекратяват. В тези два случая има
еднакви правни последици при реализацията
и на двата самостоятелни института, водещи
до политическа отговорност на правителството
пред Народното събрание, независимо на кое
от идентичните основания по чл. 112 от Конституцията е направено съответното искане.
Според Съда с това се изчерпват еднаквите
елементи в конституционната уредба на тези
два института.
В мотивите на цитираното решение Конституционният съд определя и още едно самостоятелно основание за искане на недоверие
по чл. 89 от Конституцията – нарушение на
основния закон от страна на Министерския
съвет. То е изведено от разпоредбата на чл. 105,
ал. 1 от Конституцията, която изрично задължава Министерския съвет да осъществява
своята дейност в рамките на Конституцията
и законите на страната. Всяко отклонение от
това задължение, изразяващо се в нарушение
на Конституцията, осъществено дори в рамките
на шестмесечния защитен срок по чл. 89, ал. 3
от Конституцията, може да бъде отделно основание на искане за гласуване на недоверие.
Гласуване на недоверие на основание нарушение на Конституцията може да се осъществи
по всяко време.
Освен това Конституционният съд приема,
че при отхвърлено искане за гласуване на недоверие на Министерския съвет по цялостната
му политика не може да се поставя отново
въпрос за недоверие на това основание (цялостната политика) в следващите шест месеца.
В същия срок „още по-малко би могло да се
прави предложение за гласуване на недоверие
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само за една част от тази политика“, т.е. на
основание „конкретен повод“ (чл. 112, ал. 1 от
Конституцията). Така според Конституционния
съд основанието „цялостна политика“ поглъща
основанието „конкретен повод“.
Възприетото от Конституционния съд тълкуване постига своеобразен конституционен
баланс. От една страна – гарантирана от
Конституцията възможност за Министерския
съвет при отхвърлено искане за гласуване вот
на недоверие да функционира необезпокояван
от нови искания за недоверие на същото основание в следващите шест месеца. От друга – гарантирано зачитане на върховенството
на Конституцията и установената форма на
държавно управление, при която цялостната
дейност на Министерския съвет се осъществява в съответствие с Конституцията. Затова
и всяко нарушение на Конституцията може да
бъде основание за гласуване на недоверие без
ограничение по време. С оглед на настоящото
конституционно дело е от съществено значение
възприетото вече в цитираното решение тълкуване, че дори когато има отхвърлено искане за
недоверие на някои от основанията по чл. 112
от Конституцията, ново искане за недоверие е
допустимо и в рамките на шестмесечния срок
по чл. 89, ал. 3, но само ако посоченото в него
основание е нарушение на Конституцията от
страна на правителството.
В контекста на конституционно установената парламентарна форма на управление вотът
на недоверие е средство за осъществяване на
парламентарен контрол и търсене на политическа отговорност, предоставено в ръцете на
опозицията, на парламентарното малцинство
или дори само на част от него (най-малко
една пета от народните представители). В
съвременния парламентаризъм политическата
отговорност на правителството не се свежда
само до възможността да бъдат прекратени
неговите правомощия при загуба на политическата подкрепа от мнозинството депутати в
законодателния орган. Този конституционен
институт е не само инструмент за проверка на
парламентарното доверие към правителството
и евентуалното му сваляне от власт. Внесеното
от опозицията искане за вот на недоверие е
и възможност по парламентарен път да бъдат
поставени на широко обществено внимание
съществени проблеми в управлението и политиката на управляващото мнозинство. Този
акт на опозиционното малцинство е насочен
към формиране на определени обществени
нагласи и политически оценки, като бъдат дебатирани обстоятелства, обществени процеси,
политически действия и управленски решения
на правителството. В този смисъл устойчива
парламентарна практика е опозицията да внася
вот на недоверие, дори и когато Министерски-
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ят съвет се ползва с подкрепата на стабилно
мнозинство. Въпреки предварителната яснота,
че трудно може да се стигне до крайната последица от реализирането на политическата
отговорност – прекратяване правомощията на
Министерския съвет, дебатите по вота на недоверие служат като средство за упражняване
на тъй нареченото право на опозиция, каквото
имат политическите малцинства в демократичните държави. Те са и важен инструмент
за осъществяване на парламентарния контрол.
В същото време, за да се предпази конституционната система от политическа дестабилизация и блокиране дейността на изпълнителната власт като следствие от злоупотреба
с правото на опозицията да внася искане за
вот на недоверие, Конституцията създава и
редица защитни механизми и гаранции в подкрепа на Министерския съвет. Тук се включва
конституционната уредба на вота на недоверие
(чл. 89 от Конституцията), която предвижда
абсолютно мнозинство за гласуване на искания
вот (повече от половината от общия брой на
народните представители). Най-съществената гаранция в тази насока е забраната да се
инициира нова процедура за вот на недоверие
на същото основание през следващите шест
месеца след отхвърлянето на предложение за
недоверие, дори вносителите на искането да са
различни. В случай че бъде отхвърлено искане на опозицията да се гласува недоверие по
цялостната политика на Министерския съвет
или на министър-председателя, в шестмесечния предпазен срок въобще не може да бъде
внасян нов вот на недоверие с изключение за
претендирано нарушение на Конституцията от
страна на Министерския съвет (Решение № 13
от 1992 г. по к.д. № 27 от 1992 г.).
Вотът на доверие е самостоятелен конституционен институт със своя собствена юридическа
и политическа роля. Сходството му с института
на вота на недоверие, що се отнася до идентичността на конституционните основания, не
може да обоснове тяхното приравняване. Вотът
на доверие е въведен от конституционния законодател като средство, упражнявано в интерес
на правителството, чиято цел е да консолидира
и препотвърди парламентарното доверие към
неговата политика в ситуация на разколебаване
на управляващото мнозинство, на обществено
напрежение или преструктуриране на политическото пространство, при необходимост
от съществено отклонение от първоначално
заявените политическа програма и управленски приоритети, както и при наличие на други
обстоятелства, които изискват споделяне на
политическата отговорност за важни решения
и недвусмислено заявяване на парламентарната
подкрепа за тяхната реализация. При положение,
че внасянето от парламентарната опозиция на
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вот на недоверие е средството за сваляне на
правителството от власт посредством търсенето
на политическа отговорност или най-малкото
упражняването на натиск върху него за промени
във водената политика, то вотът на доверие,
искан от Министерския съвет, е средство за
активна защита с цел политическа стабилизация
на изпълнителната власт и демонстриране на
обща воля на управляващото мнозинство да
продължи да осъществява заявяваната политика.
Правната природа на вота на недоверие
по чл. 89 и на вота на доверие по чл. 112 от
Конституцията демонстрира сходство между
двата института в предмета на „проверката“ при
гласуването в Народното събрание – налице ли
е парламентарно доверие към Министерския
съвет и съществува ли политическо мнозинство
в законодателния орган, което да подкрепя
изпълнителната власт в лицето на правителството. В същото време еднакви са правните
последици от реализиране на парламентарната
отговорност на правителството при гласуване
вот на недоверие, внесен по инициатива на
парламентарната опозиция, и от отказа на
парламентарна подкрепа при отхвърляне на
поискан от правителството вот на доверие. И
в двата случая конституционният законодател
предвижда, че правомощията на правителството
се прекратяват. В същото време различията
между двата конституционни института, които
стоят в основата на парламентарната форма
на управление, са съществени. Различен е
субектът на предложението – най-малко една
пета от народните представители при вота на
недоверие (чл. 89 от Конституцията) и Министерския съвет при вота на доверие (чл. 112 от
Конституцията). Различно е мнозинството за
приемане на решенията – повече от половината от общия брой на депутатите при вота на
недоверие (абсолютно мнозинство) и повече от
половината от присъстващите на заседанието
депутати при вота на доверие (обикновено
мнозинство). Различни са и самите парламентарни процедури, включително и сроковете за
тяхното осъществяване според Правилника за
организацията и дейността на Народното събрание. Конституционната уредба приравнява
само правните последици от неуспешния вот
на доверие с тези на успешния вот на недоверие, предвиждайки и в двата случая оставката
на правителството (чл. 89, ал. 2, чл. 112, ал. 2
от Конституцията, Решение № 4 от 1994 г. по
к.д. № 8 от 1994 г.). При гласуване на доверие, както и при неуспешен вот на недоверие,
правителството остава на власт, но правните
последици на тези две хипотези не са еднакви.
В случай че Народното събрание отхвърли вота
на недоверие, правителството остава на власт
и заедно с това гарантира стабилността си за
срок от шест месеца, в рамките на който срок
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не може да бъде внасян нов вот на недоверие
на същото основание. Този предпазен срок е
изрично уреден само в чл. 89, ал. 3 от Конституцията и е последица, свързана единствено с
института на вот на недоверие. Целта на тази
конституционна гаранция е изяснена изчерпателно с Решение № 13 от 1992 г. по к.д. № 27
от 1992 г. Това решение на Конституционния
съд има за предмет тълкуването изключително
на чл. 89, ал. 3 от Конституцията. Никъде не е
засегнат въпросът за аналогично прилагане на
шестмесечен предпазен срок и при хипотезата
на чл. 112 от Конституцията, когато правителството е преминало през успешен вот на
доверие, още повече, че този въпрос е извън
предмета на тълкуване. Да се правят изводи
на базата на Решение № 13 от 1992 г. по к.д.
№ 27 от 1992 г., че предпазният шестмесечен
срок, изрично предвиден за процедурата по
чл. 89, трябва да се прилага и за процедурата
по чл. 112 от основния закон, при положение,
че такъв срок в текста на чл. 112 не е уреден от
конституционния законодател, е необосновано
и конституционно недопустимо.
Систематичното място на правилото на
чл. 89, ал. 3 от Конституцията е в глава трета
„Народно събрание“ и категорично потвърждава волята на конституционния законодател да
ограничи със срок само предложенията за вот
на недоверие в хипотезата на вече отхвърлено
искане за гласуване на недоверие на министърпредседателя или правителство. Липсата на изричен конституционен текст в уредбата на вота
на доверие (чл. 112, глава пета „Министерски
съвет“), идентичен с нормата на чл. 89, ал. 3,
допуска внасянето на предложение за вот на
недоверие на основание, идентично с това на
вече гласуван от парламента вот на доверие,
без това право да е ограничено с каквито и да
са срокове. Правото на една пета от народните представители да предложат гласуване на
недоверие на министър-председателя или на
Министерския съвет се балансира от предпазния шестмесечен срок по чл. 89, ал. 3 като
мярка срещу недобросъвестно или прекомерно
нарушаване на стабилитета на държавното
управление. Подобен баланс и симетрия не
може да се търси и прилага по отношение на
уреденото в чл. 112 от Конституцията правомощие на Министерския съвет да поиска от
Народното събрание да му гласува доверие,
защото би довел до нежелан от конституционния законодател правен резултат – защита на
правителството в резултат от негово собствено
действие, при това без да е налице атакуване
на управлението от парламентарната опозиция.
Допускането на шестмесечния предпазен срок
като правна последица от вота на доверие означава да се приложи разширително тълкуване
на правната норма, съдържаща се в чл. 89,
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ал. 3 от Конституцията. Това е недопустимо,
доколкото подобна конструкция би довела до
конституционно необосновано ограничаване на
конституционните права на народните представители от парламентарното малцинство.
Конституционният законодател не би оставил
неуредена изрично подобна значима последица, доколкото тя предполага чрез действия на
правителството да се ограничават или отнемат
основополагащи права на политическата опозиция в Народното събрание.
Конституцията на Република България не
предвижда предпазен шестмесечен срок за
правителството, след като то вече е получило
парламентарна подкрепа като последица на
поискан от него вот на доверие. Този извод
се налага както от буквалното, така и от систематичното тълкуване на конституционната
разпоредба на чл. 112 от Конституцията. Той
произтича не на последно място и от цялостния
дух и принципи на парламентарната форма
на управление, прогласена в чл. 1, ал. 1 от
Конституцията.
Вотът на доверие е уреден като самостоятелен
институт в чл. 112 от Конституцията в неговата
цялост – субект на инициативата, основание за
искане на доверие, необходимо мнозинство за
постановяване на решение. Правните последици
на вота на доверие са сведени единствено до
оставката на правителството при отхвърляне от
Народното събрание на искането за гласуване на
доверие. Предвиденият в чл. 89, ал. 3 предпазен
шестмесечен срок е приложим единствено по
отношение на времевото ограничение за иницииране от народните представители на процедури
за вот на недоверие. Този защитен механизъм
действа само като гаранция за стабилитета на
управлението срещу непрекъснати и необосновани предложения за вот на недоверие. В случаите, когато Народното събрание е гласувало
вот на доверие на правителството, посоченият
шестмесечен предпазен срок е конституционно
неприложим. Поради това текстът на чл. 98 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание влиза в противоречие с
принципа на правовата държава (чл. 4, ал. 1
от Конституцията), както и с принципа за
върховенство на Конституцията (чл. 5, ал. 1
от Конституцията).
Текстът на чл. 98 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в
частта му, предвиждаща, че успешният вот на
доверие, поискан от правителството, препятства
възможността да се предложи вот на недоверие от една пета от народните представители
на същото основание през следващите шест
месеца, води до необосновано ограничаване
правата на малцинството, до препятстване
упражняването на една от основните функции
на парламентарната опозиция при установената
от Конституцията парламентарна форма на
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управление. Отваря се възможност за злоупотреба с правото на правителството да иска
вот на доверие и така да прегради напълно
възможността на парламентарната опозиция
да внася вот на недоверие било по цялостната
политика, програмата на правителството или
по конкретен повод.
На практика, при действието на оспорения
чл. 98 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, правителството
би могло на всеки шест месеца да внася вот
на доверие, който да се гласува от парламентарното мнозинство, предотвратявайки възможността опозицията да поставя по собствена
инициатива и в съответствие с интересите на
избирателите, които представлява, въпроса за
политическата отговорност на Министерския
съвет. По този начин би се обезсмислил конституционният институт на вота на недоверие
по чл. 89 от Конституцията. В настоящата си
редакция чл. 98 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание допуска
възможността опозицията в парламента да
бъде целенасочено лишавана от възможността
да предизвиква дебати и гласуване на недоверие на правителството. Това би довело до
„диктатура на мнозинството“ и до ерозия на
политическия плурализъм, който е в основата
на политическия живот в Република България
(чл. 11, ал. 1 от Конституцията).
Чрез привнесения текст „гласуване на доверие или“ в чл. 98 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
защитният и стабилизиращ Министерския съвет
и в същото време дисциплиниращ и възпиращ
парламентарната опозиция шестмесечен срок,
установен в чл. 89, ал. 3 само за хипотезата
на отхвърлен вот на недоверие, се разпростира и върху хипотезата на успешен вот на
доверие, иницииран от Министерския съвет.
В останалата си част чл. 98 от Правилника за
организацията и дейността на Народното събрание възпроизвежда съдържанието на чл. 89,
ал. 3 от Конституцията. Добавяйки посочения
текст, Народното събрание е излязло извън
конституционно установените граници на регламентарната си автономия. Съгласно чл. 73
от Конституцията организацията и дейността на
Народното събрание се осъществява въз основа
на Конституцията и на правилник, приет от
него. Конституционният съд с Решение № 11 от
2010 г. по к.д. № 13 от 2010 г. се е произнесъл
за правната природа и предмета на Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание и за отношението му с Конституцията.
Предмет на правилника могат да бъдат само
неуредени в Конституцията въпроси, отнасящи
се до организацията и дейността на Народното
събрание. Правните последици на отхвърленото
предложение за гласуване на недоверие или на
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гласувано доверие на правителството са съществена част от конституционните институти „вот на
недоверие“ и „вот на доверие“. Те не се отнасят
нито до организацията, нито до дейността на
Народното събрание и са предмет на уреждане
само от Конституцията. Поради това чл. 98 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание в частта му „гласуване на
доверие или“ противоречи на чл. 73 във връзка
с чл. 5, ал. 1 от Конституцията.
Въведеният с чл. 89, ал. 3 от Конституцията
шестмесечен възпиращ опозицията срок е проява на рационализирания парламентаризъм и
е предназначен да осигури разумна парламентарна практика по приложението на вота на
недоверие. В същото време той действа като
защитен механизъм по отношение на правителството и стабилизира държавното управление
в случаите на вече отхвърлено предложение за
гласуване на недоверие на министър-председателя или Министерския съвет. Конституционно
недопустимо е с подобен срок да се блокира
възможността за иницииране на нов вот на недоверие посредством искане от правителството
на вот на доверие. Шестмесечният предпазен
срок е част от института „вот на недоверие“ и
е приложим само за него.
Според Конституционния съд на Република
България прилагането на срока по чл. 89, ал. 3
от Конституцията като последица и на гласуван
вот на доверие е в противоречие с Конституцията на Република България. По недопустим
от нея начин чл. 98 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
променя същностни характеристики на два
самостоятелни института – вот на недоверие
и вот на доверие, деформира ги и нарушава
конституционно установения баланс между законодателната и изпълнителната власт. Член 98
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание в частта му „гласуване
на доверие или“ противоречи на чл. 1, ал. 1,
чл. 4, ал. 1, чл. 5, ал. 1, чл. 11, ал. 1, чл. 73 и
89 от Конституцията на Република България.
По изложените съображения и на основание
чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията Конституционният съд
РЕШИ:
Обявява за противоконституционен член 98
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 58 от
2009 г.; изм., бр. 60 от 2009 г., Решение № 11
на Конституционния съд на Република България от 03.12.2009 г. – бр. 98 от 2009 г.; доп., бр.
100 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2010 г., в
сила от 08.06.2010 г.) в частта му „гласуване
на доверие или“.
Председател: Евгени Танчев
6006
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127
ОТ 12 МАЙ 2011 Г.

за утвърждаване на таксите за кандидатстване
и за обучение в държавните висши училища
за учебната 2011 – 2012 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Утвърждава таксите за кандидатстване и годишните такси за обучение на
студентите и докторантите – граждани на Република България, на друга държава – членка
на Европейския съюз, или на държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария, в държавните висши училища през
учебната 2011 – 2012 г. – по висши училища
съгласно приложения № 1 – 38.
Чл. 2. Определя годишните такси за обучение
на студентите – граждани на Република България, на друга държава – членка на Европейския
съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, приети
в държавните висши училища преди учебната
2007 – 2008 г., съгласно приложение № 39.
Чл. 3. Докторантите в държавните висши
училища се освобождават от заплащане на такси
през последните две години на докторантурата.
Чл. 4. Чуждестранните студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 7 от
Закона за висшето образование – граждани на
трети за Европейския съюз държави, приети
за обучение в държавните висши училища,
заплащат таксите за обучение, предвидени за
чуждестранни студенти, докторанти и специализанти, съгласно приложенията към чл. 1.
Чл. 5. (1) Таксите за обучение по чл. 3 се заплащат в левовата равностойност на утвърдения
размер на таксата в евро по курса, определен от
Българската народна банка в деня на плащането.
(2) Чуждестранните специализанти със
срок на обучение, по-малък от една година,
заплащат такси в намалени размери, определени от висшите училища в съответствие с
правилниците им.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 7 от Закона за висшето
образование.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието,
младежта и науката.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение № 1
към чл. 1

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
I. Такси за кандидатстване – 30 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки следващ; за участие в кандидатстудентска
кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит
II. Такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г.:
№ Области на висше образование, професионални Бакалавър
Магистър
Магистър Докторанти Езинаправления и специалности
след
и специали- ков
бакалавър
занти
курс
резарезарезареза- в евро
довдоч- дов- доч- дов- дочдов- дочно
но
но
но
но
но
но
но
Обучение на български граждани и граждани на
ЕС и ЕИП: в ЛЕВА
1.

„Педагогика“, „Педагогика на обучението по ...“,
„Икономика“, „Администрация и управление“,
„Туризъм“, „Теория и управление на образованието“

340

115

2.

„Социология, антропология и науки за културата“, „Филология“, „История и археология“, „Философия“, „Религия и теология“, „Психология“,
„Социални дейности“, „Право“, „Обществени
комуникации и информационни науки“, „Политически науки“

500

185

3.

4.

5.

„Математика“, „Информатика и компютърни науки“, „Биологически науки“, „Химически науки“ ,
„Физически науки“, „Науки за земята“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Машинно
инженерство“, „Комуникационна и компютърна
техника“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване
и авиация“, „Архитектура, строителство и геодезия“, „Проучване, добив и обработка на полезни
изкопаеми“, „Металургия“, „Химични технологии“,
„Биотехнологии“, „Хранителни технологии“, „Горско стопанство“, „Общо инженерство“, „Материали
и материалознание“ и „Обществено здраве“

750

„Музикално и танцово изкуство“, „Театрално и
филмово изкуство“, „Теория на изкуствата“, „Изобразителни изкуства“ и „Здравни грижи“

720

500

185

340

115

693

231

500

185

1 109

370

3300
265

„Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“

750

265

1 594

531

925

Обучение на чуждестранни граждани по чл. 95,
ал. 7 ЗВО: в ЕВРО
1.

„Педагогика“, „Педагогика на обучението по ...“,
„Икономика“, „Администрация и управление“,
„Туризъм“, „Теория и управление на образованието“

2.

„Социология, антропология и науки за културата“, „Филология“, „История и археология“, „Философия“, „Религия и теология“, „Психология“,
„Социални дейности“, „Право“, „Обществени
комуникации и информационни науки“, „Политически науки“
„Математика“, „Информатика и компютърни науки“, „Биологически науки“, „Химически науки“ , 3 300
„Физически науки“, „Науки за земята“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Машинно
инженерство“, „Комуникационна и компютърна
техника“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване
и авиация“, „Архитектура, строителство и геодезия“, „Проучване, добив и обработка на полезни
изкопаеми“, „Металургия“, „Химични технологии“,
„Биотехнологии“, „Хранителни технологии“, „Горско стопанство“, „Общо инженерство“, „Материали
и материалознание“ и „Обществено здраве“

3.

3 300 2 750

2 750

3 300 2 750

5 500 2 750
3 300

4.

„Музикално и танцово изкуство“, „Театрално и
филмово изкуство“, „Теория на изкуствата“, „Изоб- 3 100
разителни изкуства“ и „Здравни грижи“

5.

„Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“

4 650

за преподаване на чужд език

3 850 3 300 3 850 3 300

за преподаване на чужд език „Медицина ...“

4 650 3 300 4 650 3 300

6 500 3 300

Забележка. За тези професионални направления, които не са дифeренцирани по специалности, таксите са валидни
за всички специалности от професионалното направление.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

Приложение № 2
към чл. 1

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
I. Такси за кандидатстване – 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ
II. Такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г.:
№

Области на висше образование,
професионални направления и специалности

Професионален
бакалавър

Бакалавър

Магистър

Магистър
след
бакалавър

ре- задов- дочно
но

редовно

задочно

резаредов- доч- довно
но
но

задочно

Педагогика

346

280

346

280

346

280

Администрация и управление

346

280

346

280

346

280

Икономика

346

280

346

280

346

280

Туризъм

346

280

346

280

346

280

Филология

500

380

500

380

500

380

История и археология

500

380

500

380

500

380

Философия

500

380

500

380

500

380

Религия и теология

500

380

500

380

500

380

Социология, антропология и науки
за културата

500

380

500

380

500

380

Психология

500

380

500

380

500

380

Политически науки

500

380

500

380

500

380

Социални дейности

500

380

500

380

500

380

Право

500

380

500

380

500

380

580

480

600

480

600

480

600

500

660

500

Докторанти

Езиков
курс

редовно

в евро

задочно

Обучение на български граждани и
граждани на ЕС и ЕИП: в ЛЕВА
1.

2.

3.

Природни науки, математика и ин- 580
форматика и технически науки

4.

Изкуства

5.

Докторанти

480

Обществени науки

600

500

Технически и естествени науки

800

600

4000

2000

Обучение на чуждестранни граждани
по чл. 95, ал. 7 ЗВО: в ЕВРО
Всички направления

3000 2000 3000

2000

3000 2000 3000

2000

Езиков курс

3000

Забележка. За тези професионални направления, които не са диференцирани по специалности, таксите са валидни
за всички специалности от професионалното направление.

Приложение № 3
към чл. 1

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
I. Такси за кандидатстване – 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ
II. Такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г.
№
по
ред
1

Професионални направления и специалности

2

Професионален
бакалавър
редовно

задочно

3

4

Бакалавър
резадовно дочно

Магистър след
бакалавър
редовно

задочно

редовно

задочно

8

9

10

5

6

7

340

340

Обучение на български граждани и граждани на ЕС и ЕИП: в ЛЕВА
1.

I. Педагогически науки

340

2.

II. Хуманитарни науки

550

Доктор

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

1

2

3

3.

III. Социални, стопански и правни науки

4

6

7

3.7 Администрация и управление

340

340

340

3.8 Икономика

340
340

340

340

340

340

6.

8

9

10

680

IV. Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки

5.
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5

3.9 Туризъм
4.

ВЕСТНИК

700

700

1 400

V. Технически науки
5.1 Машинно инженерство

700

700

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

700

700

5.3 Комуникационна и компютърна техника

700

5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация

700

700

700

700

700

5.6 Материали и материалознание

700

700

700

700

5.10 Химични технологии

700

700

700

700

1 400

5.11 Биотехнологии

700

700

700

1 400

5.13 Общо инженерство

700

700

700

1 400

700

700

VII. Здравеопазване и спорт
7.5 Здравни грижи

900

900

Обучение на чуждестранни граждани по
чл. 95, ал. 7 ЗВО: в ЕВРО
Езиков курс по всички професионални 2 200
направления

2 200

2 200

Такса за обучение по всички професио- 2 800
нални направления

2 800

2 800

Забележка. За тези професионални направления, които не са диференцирани по специалности, таксите са валидни за всички специалности от професионалното направление.

Приложение № 4
към чл. 1

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
I. Такси за кандидатстване – 30 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки следващ; за участие в кадидатстудентската
кампания и класиране с признаване на оценката от държавния зрелостен изпит – 30 лв.
II. Такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г.:
№

Професионални направления

1

2

Професионален
бакалавър

Бакалавър

3

Магистър

4

Магистър
след
бакалавър

5

редовно

редовно

задочно

346

346

346

554

554

редовно

Докторанти/
специализанти

6
задочно

7

8

редовно

задочно

редовно

задочно

346

346

346

346

554

554

554

554

Обу чение на бъ л гарск и
граждани и граждани на
ЕС и ЕИП: в ЛЕВА
1.

Теория и управление на
образованието, Педагогика, Педагогика на обучението по ..., Икономика,
Туризъм, Администрация
и управление

2.

Ф и ло лог и я , Ис т о ри я и
археологи я, Философи я,
Религия и теология,
Психология, Социология,

554

554

Езиков
курс

в
ЕВРО
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1

ДЪРЖАВЕН
2

3

ВЕСТНИК

4

С Т Р. 3 3

5

6

7

8

антропология и науки за
културата, Социални дейности, Политически науки,
Обществени комуникации
и информационни науки,
Право
3.

Науки за земята, Информационни и компютърни
науки

760

760

760

760

760

760

4.

Изобразително изкуство

840

840

900

900

1 400

1 400

2 900

2 200

2 900

2 200

2 900

2 200

Обучение на чуждестранни
граждани по чл. 95, ал. 7
ЗВО: в ЕВРО
1.

В си ч к и п р о ф е сиона л н и
направления

2.

Езиков курс

3.

Обучение на чужд език

2 500
2 900

2 200

Забележка. За тези професионални направления, които не са диференцирани по специалности, таксите са валидни
за всички специалности от професионалното направление.

Приложение № 5
към чл. 1

Югозападен университет „Неофит Рилски“
I.Такси за кандидатстване – 25 лв. за първи изпит; 20 лв. – за всеки следващ; 20 лв. за кандидатстване с държавен
зрелостен изпит
II. Такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г.:
№

Области на висше образование, професионални направления и специалности

Бакалавър
професионален бакалавър
редовно

1

2

3

Магистър

бакалавър

Магистър
след
бакалавър

Докторанти

Езиков
курс

резарезарезарезав
довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно ЕВРО
4

5

6

7

8

9

10

11

330

600

600

330

600

600

330

600

600

485

900

900

485

900

900

На български граждани и граждани
на ЕС и ЕИП: в ЛЕВА
Педагогически науки:
1.

Теория и управление на образованието

2.

Педагогика

330

3.

Педагогика на обучението по...

330

330

Хуманитарни науки:
4.

Филология

485

485

485

5.

История и археология

485

6.

Философия

485

485

485

900

900

Социални, стопански и правни
науки:
7.

Социология, антропология и
науки за културата

485

485

485

900

900

8.

Психология

500

500

500

900

900

9.

Политически науки

500

500

900

900

10.

Социални дейности

485

485

485

11.

Обществени комуникации и
информационни науки

500

500

500

900

900

12

С Т Р.

34

1

ДЪРЖАВЕН
2

3

ВЕСТНИК

4

5
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6

7

500

500

8

9

10

11

12

900

900

12.

Право

13.

Администрация и управление

340

340

340

900

900

14.

Икономика

340

340

340

650

650

15.

Туризъм

340

340

650

650

Природни науки, математика
и информатика
16.

Физически науки

420

420

17.

Химически науки

420

420

900

900

18.

Науки за земята

580

580

900

900

19.

Информатика и компютърни
науки

580

580

900

900

580

580

900

900

600

600

1100

1100

650

3500

2500

Технически науки
20.

Машинно инженерство

420

21.

Електротехника, електроника
и автоматика

420

22.

Комуникационна и компютърна техника

420

23.

Обществено здраве
Изкуства

24.

Изобразителни изкуства

650

25.

Музикално и танцово изкуство

650

26.

Театрално и филмово изкуство

650

27.

Обу чен ие на ч у ж дес т ра н н и
граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО:
в ЕВРО

3000

650
2000

3000

2000

3200

3000

2000

Забележка. За тези професионални направления, които не са дифeренцирани по специалности, таксите са валидни за всички специалности от професионалното направление.

Приложение № 6
към чл. 1

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
I. Такси за кандидатстване – 30 лв. за първи изпит и 25 лв. за всеки следващ изпит
II. Такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г.:
№

Области на висше образование, професионални направления и специалности

1

2

Професионален
бакалавър

Бакалавър

Магистър
след
бакалавър

Докторанти

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

в ЕВРО

3

4

5

6

7

8

9

10

11

310

310

310

310

310

310
720

720

720

720

На български граждани и граждани на
ЕС и ЕИП: в ЛЕВА
1.

Педагогически науки

1.2. Педагогика
1.3. Педагогика на обучението по ...
2.
2.1.

Хуманитарни науки
450

450

2.2. История

450

450

2.4. Религия и теология

450

450

3.2. Психология

450

450

3.4.

450

450

3.

Филология

Социални, стопански и правни науки
Социални дейности

Езиков
курс
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ДЪРЖАВЕН

1

5

6

3.5. Обществени комуникации и информационни науки

450

450

3.8. Икономика

310

310

3.9.

310

310

4.
4.1.

2

3

ВЕСТНИК
4

Туризъм

Физически науки

500
500

500

4.3. Биологически науки

600

600

4.5. Математика

500

4.6. Информатика и компютърни науки

500

500

500

500
500

Комуникационна и компютърна техника

500

5.7.

Архитектура, строителство и геодезия

500

5.13. Общо инженерство

9.

9

10

11

500

1 400 1 400

500

Аграрни науки и ветеринарна медицина

6.2. Растителна защита
9.1.

8

Технически науки

5.3.

6.

7

Природни науки, математика и информатика

4.2. Химически науки

5.

С Т Р. 3 5

600

600

Сигурност и отбрана
Национална сигурност

900

1 200 1 200

Обучение на чуждестранни граждани по
чл. 95, ал. 7 ЗВО: в ЕВРО
1.

Всички професионални направления (без
„Национална сигурност“)

2 200

2 000

2.

Направление „Национална сигурност“

3 845

2 000

Забележка. За тези професионални направления, които не са дифeренцирани по специалности, таксите са валидни за всички специалности от професионалното направление.

Приложение № 7
към чл. 1

Русенски университет „Ангел Кънчев“
I. Такси за кандидатстване – 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ изпит
II. Такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г. (важат за всички курсове):
№

Области на висше образование, професионални направления и специалности

Бакалавър

редовно задочно
1

2

3

4

Магистър

редовно

задочно

5

6

Магистър
след
бакалавър
резадовно дочно
7

8

О бу ч е н и е н а б ъ л г а р с к и
граж дани и граж дани на
ЕС и ЕИП: в ЛЕВА
1.

Педагогика

346

306

346

306

2.

Педагогика на обучението
по...

346

306

346

306

3.

Икономика

346

306

346

306

4.

Администрация и управление

346

306

346

306

5.

Европеистика

440

396

540

410

6.

Право

7.

Природни науки

480

380

630

460

8.

Информатика и компютърни науки

480

380

630

460

9.

Машинно инженерство

480

380

630

460

10. Електротехника, електроника и автоматика

480

380

630

460

440

396

Докторанти

Езиков
курс

редовно

задочно

в ЕВРО

9

10

11

С Т Р.

36

1

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК
5

6
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3

4

7

8

11. Комуникацинна и компютърна техника

480

380

630

460

12. Транспорт, корабоплаване
и авиация

480

380

630

460

13. Материали и материалознание

480

380

630

460

14. Общо инженерство

480

380

630

460

15. Химични технологии

480

380

630

460

16. Биотехнологии

480

380

630

460

17.

480

380

630

460

Хранителни технологии

18. Медицинска сестра

660

19. Акушерка

660

20. Кинезитерапия

540

21. Ерготерапия

540

9

10

11

22. Докторанти:
23. Обществени науки

640

460

24. Естествени науки

740

560

25. Технически науки

740

560

26. Селскостопански науки

740

560

27. Медицински науки

740

560

Обучение на чуждестранни
граждани по чл. 95, ал. 7
ЗВО: в ЕВРО
28. За всички специалности

2 500

1 250

29. Обучение на чужд език

3 000

1 750

2 500

1 250

2 500

1 250

3 000

1 500

1 990

3 000

1 750

3 500

2 000

2 490

Студенти, финансирани по
Пакта за стабилност в Югоизточна Европа: в ЕВРО
30. Европеистика

900

31. European Public Administration
(BRIE)

900

Забележка. За тези професионални направления, които не са диференцирани по специалности, таксите са валидни
за всички специалности от професионалното направление.

Приложение № 8
към чл. 1

Технически университет – София
I. Такси за кандидатстване – 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ
II. Такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г.:
№

Области на висше образова- Професионие, професионални направнален
ления и специалности
бакалавър

1

2

Бакалавър

Магистър

Магистър
след
бакалавър

Докторанти/специализанти

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

280

110

280

110

600

220

600

260

600

260

800

400

610

260

610

260

800

400

На българск и г ра ж дани и
граждани на ЕС и ЕИП: в
ЛЕВА
1.

Социални, стопански и правни науки

1.1. Администрация и управление
2.

Природни науки, математика
и информатика

2.1. Математика
3.

Технически науки

610

260

610

260

Дистанционна
форма

Езиков
курс
в
ЕВРО

13

14

БРОЙ 39
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

4

5

ВЕСТНИК
6

7

8

С Т Р. 3 7
9

10

11

12

13

14

Обучение на чуждестранни
г ра ж дани по чл. 95, а л. 7
ЗВО: в ЕВРО
Обучение на български език 3 000 1 500 3 000 1 500 3 000 1 500 3 000 1 500
Обучение на чужд език

2 500

3 000 1 500 3 000 1 500 3 000 1 500 3 000 1 500

2 500

Докторанти и специализанти

3 500 2 000

2 500

Забележка. За тези професионални направления, които не са дифeренцирани по специалности, таксите са валидни
за всички специалности от професионалното направление.

Приложение № 9
към чл. 1

Технически университет – Варна
I. Такси за кандидатстване – 25 лв. за всеки изпит и 20 лв. за кандидатстване с държавен зрелостен изпит
II. Такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г.:
№

Области на висше образование, професионални направления и специалности

Професионален
бакалавър

Бакалавър

Магистър

Магистър
след
бакалавър

Докторанти

ре- задов- дочно
но

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

500

500

400

500

400

500

400

500

400

350

задочно

Езиков
курс
в
ЕВРО

На български граждани и граждани
на ЕС и ЕИП: в ЛЕВА
1.

За всички професионални направления
в област „Технически науки“

400

2.

За професионално направление „Растениевъдство“

500

400

3.

За професионално направление „Социални дейности“

400

350

Обучение на чуждестранни граждани
по чл. 95, ал. 7 ЗВО: в ЕВРО
1.

За всички професионални направления в области „Технически науки“ и
„Социални дейности“

1.1. Българоезично обучение

2 500

2 500

2 500

3 000

2 100

1.2. Англоезично обучение

2 700

2 700

2 700

3 200

2 150

Забележка. За тези професионални направления, които не са дифeренцирани по специалности, таксите са валидни
за всички специалности от професионалното направление.

Приложение № 10
към чл. 1

Технически университет – Габрово
I. Такси за кандидатстване – 25 лв. за първи изпит и 15 лв. за всеки следващ
II. Такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г.:
№

Области на висше образование, професионални направления и специалности

1

2

Бакалавър

Магистър
след
бакалавър

Докторанти/специализанти

Езиков
курс

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

в ЕВРО

3

4

5

6

7

8

9

Обучение на български граждани и граждани на ЕС и
ЕИП: в ЛЕВА
1.

Социални дейности

460

400

460

460

2.

Администрация и управление

288

288

288

288

3.

Икономика

288

288

4.

Машинно инженерство

500

400

560

460

660

560

5.

Електротехника, електроника и автоматика

500

400

560

460

660

560

С Т Р.

38

1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2

БРОЙ 39

3

4

5

6

7

8

6.

Комуникационна и компютърна техника

500

400

560

460

660

560

7.

Материали и материалознание

500

400

560

460

660

560

8.

Общо инженерство

500

400

560

460

660

560

3 000

1 500

9

Обучение на чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7
ЗВО: в ЕВРО:
На български език

2 200

1 100

2 400

1 200

1.

Социални дейности

2 200

1 100

2 400

1 200

2 000
2 000

2.

Администрация и управление

2 200

1 100

2 400

1 200

2 000

3.

Икономика

2 200

1 100

2 400

1 200

4.

Машинно инженерство

2 200

1 100

2 400

1 200

3 000

1 500

2 000

2 000

5.

Електротехника, електроника и автоматика

2 200

1 100

2 400

1 200

3 000

1 500

2 000

6.

Комуникационна и компютърна техника

2 200

1 100

2 400

1 200

3 000

1 500

2 000

7.

Материали и материалознание

2 200

1 100

2 400

1 200

3 000

1 500

2 000

8.

Общо инженерство

2 200

1 100

2 400

1 200

3 000

1 500

2 000

На английски език

3 000

1 800

3 000

1 800

3 500

2 000

2 000

1.

Социални дейности

3 000

1 800

3 000

1 800

2 000

2.

Администрация и управление

3 000

1 800

3 000

1 800

2 000

3.

Икономика

3 000

1 800

3 000

1 800

2 000

4.

Машинно инженерство

3 000

1 800

3 000

1 800

3 500

2 000

2 000

5.

Електротехника, електроника и автоматика

3 000

1 800

3 000

1 800

3 500

2 000

2 000

6.

Комуникационна и компютърна техника

3 000

1 800

3 000

1 800

3 500

2 000

2 000

7.

Материали и материалознание

3 000

1 800

3 000

1 800

3 500

2 000

2 000

Забележка. За тези професионални направления, които не са диференцирани по специалности, таксите са валидни
за всички специалности от съответното професионално направление.

Приложение № 11
към чл. 1
Университет по архитектура, строителство и геодезия – София
I. Такси за кандидатстване – 40 лв. за първи изпит и с държавен зрелостен изпит и 25 лв. за всеки следващ
II. Такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г.:
№

Области на висше образование,
професионални направления и
специалности

Бакалавър

редовно задочно

Магистър

Магистър
след
бакалавър

редовно

задочно

660

330

660

3 200

1 600

3 200

Докторанти и Езиков
специализанти
курс

редов- задоч- редовно
но
но

задочно

в
ЕВРО

На български граждани и граждани
на ЕС и ЕИП: в ЛЕВА
1.

ВСИЧКИ специалности от Професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“

660

660

330

3 400

1 700

2 500

4 000

2 000

3 100

Обучение на чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО: в ЕВРО
1.

ВСИЧКИ специалности от Професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“
на български език

3 200

2.

ВСИЧКИ специалности от Професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“
на английски език

3 800

1 600

3 800

3 800

1 600

Забележка. За тези професионални направления, които не са дифeренцирани по специалности, таксите са валидни
за всички специалности от професионалното направление.

БРОЙ 39

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София
І. Такси за кандидатстване – 35 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ
II. Такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г.:
№

Области на висше образование, професионални направления и специалности

Бакалавър и
проф.
бакалавър

Приложение № 12
към чл. 1

Магистър
след
бакалавър

Докторанти/специализанти

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

490

390

570

470

570

470

490

390

570

470

570

470

Технически науки

490

390

570

470

570

470

Езиков
курс
в
ЕВРО

Обучение на български граждани и граждани на ЕС и ЕИП:
в ЛЕВА
1.

Природни науки, математика и информатика

1.1. Науки за земята
2.

2.1. Машинно инженерство

490

390

570

470

570

470

2.2. Електротехника, електроника и автоматика

490

390

570

470

570

470

2.3. Архитектура, строителство и геодезия

490

390

570

470

570

470

2.4. Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми

490

390

570

470

570

470

2.5. Общо инженерство

490

390

570

470

570

470

Обучение на чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО:
в ЕВРО
1.

Природни науки, математика и информатика

2 200

1 800 3 300 2 800 3 300 2 800

2 200

2.

Технически науки

2 200

1 800 3 300 2 800 3 300 2 800

2 200

Забележка. За тези професионални направления, които не са диференцирани по специалности, таксите са валидни
за всички специалности от професионалното направление.

Приложение № 13
към чл. 1

Лесотехнически университет – София
І. Такси за кандидатстване – 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ
ІІ. Такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г.:
№

1

Области на висше
образование, професионални направления и специалности

2

Образователно-квалификационни степени
бакалавър

магистър след
средно образование

ОНС

магистър след
бакалавър

Езиков
курс

Доктор

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

дистанционно

редовно

задочно

(в
евро)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Обу чен ие на б ъ л гарск и
г ра ж дани и г ра ж дани на
ЕС и ЕИП: в ЛЕВА
Социални, стопански
и правни науки
Администрация и управление
Стопанско управление

300

300

Ту ризъм/А лтернативен туризъм

300

Природни науки, математика и информатика
Науки за земята
Екология и опазване
на околната среда

660

660

Технически науки
Общо инженерство
Инженерен дизайн

660

660

300

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН

1

2

3

4

Аграрни науки и ветеринарна медицина
Растениевъдство
Агрономство

800

400

Растителна защита

800

5

ВЕСТНИК
6

БРОЙ 39

7

8

800

400

800

400

9

10

11

12

Обществени науки

440

440

Технически и естествени науки

550

550

Селскостопански науки

650

650

В е т е р и н а р н а м ед ицина:
I – V курс

1 000

Горско стопанство

660

330

660

330

Технология на дървесината

660

330

660

330

Ландшафтна архитектура

660

Докторанти

Обучение на чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
В е т е р и н а р н а м ед ицина

3 500

4 000

4 000

1 800

Ландшафтна архитектура

3 500

4 000

4 000

1 800

Рас т и т ел на за щ и та,
Агрономство

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

1 800

За всички други специалности

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

1 800

Забележка. За тези професионални направления, които не са дифeренцирани по специалности, таксите са валидни за всички специалности от професионалното направление.

Приложение № 14
към чл. 1

Химикотехнологичен и металургичен университет – София
I. Такси за кандидатстване – 20 лв. за първи изпит и 15 лв. за всеки следващ
II. Такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г.:
№

Области на висше образование, професионални направления и специалности

Магистър
след
бакалавър

Докторанти

Езиков
курс

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

в
евро

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Електротехника, електроника и автоматика

400

400

500

400

400

Материали и материалознание

400

400

500

400

400

Металургия

400

400

500

400

400

Химични технологии

400

400

500

400

400

2
На български граждани и граждани на ЕС и
ЕИП: в ЛЕВА

Индустриална химия (с преподаване на френски език)

2.

Магистър

редовно
1
1.

Бакалавър

400

Биотехнологии

400

400

500

400

400

Общо инженерство

400

400

500

400

400

Обучение на чуждестранни граждани по чл. 2 400
95, ал. 7 ЗВО: в ЕВРО

2 400

3 000

3 000

3 000

3 500

2 000 2 400

БРОЙ 39

ДЪРЖАВЕН

1

2

3

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

4

5

7

8

9

2 400

3 000

3 000

3 000

3 500

2 000 2 400

Такси за обучение на студенти, финансирано 1 500
по Пакта за стабилност в Югоизточна Европа
(в евро)

1 500

1 500

1 750

2 400

5.

За чуждестранни студенти от балканския 1 500
регион за обучение на немски език (в евро)

1 500

2 400

6.

Програма за съвместен прием на чуждестранни
франкофонски студенти с Федерацията ГейЛюсак, Франция (в евро)

1 500

2 400

3.

Обучение на чуждестранни граждани по
2 400
чл. 95, ал. 7 ЗВО: в ЕВРО (френски, немски
и английски език)

4.

6

10

11

Забележка. За тези професионални направления, които не са диференцирани по специалности, таксите са валидни за всички специалности от професионалното направление.

Приложение № 15
към чл. 1

Университет по хранителни технологии – Пловдив
I. Такси за кандидатстване – 25 лв. за първи изпит и оценка от матура и 20 лв. за всеки следващ
II. Такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г.:
№

Области на висше образование,
професионални направления и
специалности

Бакалавър

редовно
1

2

Магистър

Магистър
след
бакалавър

Докторанти

задоч- редов- задоч- редов- задоч- редовно
но
но
но
но
но

3

4

Икономика на хранителната индустрия

340

340

3.8.2. Икономика на туристическата
индустрия

340

5

6

7

8

9

На български граждани и граждани на ЕС и ЕИП: в ЛЕВА
3.
3.8.
3.8.1.

Социални, стопански и правни
науки
Икономика

3.9.

Туризъм

3.9.1.

Туризъм

340

3.9.2.

Кетъринг

340

3.9.3.

Хотелиерство и ресторантьорство

340

5.
5.1.

340

340

660

660

660

660

660

660

660

660

660

660

660

660

660

660

660

Технически науки
Машинно инженерство

5.1.1.

Хранително машиностроене

660

5.1.2.

Техника за хранителната и биотехнологичната индустрия

660

5.2.

Електротехника, електроника и
автоматизация

5.2.1.

Автоматика, информационна и
управляваща техника

5.3.

Комуникационна и компютърна
техника

5.3.1.

Компютърни системи и тихнологии

5.4.

340

Енергетика

5.4.1.

Топлотехника

5.11.

Биотехнологии

5.11.1. Биотехнологии
5.12.

Хранителни технологии

5.13.

Общо инженерство

660

660
660

660

660
660

660

660

Езиков
курс

задочно

в ЕВРО

10

11

С Т Р.

42

1

ДЪРЖАВЕН
2

5.13.1. Индустриален мениджмънт
Обучение на чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО: в ЕВРО

3

ВЕСТНИК

БРОЙ 39

4

5

6

7

8

9

10

11

2 150

3 000

3 000

3 000

2 150

3 500

1 750

2 500

660
3 000

Забележка. За тези професионални направления, които не са дифeренцирани по специалности, таксите са валидни
за всички специалности от професионалното направление.

Приложение № 16
към чл. 1

Аграрен университет – Пловдив
I. Такси за кандидатстване – 25 лв. за първи изпит и 25 лв. за всеки следващ. Такса за кандидатстване с оценка
от държавен зрелостен изпит - 25 лв.
II. Такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г.:
№

Области на висше образование, професионални
направления и специалности

Бакалавър

редовно

Магистър
след
бакалавър

Докторанти

задоч- редов- задоч- редов- задочно
но
но
но
но

Езиков
курс
в
ЕВРО

На български граждани и граждани на ЕС и ЕИП:
в ЛЕВА
1.
1.1.

Социални, стопански и правни науки

2.1.

286

346

286

346

286

346

Туризъм

1.3.1. „Аграрен туризъм“
2.

346

Икономика

1.2.1. „Аграрна икономика“
1.3.

Природни науки, математика и информатика

800

Науки за земята

2.1.1. „Екология и опазване на околната среда“

600

420

760

2.1.2. „Биологично земеделие“

600

420

760

3.
3.1.

Технически науки

4.1.

800

Общо инженерство

3.1.1. „Аграрно инженерство“
4.

600

420

Аграрни науки и ветеринарна медицина
720

640

980

860

4.1.2. „Агрономство (Растителни биотехнологии)“

720

640

980

860

4.1.3. „Агрономство (Лозаро-градинарство)“

720

640

980

860

4.1.4. „Агрономство (ТСЗ)“

720

640

980

860

4.1.5. „Агрономство (Декоративно градинарство)“

720

640

980

860

4.1.6. „Растителна биотехнология“

720

640

980

860

4.1.7. „Агрономство – хидромелиорации“

720

640

980

860

4.1.8. „Агролесовъдни системи и планинско земеделие“

720

640

980

860

700

720

640

980

860

720

640

980

860

2 500

1 250

2 800

1 400

4 800

2 800

Растителна защита

4.2.1. „Растителна защита“
4.3.

1 000

Растениевъдство

4.1.1. „Агрономство (Полевъдство)“

4.2.

400

Администрация и управление

1.1.1. „Управление на регионалното развитие“
1.2.

510

Животновъдство

4.3.1. „Животновъдство“
Обучение на чуждестранни граждани по чл. 95,
ал. 7 ЗВО: в ЕВРО
1.

Всички

2 500

Забележка. За тези професионални направления, които не са дифeренцирани по специалности, таксите са валидни
за всички специалности от професионалното направление.

БРОЙ 39

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

Приложение № 17
към чл. 1

Тракийски университет – Стара Загора
І. Такси за кандидатстване – 25 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ
ІІ. Годишни такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г.:
№

1

Области на
висшето образование, професионални
направления и
специалности
2

Професионален бакалавър
редовно
3

Бакалавър

задоч- редовно
но
4

Магистър

Магистър след
бакалавър

Докторанти и
специализанти

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

5

6

7

8

9

10

11

12

346

346

173

На български
граждани и граждани на ЕС и ЕИП:
в ЛЕВА
1.

Педагог и ческ и
науки

1.1.

Педагогика

346

346

346

1.2.

Икономика

346

346

346

2.

Социа лни дейности

460

460

3.

Природни науки,
математика и инф о р м а ц ион н и и
технически науки

3.1.

Екология и опазване на околната
среда

700

700

3.2.

Аграрно инженерство

700

3.3.

Спец иа л нос т и в
Технически колеж

3.4.

Обществено здраве

440

3.4.1 Уп р а в л е н и е н а
здравните грижи
4.

550

550

800

550

Аграрни науки и
ветеринарна медицина
Зооинженерство

700

700

4.2.

Рибовъдство и аквакултури

700

700

4.3.

Агрономство

700

700

4.4.

Ветеринарна медицина

5.

Здравеопазване и
спорт

800

800

800

800

840

5.1.

Медицина

5.2.

Медицинска сестра

800

5.3.

Акушерка

800

5.4.

Спец иа л нос т и в
Медицинск и колеж

950

5.4.1 Рехабилитатор

700

5.4.2 Медиц инск и лаборант

700

6.1.

800

440

4.1.

6.

346
460

Докторанти
Общес т вен и науки

Езиков
курс

13

С Т Р.

44

ДЪРЖАВЕН
3

4

5

6

ВЕСТНИК
7
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1

2

11

12

6.2.

Технически науки

8

9

10

600

300

6.3.

Естествени науки

610

305

6.4.

Селскостопански
науки

840

420

6.5.

Медицинск и науки

950

475

7.

Обучение на чуждестранни гра ждани по чл. 95,
ал. 7 ЗВО: в ЕВРО

7.1.

Медицина

4 900

5 200

7.2.

Ветеринарна медицина

3 500

5 000

7.2.1. Ветеринарна медицина – англоезично обучение

5 000

900

900

13

2 000
3 000

1 000

2 000

7.3.

Социа лни дейности

900

2 000

7.4.

Медицинска сестра

3 200

2 000

7.5.

Акушерка

3 200

2 000

7.6.

Медицинск и колеж

2 600

7.7.

Технически колеж

1 000

7.8.

Педагогика

2 000

2 000

2 000

2 000

3 000

3 000

2 000

7.9.

Икономика

2 000

2 000

2 000

2 000

3 000

3 000

2 000

7.10. Зооинженерство,
Агрономство, Рибовъдство и аквакултури

2 000

2 000

2 000

3 000

3 000

2 000

7.11. Екология и опазване на околната
среда, аграрно инженерство

2 000

2 000

2 000

3 000

3 000

2 000

2 000
1 000

2 000

1 000

Забележка. За тези професионални направления, които не са диференцирани по специалности, таксите са валидни за всички специалности от професионалното направление.

Приложение № 18
към чл. 1

Медицински университет – София
І. Такси за кандидатстване – 60 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки следващ
ІІ.Такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г.
№

Области на висше
образование,
професионални направления и
специалности

1

2

Професионален
бакалавър

Бакалавър

Магистър

Магистър
след
бакалавър

редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочно
но
но
но
но
но
но
но
3

4

5

6

7

8

9

10

Докторанти

редовно

задочв
но
ЕВРО

11

12

На български граждани и граждани на
ЕС и ЕИП: в ЛЕВА
1.

2.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Медицина

900

900

450

Дентална медицина

900

900

450

Фармация

900

900

450

ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
Медицинск и рехабилитатор ерготерапевт

664

Езиков
курс

13

БРОЙ 39
1

3.

ДЪРЖАВЕН
2

3

4

5

ІІ курс

664

ІІІ курс

700

ВЕСТНИК

6

7

С Т Р. 4 5

8

9

10

11

12

ІV курс

700

Обществено здраве и
здравен мениджмънт

664

350

664

900

450

Управление на здравните грижи:

664

350

664

900

450

5 000

4 000

ІІ курс

664

350

ІІІ курс

664

350

ІV курс

614

350

ЗДРАВНИ ГРИЖИ

700

13

700

Обучение на чуждестранни граждани
по чл. 95, ал. 7 ЗВО:
в ЕВРО
1.

2.

3.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Медицина – на български език

5 000

Медицина – на английски език

6 000

Дентална медицина –
на български език

6 000

Дентална медицина –
на английски език

6 000

Фармация – на български език

5 000

Фармация – на английски език

6 000

3 700
4 800

5 000

4 000

3 700
4 800

5 000

4 000

3 700
4 800

ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
Медицинск и рехабилитатор ерготерапевт

3 000

Обществено здраве и
здравен мениджмънт

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Управление на здравните грижи

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

ЗДРАВНИ ГРИЖИ

3 000

3 700

3 000

3 700
3 700

Забележка. За тези професионални направления, които не са диференцирани по специалности, таксите са валидни
за всички специалности от професионалното направление.

Приложение № 19
към чл. 1

Медицински университет – Пловдив
I. Такси за кандидатстване – 50 лв. за първи изпит и 25 лв. за всеки следващ
II. Такса за конкурсен изпит за докторанти – 100 лв.
III. Такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г.:
№

Области на висше образование,
професионални
направления и
специалности

Професионален
бакалавър

Бакалавър

редов- задоч- редов- задочно
но
но
но
1

2

3

4

5

6

Магистър

Магистър
след
бакалавър

редовно

задочно

редовно

задочно

7

8

9

10

Докторанти

редов- редов- задочно
но
но
11

На български граждани и граждани на
ЕС и ЕИП: в ЛЕВА
1.

МЕДИЦИНА

950

Специализанти

900

12

13

С Т Р.

46

ДЪРЖАВЕН
3

1

2

2.

ДЕНТА ЛН А МЕДИЦИНА

950

3.

ФАРМАЦИЯ

950

4.

ОБЩ ЕС Т ВЕНО
ЗДРАВЕ

5

6

7

8

БРОЙ 39
9

10

11

12

13

900
900
900

4.1. У п р а в л е н и е н а
здравните грижи
5.

4

ВЕСТНИК

550

440

800

ЗДРАВНИ ГРИЖИ

5.1. Акушерка
Медицинска сестра
5.2. Специалности в
медицински колеж:
– Медицински лаборант
– Рентгенов лаборант
– Инспектор обществено здраве
– Зъботехник
– Помощник-фармацевт
– Рехабилитатор

785
740

Обучение на чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7
ЗВО: в ЕВРО
1.

МЕДИЦИНА

1.1. – на български език

5 000

1.2. – на английски език

5 000

5 000

5 000

6 500

2.

ДЕНТА ЛН А МЕДИЦИНА

5 900

6 000

6 000

6 000

3.

ФАРМАЦИЯ

5 000

5 000

5 000

5 000

4.

ОБЩ ЕС Т ВЕНО
ЗДРАВЕ

4.1. У п р а в л е н и е н а
здравните грижи
5.

2 900

ЗДРАВНИ ГРИЖИ

5.1. Акушерка

4 000

5.2. Медицинска сестра

4 000

5.3. Специалности в
медицински колеж:
– Медицински лаборант
– Рентгенов лаборант
– Инспектор обществено здраве
– Зъботехник
– Помощник-фармацевт
– Рехабилитатор
6.

1 450

Езиков курс

4 000

2 500

1 000

3 200

2 500

Забележка. За тези професионални направления, които не са дифeренцирани по специалности, таксите са валидни
за всички специалности от професионалното направление.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна
I. Такси за кандидатстване – 45 лв. за първи изпит и 25 лв. за всеки следващ
II. Такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г.:
№

Области на висше
образование, професионални направления и специалности

Професионален
бакалавър

Бакалавър

Магистър

редов- задоч- редов- задоч- редовно
но
но
но
но

Магистър
след
бакалавър

Приложение № 20
към чл. 1

Докторанти/
специализанти

Езиков
курс

задоч- редов- задоч- редов- задочв
но
но
но
но
но
ЕВРО

На български граждани и граждани на ЕС
и ЕИП: в ЛЕВА
1.

Медицина

900

700

2.

Дентална медицина

900

700

3.

Фармация

900

4.

Обществено здраве

4.1. Управление на здравните грижи

550

600

4.2. Здравен мениджмънт

550

600

5.

Здравни грижи

5.1. Медицинска сестра и
акушерка
5.2. Други специалности
6.

Социални дейности

800
750
462

Обучение на чуждестранни граждани по
чл. 95, ал. 7 ЗВО: в
ЕВРО
1.

Медицина

5 500

5 000

2.

Дентална медицина

6 000

5 000

3.

Фармация

5 000

4.

Англоезично обучение
по медицина

6 900

5.

Обще с т вено зд ра ве
Управление на здравните грижи
Здравен мениджмънт

6.

Здравни грижи
Медицинска сестра и
акушерка
Други специалности

3 350

7.

Социални дейности

3 350

3 350

3 350

3 350

Подготвителен езиков
курс – бълг. език

3 500

Подготвителен езиков
курс – англ. език

4 000

СДО -к у р с, и н д и вид у а л н о о бу ч е н и е –
12 месеца

5 000

Забележка. За тези професионални направления, които не са дифeренцирани по специалности, таксите са валидни
за всички специалности от професионалното направление.

С Т Р.

48

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 39

Приложение № 21
към чл. 1

Медицински университет – Плевен
I. Такси за кандидатстване – 40 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ
II. Такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г.:
№

Области на висше
образование, професионални направления и специалности

Професионален
бакалавър
редовно

Бакалавър

Магистър

задоч- редов- задоч- редов- задочно
но
но
но
но

Магистър
след
бакалавър
редовно

задочно

Докторанти

редовно

Езиков
курс

задочв
но
ЕВРО

На български граждани и граждани на
ЕС и ЕИП: в ЛЕВА
Здравеопазване и
спорт
1. Медицина
Медицина 1 – 5 курс

900

800

400

4 800

2 400

2. Обществено здраве:
Управление на здравните грижи

600

Медицинска рехабилитация и ерготерапия

640

Инспек тор по обществено здраве

640

400

450

3. Здравни грижи:
Медицинска сестра

700

Акушерка

700

Мед и ц и нс к и л аб о рант

700

Рентгенов лаборант

700

По м о щ н и к- ф а р м а цевт

700

4. Социални дейности:
Социални дейности

400

Обучение на чуждестранни граждани по
чл. 95, ал. 7 ЗВО:
в ЕВРО
1. Медицина

5 500

2. Обществено здраве:
Управление на здравните грижи

3 000

Медицинска рехабилитация и ерготерапия

3 000

Инспек тор по обществено здраве

3 000

1 500

3. Здравни грижи:
Медицинска сестра

3 000

Акушерка

3 000

Мед и ц и нс к и л аб о рант

3 000

Рентгенов лаборант

3 000

По м о щ н и к- ф а р м а цевт

3 000

4. Социални дейности:
Социални дейности
Езиков курс

3 000
3 100

Забележка. За тези професионални направления, които не са дифeренцирани по специалности, таксите са валидни
за всички специалности от професионалното направление.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

Приложение № 22
към чл. 1

Университет за национално и световно стопанство – София
I. Такси за кандидатстване – 50 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ
II. Такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г.
№ Области на висше образование, Професио- Бакалавър
професионални направления и
нален
специалности
бакалавър

1

2

Магистър

Магистър
след
бакалавър

Докторанти

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Дистанционна
форма

Езиков
курс

в
ЕВРО
13

14

Обучение на български граждани
и граждани на ЕС и ЕИП: в ЛЕВА
1. Професионално направление „Социология, антропология и науки
за културата“

554

554

1 109

370

2. Професионално направление „Политически науки“

554

554

1 109

370

3. Професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“

554

554

1 109

370

1 109

370

4. Пр о ф е с ион а л но н а п р а в л ен ие
„Право“

554

5. Професионално направление „Администрация и управление“

346

346

693

320

346

6. Пр о ф е с ион а л но н а п р а в л ен ие
„Икономика“

346

346

693

320

346

1. Професионално направление „Социология, антропология и науки
за културата“

3 300

4 000

4 000 2 500 3 300

3 000

2. Професионално направление „Политически науки“

3 300

4 000

4 000 2 500 3 300

3 000

3. Професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“

3 300

4 000

4 000 2 500 3 300

3 000

4 000 2 500 3 300

3 000

Обучение на чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО:
в ЕВРО
ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ
ЕЗИК:

4. Пр о ф е с ион а л но н а п р а в л ен ие
„Право“

4 000

5. Професионално направление „Администрация и управление“

3 300

4 000

4 000 2 500 3 300

3 000

6. Пр о ф е с ион а л но н а п р а в л ен ие
„Икономика“

3 300

4 000

4 000 2 500 3 300

3 000

ОБУЧЕНИЕ НА ЧУЖД ЕЗИК:
1. Професионално направление „Социология, антропология и науки
за културата“

5 000 3 500

2. Професионално направление „Политически науки“

5 000 3 500

3. Професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“

5 000 3 500

4. Пр о ф е с ион а л но н а п р а в л ен ие
„Право“

5 000 3 500

5. Професионално направление „Администрация и управление“

5 000 3 500

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

1

2

3

4

ВЕСТНИК

5

6. Пр о ф е с ион а л но н а п р а в л ен ие
„Икономика“

6

7

БРОЙ 39

8

9

3 800

10

4 000

11

12

13

5 000 3 500

14
3 300

Забележка. За тези професионални направления, които не са диференцирани по специалности, таксите са валидни
за всички специалности от професионалното направление.

Приложение № 23
към чл. 1

Икономически университет – Варна
I. Такси за кандидатстване – 50 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ
II. Такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г.:
№

Области на висше образование, професионални направления и специалности

Професионален
бакалавър

Бакалавър

редовно

редовно

задочно

1.1. Икономика

280

280

1.2. А дминист рац и я и у п равление

280

задочно

Магистър

редовно

Магистър
след
бакалавър

задочно

редовно

задочно

Докторанти

редовно

задочно

280

550

550

280

550

550

280

550

550

Езиков
курс
в
ЕВРО

На български граждани и
гра ж дани на ЕС и ЕИП:
в ЛЕВА
1.

Социални, стопански
и правни науки

1.3. Туризъм
2.

280

280

280

280

Информатика и компютърни
науки

2.1. Информатика и компютърни
науки

600

600

Обучение на чуждестранни
граждани по чл. 95,
ал. 7 ЗВО: в ЕВРО
1.

За всички специалности

2 500

2 500

2 500

3 000

3 000

3 500 3 500

2 500

Забележка. За тези професионални направления, които не са диференцирани по специалности, таксите са валидни
за всички специалности от професионалното направление.

Приложение № 24
към чл. 1

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
I. Такси за кандидатстване – 50 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ
II. Такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г.:
№

1

Области на висше
образование, професионални направления и
специалности

2

Професионален
бакалавър

Бакалавър

Магистър

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

3

4

5

6

7

346

300

346

300

Магистър
след
бакалавър

Докторанти

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

8

9

10

11

12

На български граждани
и г ра ж дани на ЕС и
ЕИП: в ЛЕВА
1.

Професионално
направление

1.1. Икономика

346

Дистанционна
форма

Езиков
курс

в
ЕВРО
13

14

БРОЙ 39
1

ДЪРЖАВЕН
2

1.2. А дминистрация и управление
2.

3

4

5

6

346

300

346

300

ВЕСТНИК
7

8

С Т Р. 5 1
9

10

11

12

690

380

13

14

346

Докторанти
Обу чение на чу ж дестранни граждани по чл.
95, ал. 7 ЗВО: в ЕВРО

1.

Икономика

2 900

2 200

3 200

2 900

3 000 2 700

3 100

2.

А дминистрация и управление

2 900

2 200

3 200

2 900

3 000 2 700

3 100

3.

Докторанти

4.

Езиков курс

3 600

2 600

2 900

Забележка. За тези професионални направления, които не са дифeренцирани по специалности, таксите са валидни
за всички специалности от професионалното направление.

Приложение № 25
към чл. 1

Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София
I. Такси за кандидатстване – 50 лв. за първи изпит и 25 лв. за всеки следващ
II. Такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г.:
№

Области на висше образование,
професионални направления и
специалности

Професионален
бакалавър

Бакалавър

Магистър

Магистър
след
бакалавър

Докторанти

Езиков
курс

редовно

редовно

задочно

редовно

редовно

редовно

в ЕВРО

1 150

980

1 300

задочно

задочно

задочно

задочно

Обучение на български граждани
и граждани на ЕС и ЕИП: в ЛЕВА
1.
1.1.

Професиона л но на п ра влен ие:
Изкуства
Всички специалности

2.

Педагогика на обу чението по
музика

3.

Езиков курс и професионална
подготовка

1 300

1 600

346
2 500

Обучение на чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО: в ЕВРО
1.
1.1.
2.

Професиона л но на п ра влен ие:
Изкуства
Всички специалности

4 000 2 000 6 600 3 300 6 600 3 300 7 000 3 500

Езиков курс

2 500

Забележка. За тези професионални направления, които не са диференцирани по специалности, таксите са валидни
за всички специалности от професионалното направление.

Приложение № 26
към чл. 1

Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София
І. Такса за кандидатстване – 50 лв. за първи изпит и 50 лв. за всеки следващ
ІІ. Такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г.
№

Области на висше образование, професионални
направления и специалности

1

2
Обучение на български граждани и граждани на
ЕС и ЕИП: в ЛЕВА

1.

Изкуства:

Бакалавър Магистър

редовно

задочно

3

4

Магистър
след
бакалавър

ре- заредов- доч- довно
но
но
5

6

7

Докторанти

Езиков
курс

задочно

редовно

задочно

в
ЕВРО

8

9

10

11

С Т Р.

52

1

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК
3

4

5

БРОЙ 39
6

7

8

9

10

11

Театрално и филмово изкуство
1.1. За всички специалности

1 300

1 400

1 500

Обучение на чуждестранни граждани по чл. 95,
ал. 7 ЗВО: в ЕВРО
1.

Театрално и филмово изкуство

1.1. Сценичен и екранен дизайн

3 500

Сценография за куклен театър

3 500

Анимация

3 500

Драматургия

3 500

1.2. Актьорство за драматичен театър

4 500

Актьорство за куклен театър

4 500

Театър на движението

4 500

Театрознание и театрален мениджмънт

4 500

Филмов и телевизионен монтаж

4 500

Фотография

4 500

Кинознание

4 500

1.3. Режисура за драматичен театър

6 000

Режисура за куклен театър

6 000

1.4. Филмова и телевизионна режисура

8 000

Филмово телевизионно операторство

8 000

1.5. Всички специалности факултет „Сценични изкуства“

4 500

1.6. Всички специалности факултет „Екранни изкуства“

6 000

1.7. Докторанти

8 000 4 000

1.8. Специализанти

3 000

2.

Езиков курс

3 000

Забележка. За тези професионални направления, които не са диференцирани по специалности, таксите са валидни за всички специалности от професионалното направление.

Приложение № 27
към чл. 1
Национална художествена академия – София
І. Такси за кандидатстване – 37 лв. за всеки изпит
ІІ. Такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г.:
№

Области на висше образование, професионални направления и специалности

Бакалавър

Магистър

редовно

редовно

задочно

задочно

Магистър
след
бакалавър
редовно

задочно

Докторанти

Специализанти

редовно

редовно

задочно

задочно

Езиков
курс
(в
евро)

Обучение на български граждани
и граждани на ЕС и ЕИП: в ЛЕВА
1.

Изобразително изкуство:

1.1. Реставрация
1.2. Всички останали специалности

920
800

980
920

980

980

490

980

490

3 500

2 000

4 200

2 000

3 500

2 000

4 200

2 000

Обучение на чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО: в
ЕВРО
1.

Реставрация

2.

Всички останали специалности 2 500

3 000
3 000

Забележка. За тези професионални направления, които не са диференцирани по специалности, таксите са валидни за всички специалности от професионалното направление.

БРОЙ 39

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

Приложение № 28
към чл. 1

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив
I. Такси за кандидатстване – 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ
II. Такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г.:
№

Области на висше образование,
Професиопрофесионални направления и спенален
циалности
бакалавър
редовно

задочно

Бакалавър

Магистър

Магистър
след
бакалавър

Докторанти и
специализанти

редовно

задочно

редовно

редовно

редовно

346

300
800

задочно

задочно

Езиков
курс

задочно

в
ЕВРО

Обу чение на български граж дани
и граждани на ЕС и ЕИП: в ЛЕВА
1.

Педагогика на обучението по...

2.

Музикално и танцово изкуство

1 000

3.

Изобразително изкуство

1 000

346

3 000

Специалност

4.

1 200 1 000 1 800 1 500

3 000

1 200

1 800 1 500

3 000

1 200

1 800 1 500

3 000

4 000

5 000

3 000

3 000

4 000

5 000

3 000

3 000

3 000

3 500

3 000

3 000

4 000

5 000

3 000

3 000

5 000

3 000

3 000

Теория на изкуствата

1 000

Обучение на чуждестранни граждани
по чл. 95, ал. 7 ЗВО: в ЕВРО
1.

Педагогика на обучението по...
Специалност

2.

Музикално и танцово изкуство

2.1. Балетно изкуство
3.

Изобразително изкуство

4.

Теория на изкуствата

5 000

Забележка. За тези професионални направления, които не са дифeренцирани по специалности, таксите са валидни
за всички специалности от професионалното направление.

Приложение № 29
към чл. 1

Национална спортна академия „Васил Левски“ – София
I. Такси за кандидатстване – 20 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ
II. Такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г.:
№

Области на висше образование, професионални направления и специалности

Бакалавър

редовно

Магистър
след
бакалавър

Докторанти

задоч- редов- задоч- редов- задочно
но
но
но
но

Езиков
курс
в ЕВРО

Обучение на български граждани и граждани
на ЕС и ЕИП: в ЛЕВА
1. Педагогика на обучението по физическо възпитание

289

2. Обществено здраве
Кинезитерапия

640

3. Спорт

840

3 200

289

289

300

300

3 200

640

640

640

3 200

840

840

840

840

3 200

3 200

3 200

3 200

4 500

1 500

3 200

4 000

4 000

4 500

2 500

3 200

4 500

1 500

4 000

4 500

2 500

Обучение на чуждестранни граждани по чл. 95,
ал. 7 ЗВО: в ЕВРО
1. Педагогика на обучението по физическо възпитание
2. Педагогика на обучението по физическо възпитание на чужд език
3. Обществено здраве
Кинезитерапия

3 200

4. Обществено здраве
Кинезитерапия на чужд език
5. Спорт
6. Спорт на чужд език

3 200

3 200

3 200

3 200

4 500

1 500

4 000

4 000

4 500

2 500

3 200

3 200

Забележка. За тези професионални направления, които не са дифeренцирани по специалности, таксите са валидни
за всички специалности от професионалното направление.

С Т Р.

54

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 39

Приложение № 30
към чл. 1

Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София
I. Такси за кандидатстване – 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ
II. Такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г.:
№

Области на висше образование,
професионални направления и
специалности

Професионален бакалавър

Бакалавър

Магистър

Магистър
след бакалавър

Докторанти/специализанти

Езиков
курс

редовно

редовно

редовно

редовно

редовно

задочно

в ЕВРО

660

540

задочно

задочно

задочно

задочно

Обучение на български граждани
и граждани на ЕС и ЕИП: в ЛЕВА
1.

Технически науки:

1.1. А р х и т е к т у р а , с т р о и т е л с т в о и
геодезия
1.2. Спец иа л нос т „С т рои т елс т во на
сгради и съоръжения“ (ССС)

660

540

660

1.3. Специалност „Строителство и архитектура на сгради и съоръжения“
(САСС)

540

660

540

660

1.4. Специалност „Архитектура“ (А)

660

660

Обучение на чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО: в ЕВРО
1.

Арх итек т у ра, ст роителство и
геодезия:

3 000 2 000

1.1. Спец иа л нос т „С т рои т елс т во на 2 500 2 000 2 500 2 000
сгради и съоръжения“ (ССС) – на
български език

3 000 2 000

3 000

1.2. Спец иа л нос т „С т рои т елс т во на
сгради и съоръжения“ (ССС) – на
английски език

3 000 2 500

3 000

1.3. Специалност „Строителство и архитектура на сгради и съоръжения“
(САСС) – на български език

2 500

3 300

1.4. Специалност „Архитектура“ (А) – на
български език

3 000

3 000

3 300

Забележка. За тези професионални направления, които не са диференцирани по специалности, таксите са валидни за
всички специалности от професионални направления.

Приложение № 31
към чл. 1

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София
І. Такси за кандидатстване – 20 лв. за всеки изпит; за участие в класиране с признаване на държавен зрелостен
изпит – 20 лв.
ІІ. Такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г.:
№

Области на висше образование, професионални направления и специалности

Бакалавър

редовно
1

2

Магистър
след
бакалавър

Докторанти

задочно редовно задочно редовно

3

4

5

Икономика

340

220

Икономика на транспорта

340

220

Машинно инженерство

490

350

600

Транспортна техника

490

350

600

Железопътна техника

490

350

Автомобилна техника

490

350

6

задочно

в
ЕВРО

7

8

9

600

400

Обучение на български граждани и граждани на ЕС и ЕИП: в ЛЕВА
1.

2.

Социални, стопански и правни науки:

Технически науки:

Езиков
курс

БРОЙ 39

ДЪРЖАВЕН

1

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 5

2

3

4

5

Инженерна логистика и строителна техника

490

350

600

Електротехника, електроника и автоматика

490

350

600

Електроенергетика и електрообзавеждане

490

350

600

Комуникационна и компютърна техника

490

350

600

Комуникационна и осигурителна техника

490

350

600

Транспорт, корабоплаване и авиация

490

350

600

Технология и управление на транспорта

490

350

600

Архитектура, строителство и геодезия

490

350

600

Транспортно строителство

490

350

600

Общо инженерство

490

350

Индустриален мениджмънт

490

350

Социални, стопански и правни науки:

2500

1500

2500

1500

Икономика

2500

1500

2500

1500

Икономика на транспорта

2500

1500

2500

1500

Технически науки:

2500

1500

2500

1500

Машинно инженерство

2500

1500

2500

1500

Транспортна техника

2500

1500

2500

1500

Железопътна техника

2500

1500

Автомобилна техника

2500

1500

Инженерна логистика и строителна техника

2500

1500

2500

1500

Електротехника, електроника и автоматика

2500

1500

2500

1500

Електроенергетика и електрообзавеждане

2500

1500

2500

1500

Комуникационна и компютърна техника

2500

1500

2500

1500

Комуникационна и осигурителна техника

2500

1500

2500

1500

Транспорт, корабоплаване и авиация

2500

1500

2500

1500

Технология и управление на транспорта

2500

1500

2500

1500

2500

1500

Архитектура, строителство и геодезия

2500

1500

2500

1500

Транспортно строителство

2500

1500

2500

1500

Общо инженерство

2500

1500

Индустриален мениджмънт

2500

1500

За езиков курс

2500

2500

Транспортен мениджмънт и логистика

6

7

8

9

2500

1800

600

Обучение на чуждестранни граждани по
чл. 95, ал. 7 ЗВО: в ЕВРО
1.

2.

Транспортен мениджмънт и логистика

2500

Забележка. За тези професионални направления, които не са диференцирани по специалности, таксите са валидни
за всички специалности от професионалното направление.

Приложение № 32
към чл. 1

Университет по библиотекознание и информационни технологии – София
I. Такси за кандидатстване – 30 лв. за първи изпит и 25 лв. за всеки следващ, класиране с признаване на оценка
от един държавен зрелостен изпит – 30 лв.
II. Такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г.:
№

Области на висше образование, професионални направления и специалности

Бакалавър

Магистър

Магистър
след
бакалавър

Докторанти

Езиков
курс

редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочв
но
но
но
но
но
но
но
но
ЕВРО
1

2
Обучение на български граждани и
граждани на ЕС и ЕИП: в ЛЕВА

1.

Социални, стопански и правни науки:

3

4

5

6

7

8

9

10

11

С Т Р.

56

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1

2

3

4

7

8

1.1.

Обществени комуникации и информационни науки

486

243

496

248

9

10

2.

Природни науки, математика и информатика
640

320

700

350

700

350

800

400
980

490

4.2. Теория на научната информация

900

450

4.3. К н и г озна н ие, библ ио т екозна н ие и
библиография

900

450

4.4. Организация и управление извън сферата на материалното производство

600

300

4.5. Наукознание

900

450

2.1.
3.
3.1.
4.
4.1.

Информатика и компютърни науки

5

6
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11

Сигурност и отбрана
Национална сигурност
Докторанти
Автоматизирани системи за обработка
на информация и управление

Обучение на чуждестранни граждани
по чл. 95, ал. 7 ЗВО: в ЕВРО
1.

Социални, стопански и правни науки:

1.1.

Обществени комуникации и информационни науки

2.

Природни науки, математика и информатика

2.1.
3.
3.1.

Информатика и компютърни науки

2 800

1 950

2 500

1 250

2 800

1 950

2 800

1 950

2 500

1 250

2 800

1 950

2 800

1 950

2 500

1 250

2 800

1 950

Сигурност и отбрана
Национална сигурност

Забележка. За тези професионални направления, които не са дифeренцирани по специалности, таксите са валидни
за всички специалности от професионалното направление.

Приложение № 33
към чл. 1

Държавно висше училище „Колеж по телекомуникации и пощи“ – София
I. Такса за кандидатстване – 25 лв.
II. Такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г.:
№

Области на висше образование, професионални направления и
специалности

Професионален бакалавър
редовно

задочно

Обучение на български граждани и граждани на ЕС и ЕИП: в ЛЕВА
1.

Професионално направление 3.7 Администрация и управление

289

289

2.

Професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника

480

480

Обучение на чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО: в ЕВРО
1.

Професионално направление 3.7 Администрация и управление

2 200

1 100

2.

Професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника

2 200

1 100

Забележка. За тези професионални направления, които не са дифeренцирани по специалности, таксите са валидни
за всички специалности от професионалното направление.

Приложение № 34
към чл. 1

Българска академия на науките
Научни организации по чл. 47, ал. 1 от Закона за висшето образование
І. Такси за кандидатстване – 30 лв.
ІІ. Такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г.:
№

1

Области на висше образование, професионални направления и специалности
2
Обучение на български граждани и граждани на ЕС и
ЕИП: в ЛЕВА

Докторанти/специализанти
редовно

задочно

3

4

Езиков курс (в евро)

5

БРОЙ 39

ДЪРЖАВЕН

1

ВЕСТНИК
3

4

1.1. Обществени науки и хуманитарни науки

400

200

1.2. Технически и природни науки

460

230

1.3. Селскостопански науки

460

230

1.4. Медицински науки

500

250

1.

2

С Т Р. 5 7
5

Докторанти:

Обучение на чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО:
в ЕВРО
1.

Обществени науки и хуманитарни науки

3 000

2 000

2.

Технически и природни науки

3 000

2 000

3.

Селскостопански науки

3 000

2 000

4.

Медицински науки

5 000

2 000

5.

Езиков курс

1 600

Забележка. За тези професионални направления, които не са диференцирани по специалности, таксите са валидни
за всички специалности от професионалното направление.

Академия на Министерството на вътрешните работи – София
I. Такси за кандидатстване – 30 лв.
II. Такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г.:
№ Области на висше образование, професионални направления и специалности

Професионален
бакалавър

Приложение № 35
към чл. 1

Бакалавър Магистър Магистър Докторанредовно
след
ти
обучение,
бакалавър
държавна
поръчка

ре- задов- дочно
но

ре- заредов- доч- довно
но
но

задочно

Езиков
курс

резав
дов- доч- ЕВРО
но
но

Обучение на български граждани и граждани
на ЕС и ЕИП: в ЛЕВА
Публична администрация

346

Пожарна и аварийна безопасност

797

Защита на националната сигурност

812

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

812

Стратегическо ръководство на сигурността
и обществения ред

812

Обучение на чуждестранни граждани по
чл. 95, ал. 7 ЗВО: в ЕВРО
Забележка. За тези професионални направления, които не са дифeренцирани по специалности, таксите са валидни
за всички специалности от професионалното направление.

Приложение № 36
към чл. 1

Национален военен университет „Васил Левски“ – София
I. Такси за кандидатстване – 25 лв. за всеки изпит и 15 лв. за всеки следващ
II. Такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г.:
№

Области на висше образование, професионални направления и специалности

Бакалавър

Магистър

редов- задоч- редовно
но
но
1

2

3

4

Обучение на български граждани и граждани
на ЕС и ЕИП: в ЛЕВА
1. Стопанска логистика

250

150

2. Автоматика, информационна и управляваща
техника

320

160

3. Електроника

320

160

5

Докторанти

Езиков
курс

задоч- редов- задочсам.
в
но
но
но
подгот. ЕВРО
6

7

8

9

10

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

1

2

ВЕСТНИК

3

4

4. Комуникационна техника и технологии

360

200

5. Компютърни системи и технологии

360

200

6. Авиационна техника и технологии

320

160

7.

320

160

8. Автомобилна техника и транспортна логистика

320

160

9.

Индустриален мениджмънт

360

180

10. Защита на населението от бедствия, аварии
и катастрофи

Национална и регионална сигурност

360

180

11. Административна и информационна сигурност

400

240

5
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6

7

8

600

300

3 400

1 600

12. „Естествени науки“, „Технически науки“, „Военни науки“ и „Обществени науки“
Обучение на чуждестранни граждани по
чл. 95, ал. 7 ЗВО: в ЕВРО

3 400

1 600

3 400

1 600

9

10

3 400

Забележка. За тези професионални направления, които не са диференцирани по специалности, таксите са валидни
за всички специалности от професионалното направление.

Приложение № 37
към чл. 1

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – Варна
I. Такси за кандидатстване – 30 лв. за всеки изпит и 15 лв. за всеки следващ
II. Такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г.:
№

Области на висше образование,
професионални направления и специалности

1

2

Бакалавър
български
език

Бакалавър
английски
език

Магистър
след
бакалавър
български
език

Магистър
след
бакалавър
английски
език

Докторанти/специализанти

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

550

450

Езиков
курс

зав
доч- ЕВРО
но
13

Обучение на български граждани
и граждани на ЕС и ЕИП: в ЛЕВА
1.

Електрообзавеждане на кораба

550

400

590

450

2.

Корабна радиоелектроника

500

400

590

450

3.

Корабни машини и механизми

550

400

590

450

4.

Корабоводене

590

450

590

450

5.

Технология и управление на флота
и пристанищата

550

400

590

450

6.

Технология на кораборемонта

500

400

590

450

590

450

7.

Речно корабоплаване

500

400

8.

Океанско инженерство

500

400

9.

Мениджмънт на водния транспорт

550

400

10. Нау чни области „Военни науки“,
„Технически науки“ и „Обществени
науки“
Обучение на чуждестранни граждани
по чл. 95, ал. 7 ЗВО: в ЕВРО
1.

Електрообзавеждане на кораба

2 700

1 500 3 000 1 750 2 700 1 500 3 000 1 750

3 000

2.

Корабна радиоелектроника

2 700

1 500 3 000 1 750 2 700 1 500 3 000 1 750

3 000

3.

Корабни машини и механизми

2 700

1 500 3 000 1 750 2 700 1 500 3 000 1 750

3 000

4.

Корабоводене

2 700

1 500 3 000 1 750 2 700 1 500 3 000 1 750

3 000

5.

Технология и управление на флота 2 700
и пристанищата

1 500 3 000 1 750 2 700 1 500 3 000 1 750

3 000

6.

Технология на кораборемонта

2 700

1 500 3 000 1 750 2 700 1 500 3 000 1 750

3 000

7.

Речно корабоплаване

2 700

1 500 3 000 1 750

3 000
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ДЪРЖАВЕН

1

2

3

4

ВЕСТНИК
5

6

8.

Океанско инженерство

2 700

1 500 3 000 1 750

9.

Мениджмънт на водния транспорт

2 700

1 500 3 000 1 750

7

С Т Р. 5 9
8

9

10

11

12

13
3 000
3 000

10. Научни области: „Технически науки“, „Обществени науки“ и „Военни
науки“

3 000 1 750

Забележка. За тези професионални направления, които не са диференцирани по специалности, таксите са валидни
за всички специалности от професионалното направление.

Приложение № 38
към чл. 1

Военна академия „Г. С. Раковски“ – София
I. Такси за кандидатстване – 30 лв. за всеки изпит
II. Такси за обучение за учебната 2011 – 2012 г.:
№

Области на висше об- Проферазование, професио- сионален
нални направления и бакаласпециалности
вър

Бакалавър

Магистър

ре- за- резарезадов- доч- дов- доч- дов- дочно
но
но
но
но
но

Магистър
след бакалавър
редовно

задочно

Докторанти

Дистанционна
форма

редовно

задочно

сам.
подгот.

Езиков
курс
в
ЕВРО

Обучение на български
граждани и граждани
на ЕС и ЕИП: в ЛЕВА
1.

„Обществени науки“

500

400

400

2.

„Естествени науки“;
„Технически науки“

550

400

400

550

400

400

3.

„Военни науки“

4.

Област на висше образование „Сигурност и
отбрана“:

4.1. П р о ф е с и о н а л н о н а правление 9.1. Национална сигурност

480

380

420

Обучение на чуждестранни гра ж дани по
чл. 95, ал. 7 ЗВО: в
ЕВРО
Забележка. За тези професионални направления, които не са диференцирани по специалности, таксите са валидни
за всички специалности от професионалното направление.

Приложение № 39
към чл. 2

Годишни такси за обучение на студентите, приети преди учебната 2007 – 2008 г.
№ по
ред
1

(Лева)

Наименование на професионалните направления, съгласно Постановление № 125 на Министерския съвет от 2002 г.

Редовно обучение

Задочно обучение

2

3

4

1.

Теория и управление на образованието
Педагогика
Педагогика на обучението по…
Икономика
Туризъм
Администрация и управление

266

140

2.

Филология
История и археология
Философия
Религия и теология
Психология
Социология, антропология и наука за културата
Социални дейности
Политически науки
Обществени комуникации и информационни науки
Право

327

166

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

1

ВЕСТНИК

2
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3

4

3.

Физически науки
Химически науки
Биологически науки
Науки за земята
Математика
Информатика и компютърни науки
Машинно инженерство
Електротехника, електроника и автоматика
Комуникационна и компютърна техника
Енергетика
Транспорт, корабоплаване и авиация
Материали и материалознание
Архитектура, строителство и геодезия
Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
Металургия
Химични технологии
Биотехнологии
Хранителни технологии
Общо инженерство
Горско стопанство

354

180

4.

Растениевъдство
Растителна защита
Животновъдство
Ветеринарна медицина

393

200

5.

Медицина
Дентална медицина
Фармация
Обществено здраве
Здравни грижи
Спорт

473

240

Теория на изкуствата

433

220

353

176

6.

Изобразително изкуство
Музикално и танцово изкуство
Театрално и филмово изкуство
7.

Национална сигурност

5902

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128
ОТ 12 МАЙ 2011 Г.

за предоставяне на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството на
външните работи за 2011 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да
предостави от централния бюджет за 2011 г.
допълнителни бюджетни кредити в размер
240 000 лв. по бюджета на Министерството
на външните работи за предоставяне на неотложна хуманитарна помощ при евакуацията на
бежанците, намиращи се на либийско-тунизийската граница, и недопускане на хуманитарна
катастрофа чрез заплащане на 50 на сто от
разходите за чартърни полети за евакуация и
репатриране на бежанци от гр. Джерба, Република Тунис, до гр. Хартум, Република Судан,
на 20 и 21 април 2011 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят по
реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет за сметка на предвидените в централния бюджет за 2011 г. средства
за официална помощ за развитие.

Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на министъра на външните работи да
извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на външните работи за
2011 г. на базата на действително извършените
разходи до размера по чл. 1, ал. 1.
Чл. 3. Координацията и изпълнението на
предоставянето на помощта се възлага на министъра на външните работи.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя
и министър на финансите и на министъра на
външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
11 май 2011 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5903
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129
ОТ 12 МАЙ 2011 Г.

за приемане на Наредба за реда за достъп до
Националната визова информационна система на Република България и до Визовата
информационна система на Европейския съюз
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Наредба за реда за
достъп до Националната визова информационна
система на Република България и до Визовата
информационна система на Европейския съюз.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за реда за достъп до Националната визова
информационна система на Република България и до Визовата информационна система
на Европейския съюз
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) С наредбата се урежда редът за
достъп до Националната визова информационна система на Република България (НВИС) и
достъпът до Визовата информационна система
на Европейския съюз (ВИС на ЕС).
(2) С наредбата се урежда и координацията
на националните органи при осъществяване на
достъп до данните в НВИС и във ВИС на ЕС.
(3) Националната визова информационна
система се администрира, поддържа и експлоатира от Националния визов център към дирекция
„Консулски отношения“ на Министерството на
външните работи и е свързана с ВИС на ЕС
чрез специализиран интерфейс за връзка.
Г л а в а

в т о р а

ДОСТЪП ДО ДАННИ С ЦЕЛ ИЗДАВАНЕ,
УДЪЛЖАВАНЕ, АНУЛИРАНЕ И ОТМЯНА
НА ВИЗИ
Чл. 2. (1) Достъп до НВИС и ВИС на ЕС
се предоставя с цел въвеждане и промяна на
следните данни:
1. буквено-цифрови данни относно кандидата
и подадени заявления за визи, издадени, отказани, анулирани, отменени или продължени визи;
2. снимка на кандидата за издаване на визи;
3. пръстови отпечатъци;
4. връзки към други заявления за виза от
един кандидат.
(2) При въвеждане и използване на данните
по ал. 1 органите, компетентни за издаването
на визи, прилагат процедурите по чл. 8 – 14 от
Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския
парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата информационна система (ВИС)
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и обмена на данни между държави членки
относно визите за краткосрочно пребиваване
(Регламент за ВИС) (ОВ, L 218 от 13.08.2008 г.,
стр. 0060 – 0081), изменен с Регламент 810/2009
на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов
кодекс) (ОВ, L 243 от 15.09.2009 г.).
(3) Достъпът до НВИС и ВИС на ЕС се
предоставя на:
1. оправомощени консулски служители в
задграничните представителства, компетентни
за издаване, анулиране и отменяне на визи;
2. оправомощени служители на Националния
визов център (НВЦ) към дирекция „Консулски
отношения“ на Министерството на външните
работи (МВнР);
3. оправомощени служители на Главна
дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) на Министерството на вътрешните работи (МВР),
компетентни за издаване на визи на граничните контролно-пропускателни пунктове и за
анулиране и отменяне на визи;
4. оправомощени служители на дирекция
„Миграция“ и на звената „Миграция“ при
областните дирекции на МВР (ОДМВР) и
Столичната дирекция на вътрешните работи
(СДВР) към МВР, компетентни за удължаване
срока на валидност на визи и за анулиране и
отмяна на визи.
(4) Заличаването на данни, въведени от национални органи, компетентни за издаването
на визи, се извършва:
1. автоматично след изтичане на срок 5
години считано от:
а) датата на изтичане на визата, ако визата
е била издадена;
б) датата на изтичане на визата, ако визата
е била удължена;
в) датата на създаване във ВИС на ЕС на
досие за заявление за издаване на виза, ако
заявлението е било оттеглено, работата по него
е приключена или преустановена;
г) датата на решението на компетентния
за издаване на визи орган, ако визата е била
отказана, анулирана или отменена;
2. преди изтичане на 5-годишния срок от
оправомощени служители на Националния
визов център (НВЦ) към дирекция „Консулски
отношения“ на МВнР, когато:
а) кандидатът за виза е придобил гражданство на държава членка;
б) е влязло в сила решение на съдебен или
административен орган за отменяне на отказ
за издаване на виза;
в) е постъпило основателно искане на физическо лице по реда на чл. 21, ал. 2.
(5) За целите на консултирането между
централните органи на държавите членки по
издаване на визи изпращането на искането за
справка по заявление и отговорите на такива
искания се извършва от оправомощени служители на Националния визов център след
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съгласуване с компетентните органи. Съгласуването с компетентните органи се извършва
по ред, определен с инструкция на министъра
на вътрешните работи, министъра на външните
работи и председателя на Държавна агенция
„Национална сигурност“ (ДАНС).
(6) За справки за целите на отчет и статистика, без да се позволява установяване на
самоличността на отделни кандидати, служителите по чл. 2, ал. 3, т. 2 имат право на достъп
до следните данни:
1. информация за състоянието на визата;
2. компетентния орган за издаване на визи,
включително неговото местонахождение;
3. настоящо гражданство на кандидата за
виза;
4. държава членка на първо влизане;
5. дата и място на заявлението за издаване
на виза или на решението относно визата;
6. вида на издадената виза;
7. вида на документа за задгранично пътуване;
8. посочените основания за всяко решение,
отнасящо се до визата, или за заявлението за
издаване на виза;
9. компетентния орган за издаване на визи,
включително неговото местонахождение, отказал издаването на виза, и датата на отказа;
10. случаи, при които същият кандидат е
подал заявления за издаване на виза в повече
от един орган за издаване на визи, като се
посочват тези органи за издаване на визи,
местонахождението им и датите на отказите;
11. основна цел на пътуването;
12. случаите, в които пръстовите отпечатъци
на кандидата не могат да бъдат събрани поради
фактическа невъзможност или поради причини,
предвидени в нормативен акт.
Чл. 3. (1) Достъп до данни от НВИС при
осъществяване на правомощията по съгласуване на визи за дългосрочно пребиваване се
предоставя на:
1. оправомощени служители на дирекция
„Миграция“ на МВР и на звената „Миграция“
при ОДМВР и СДВР;
2. оправомощени служители на ДАНС.
(2) Условията и редът за съгласуването на
визи по ал. 1 се уреждат с инструкция, издадена
от министъра на вътрешните работи, министъра
на външните работи и председателя на ДАНС.
Чл. 4. Оправомощаването на служителите
по чл. 2 и 3 се извършва:
1. за служителите по чл. 2, ал. 3, т. 1 – със
заповед на ръководителя на задграничното
представителство след съгласуване с дирекция
„Консулски отношения“ на МВнР;
2. за служителите по чл. 2, ал. 3, т. 2 – със
заповед на министъра на външните работи;
3. за служителите по чл. 2, ал. 3, т. 3 – със
заповед на директора на ГДГП;
4. за служителите по чл. 2, ал. 3, т. 4 и по
чл. 3, ал. 1, т. 1 – със заповед на директора
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на дирекция „Миграция“ и на директорите на
ОДМВР и СДВР;
5. за служителите по чл. 3, ал. 1, т. 2 – със
заповед на председателя на ДАНС.
Г л а в а

т р е т а

ДОСТЪП ДО ДАННИ ЗА ПРОВЕРКИ И
СПРАВКИ С ЦЕЛ, РАЗЛИЧНА ОТ ИЗДАВАНЕТО НА ВИЗИ
Чл. 5. Достъп до НВИС и ВИС на ЕС за
преглед на данни се предоставя:
1. при проверка на граничните контролнопропускателни пунктове по външните граници;
2. при проверки на територията на страната;
3. за установяване самоличност на чужд
гражданин;
4. за определяне на отговорността за разглеждане на заявленията за искане на убежище
и за разглеждане на заявления за убежища;
5. за предотвратяване, разкриване и разследване на терористични действия и престъпления, определени в чл. 36, ал. 1 от Закона за
екстрадицията и Европейската заповед за арест.
Чл. 6. Достъп до данни при проверка на
граничните контролно-пропускателни пунктове по външните граници с цел проверка на
самоличността на притежателя на виза и/или
проверка на автентичността на визата, и/или
дали са изпълнени условията за влизане на територията на Република България се предоставя
на ГДГП на МВР.
Чл. 7. Достъп до данни за проверки на
територията на страната с цел проверка
на самоличността на притежателя на виза
и/или проверка на автентичността на визата,
и/или дали са изпълнени условията за влизане,
престой и пребиваване на територията на Република България се предоставя на дирекция
„Миграция“ на МВР, на звената „Миграция“
при ОДМВР и СДВР и на ГДГП на МВР за
проверки в граничната зона.
Чл. 8. Достъп до данни за удостоверяване
на самоличност на лице, което не отговаря
или вече не отговаря на условията за влизане,
престой и пребиваване, с цел установяване дали
са изпълнени условията за влизане, престой
и пребиваване на територията на Република
България се предоставя на ГДГП на МВР.
Чл. 9. Достъп до данни за определяне на
отговорността за разглеждане на заявленията
за искане на убежище и достъп до данни с цел
разглеждане на заявления за убежища се предоставя на Държавната агенция за бежанците
(ДАБ) при Министерския съвет.
Чл. 10. Достъп до данни за предотвратяването, разкриването и разследването на терористични действия и престъпления, определени
в чл. 36, ал. 1 от Закона за екстрадицията и
Европейската заповед за арест, се предоставя
чрез националната главна точка за достъп до
данни на ВИС на ЕС на:
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1. Главна дирекция „Борба с организираната
престъпност“ (ГДБОП);
2. Главна дирекция „Криминална полиция“
(ГДКП);
3. областните дирекции на МВР и Столичната
дирекция на вътрешните работи;
4. Държавна агенция „Национална сигурност“;
5. други органи, компетентни за предотвратяването, разкриването и разследването на терористични действия и престъпления, определени
в чл. 36, ал. 1 от Закона за екстрадицията и
Европейската заповед за арест.
Чл. 11. Националният визов център към
дирекция „Консулски отношения“ на МВнР е
национална главна точка за достъп до данни
на ВИС на ЕС.
Чл. 12. (1) Министерството на външните
работи е компетентен орган за поддържане
на списъка с оправомощените национални
органи и за съобщаването му на Европейската комисия и на Генералния секретариат на
Съвета с декларация, както и за изменението
или допълнението на тази декларация.
(2) Списъкът се съставя, изменя или допълва от органа по ал. 1 след съгласуване с
ръководителите на заинтересуваните ведомства.
(3) При оправомощаване на нови национални органи по чл. 10, т. 5 техният достъп се
разрешава в обема и по реда на наредбата в
съответствие с правомощията и при спазване
принципите на необходимост, целесъобразност
и пропорционалност.
Чл. 13. Органите по чл. 2, ал. 3, чл. 3, 6 – 10
са длъжни да използват достъпа до НВИС и
ВИС на ЕС при спазване на принципите на
необходимост, целесъобразност и пропорционалност за изпълнението на задачите от тяхната
компетентност.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РЕД ЗА ОПРАВОМОЩАВАНЕ
Чл. 14. (1) Достъп до данни на НВИС и ВИС
на ЕС се осъществява единствено от служители, оправомощени по реда на чл. 4. За всяко
конкретно оправомощаване или оттеглянето
му се уведомява НВЦ.
(2) На служителите по ал. 1 се предоставя
достъп от администратора на НВИС в съответствие с правомощията, определени в чл. 2,
ал. 3, чл. 3, 6 – 9.
(3) Предоставянето на достъп на служителите по ал. 1 се извършва след преминаване на
задължително обучение относно правилата за
сигурност и защитата на данните и информиране
за отговорността в случай на неизпълнение.
Служителите са длъжни при използване на
НВИС и ВИС на ЕС да не дискриминират кандидатите и притежателите на визи на основание
на пол, раса, етнически произход, религия или
убеждение, увреждане, възраст или сексуална
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ориентация и да зачитат напълно човешкото
достойнство и неприкосновеност на кандидата
или притежателя на виза.
(4) Служителите по ал. 1 подписват декларация за запознаването си със задълженията
по ал. 3.
(5) Органите по чл. 2, ал. 3, чл. 3, 6 – 9 съхраняват профили, предоставени от Националния
визов център, с описание на функциите и задълженията на лицата, които са оправомощени с
достъп до ВИС на ЕС. При поискване органите
се задължават да предоставят незабавно тези
профили на Комисията за защита на личните
данни в качеството є на национален надзорен
орган по смисъла на чл. 41 от Регламента за
ВИС на ЕС.
Г л а в а

п е т а

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП
Чл. 15. За целите и в съответствие с правомощията по чл. 2, 3 и чл. 5, т. 1 – 4 право
на достъп от автоматизирано работно място
за връзка с НВИС имат оправомощени служители на:
1. Националния визов център;
2. задграничните представителства;
3. Главна дирекция „Гранична полиция“ на
МВР;
4. дирекция „Миграция“ на МВР и звената
„Миграция“ при ОДМВР и СДВР;
5. Държавната агенция за бежанците при
Министерския съвет;
6. Държавна агенция „Национална сигурност“.
Чл. 16. За целите и в съответствие с правомощията по чл. 2 и чл. 5, т. 1 – 4 право на достъп
от автоматизирано работно място за връзка с
ВИС на ЕС имат оправомощени служители на:
1. Националния визов център;
2. задграничните представителства;
3. Главна дирекция „Гранична полиция“ на
МВР;
4. дирекция „Миграция“ и звената „Миграция“ при ОДМВР и СДВР;
5. Държавната агенция за бежанците при
Министерския съвет.
Чл. 17. (1) Данни за целите по чл. 5, т. 5 се
предоставят на органите по чл. 10 чрез националната главна точка за достъп до данни на
ВИС на ЕС въз основа на мотивирано искане, в
което се предоставя необходимата информация
за изпълнението на условията по ал. 5.
(2) Мотивираното искане по ал. 1 се изпраща
от ръководителите на органите по чл. 10 или
от оправомощени от тях служители до НВЦ.
За всяко конкретно оправомощаване или за
оттеглянето му се уведомява НВЦ.
(3) Мотивираното искане се изпраща в
писмен вид или по електронен път. При изключително спешни случаи искането може да
бъде направено и устно, като в срок до 24 часа
се потвърждава в писмен вид.

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

(4) При получаване на заявка за достъп
се проверява дали са изпълнени условията за
предоставяне на данни от ВИС на ЕС и ако
становището е положително, оправомощени
служители на НВЦ обработват заявката.
(5) Условията за предоставяне на данни от
ВИС на ЕС се считат изпълнени, когато:
1. достъпът е необходим за целите на предотвратяването, разкриването и разследването на
терористични действия или тежки престъпления;
2. достъпът е свързан с конкретен случай;
3. ако съществуват основателни причини да
се счита, че справката ще допринесе съществено за изпълнението на целите, определени
в чл. 5, т. 5.
(6) За целите по чл. 5, т. 5 се предоставя
достъп до следните данни:
1. фамилия, фамилно име по рождение
(предишно фамилно име (имена); лични имена;
пол; дата, място и държава на раждане;
2. настоящо гражданство и гражданство по
рождение;
3. вид и номер на документа за пътуване,
издаващ орган и дата на издаване и валидност;
4. държава – основна цел на пътуването, и
предполагаема продължителност на престоя;
5. цел на пътуването;
6. предполагаема дата на влизане и излизане;
7. предполагаема граница при първо влизане
или маршрут при транзит;
8. пребиваване;
9. пръстови отпечатъци;
10. вид виза и номер на визовия стикер;
11. подробни данни за лицето, изпращащо
поканата и/или поемащо разноските по престоя.
(7) В случай на съвпадение освен до данните
по ал. 6 се предоставя достъп и до:
1. всякакви други данни, взети от заявлението за виза;
2. снимки;
3. въведени данни по отношение на всяка
издадена, отказана, анулирана, отменена или
удължена виза.
(8) Данните, до които е осъществен достъп,
се предават на органа, отправил искането по
чл. 17, ал. 2, по начин, който не застрашава
сигурността на тези данни. Получената информация се предоставя на служител, работещ по
конкретния случай, и се ползва единствено за
целите по чл. 5, т. 5. В изключително спешни случаи заявката се обработва незабавно и
впоследствие се проверява дали са изпълнени
условията по ал. 5 и дали случаят е бил от
изключителна спешност.
(9) Постъпилите искания и предоставянето
на данни се регистрират в дневник, който се
поддържа в НВЦ.
(10) Служителите в НВЦ са длъжни да не
разгласяват предоставената им с мотивираното искане информация за целта и конкретния
случай.

ВЕСТНИК

БРОЙ 39

Чл. 18. Данни от ВИС на ЕС могат да се
съхраняват от органите по чл. 6 – 10 само в отделни случаи в съответствие с целите, за които
е поискан достъпът, за срок не по-дълъг от
необходимия за всеки конкретен случай.
Чл. 19. (1) Данните, получени от НВИС и
ВИС на ЕС, не се предават или предоставят на
трета страна или международна организация.
(2) По изключение, при необходимост и в
индивидуални случаи с цел доказване самоличността на граждани на трета страна, включително с цел връщане, могат да се предават
следните данни:
1. фамилия, фамилия по рождение (предишна/и фамилия/и); име/на, пол, дата, място
и страна на раждане;
2. настоящо гражданство и гражданство по
рождение;
3. вид и номер на документа за задгранично
пътуване, органът, който го е издал, и датите
на издаване и изтичане срока на валидност;
4. пребиваване;
5. за непълнолетни лица: име и фамилия на
бащата и майката на кандидата.
(3) Данните по ал. 2 могат да се предават,
ако са налице следните условия:
1. Комисията на ЕС е приела решение относно подходящата защита на личните данни в
трета страна или има в сила споразумение за
обратно приемане между ЕС и трета страна;
2. третата страна или международната организация е съгласна да използва данните само
за целта, за която те са били предоставени;
3. данните са предадени или предоставени в
съответствие с правото на ЕС, споразуменията
за обратно приемане и националното законодателство на държавата членка, която е предала
или предоставила данните;
4. държавата членка, която е въвела данните
във ВИС, е дала своето съгласие.
(4) Предавания на лични данни на трети
страни или международни организации не засягат правата на бежанците и лицата, търсещи
международна закрила, по-специално по отношение на принципа за неотблъскване.
(5) По изключение, данни могат да се предават в изключително спешни случаи с цел
предотвратяване и разкриване на терористични действия и други тежки действия по ред,
определен в Решение 2008/633/ПВР на Съвета
от 23 юни 2008 г. относно достъпа до Визовата
информационна система (ВИС) за справки от
оправомощени органи на държавите членки и
от Европол с цел предотвратяване, разкриване
и разследване на терористични действия и други
тежки престъпления.
(6) Предаването на данни на трета страна
или международна организация в случаите
по ал. 2 и 5 се извършва чрез националната
главна точка за достъп до данни на ВИС на
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ЕС, задължително се регистрира в дневника по
чл. 17, ал. 9 и при поискване се предоставя на
Комисията за защита на личните данни.
Чл. 20. (1) Лични данни, получени от НВИС
и ВИС на ЕС, могат да бъдат обработвани единствено за целите по чл. 2, 3 и 5.
(2) Обработването на данните, получени
от НВИС и ВИС на ЕС, се осъществява в
съответствие със Закона за защита на личните
данни, подзаконовите актове за прилагането
му и Регламент № 767 от 2008 г. на Европейския парламент и на Съвета относно Визовата
информационна система (ВИС) и обмена на
данни между държави членки относно визите
за краткосрочно пребиваване.
(3) Контрол за законосъобразност на обработването на личните данни в НВИС и ВИС на
ЕС, защитата на правата на физическите лица
при обработване на личните им данни, както
и осъществяването на достъп до тези данни се
упражнява от Комисията за защита на личните
данни при условията и по реда, определени със
Закона за защита на личните данни.
(4) Комисията за защита на личните данни
за изпълнението на своите контролни функции
има право на информация относно извършваните
дейности от оправомощените органи във връзка
с достъпа до НВИС и ВИС на ЕС, включително
списъците и профилите на надлежно оправомощените служители, управлението и мерките за
достъпа, отговорността за законното обработване
на данните и тяхното съхранение съгласно чл. 41,
параграф 5 от Регламент № 767 от 2008 г. на
Европейския парламент и на Съвета.
(5) Комисията за защита на личните данни извършва проверка на дейността по обработването
на данни в НВИС най-малко на всеки 4 години.
(6) Оправомощените органи са задължени
да оказват необходимото съдействие и да осигуряват достъп по всяко време до всички техни
помещения на Комисията за защита на личните
данни и на упълномощени от нея длъжностни
лица от администрацията є.
Чл. 21. (1) Всяко лице има право да бъде
информирано за отнасящите се до него данни
по чл. 2, ал. 1, вписани във ВИС на ЕС, и за
държавата членка, която ги е изпратила във
ВИС на ЕС. Достъп до тези данни може да бъде
предоставен единствено от държавата членка,
която ги е въвела.
(2) Всяко лице може да иска неточните данни, отнасящи се до него, да бъдат коригирани
и регистрираните незаконно данни да бъдат заличени. Действията по коригиране и заличаване
на данни могат да се извършват единствено от
държавата членка, която ги е въвела.
(3) Правото за информиране, коригиране
и заличаване на данни се упражнява по реда
на Закона за защита на личните данни, когато
данните са въведени в НВИС и ВИС на ЕС от
оправомощени национални органи по смисъла
на наредбата.
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Чл. 22. При неправомерно обработване на
лични данни от НВИС и ВИС на ЕС се прилагат
разпоредбите на Закона за защита на личните
данни.
Г л а в а

ш е с т а

КООРДИНАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ОРГАНИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОСТЪП
ДО ДАННИТЕ В НВИС И ВИС НА ЕС
Чл. 23. (1) За осигуряване на непрекъсната
връзка с ВИС на ЕС се създава единна точка
за контакт за работа с ВИС на ЕС в НВЦ към
дирекция „Консулски отношения“ на МВнР, наричана по-нататък „Национален ВИС оператор“.
(2) В МВнР, МВР и ДАБ се създават експлоатационни екипи, осигуряващи непрекъсната
работа на своите системи.
(3) Националният ВИС оператор отговаря за
връзката с експлоатационните екипи на МВнР,
МВР и ДАБ.
(4) Националният ВИС оператор в сътрудничество с експлоатационните екипи на МВнР,
МВР и ДАБ осигурява съдействие на крайните
потребители на съответните информационни
системи при възникнали проблеми.
(5) В МВР и ДАБ се определят лица за връзка с националния ВИС оператор, за което се
уведомява националният ВИС оператор.
(6) При необходимост представители на националния ВИС оператор осъществяват връзка
с експлоатационния екип на централната ВИС,
на мрежата sTesta и с националните ВИС оператори на другите държави – членки на Шенген.
Чл. 24. Компетентен орган за поддържане на
списък с членовете на националния ВИС оператор
и за съобщаването му на Европейската комисия,
както и за изменението или допълнението на
този списък е МВнР.
Чл. 25. (1) Експлоатационната среда на МВР
включва мрежата за предаване на данни на МВР
и централните сървъри за приложения и бази
данни в Главния компютърен и комуникационен
център на МВР.
(2) В МВР се създава организация при констатиране на проблем при ползване на информация
от ВИС на ЕС, както следва:
1. потребителите на автоматизираната информационна система за граничен контрол
уведомяват дежурния служител в дирекция
„Комуникационни и информационни системи“
(ДКИС) на МВР;
2. потребителите на автоматизираната информационна система в дирекция „Миграция“
и в звената „Миграция“ при ОДМВР и СДВР
уведомяват дежурния служител в ДКИС – МВР;
3. дежурният служител в ДКИС – МВР, е
длъжен да провери правилното функциониране
на експлоатационната среда в МВР и при необходимост да се обърне към администратора
на съответната система и мрежовия инженер
от ДКИС – МВР;
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4. ако проблемът е извън експлоатационната среда на МВР, дежурният служител в
ДКИС – МВР, се свързва незабавно със служител
от Националния ВИС оператор в МВнР.
Чл. 26. (1) Експлоатационната среда на ДАБ
включва автоматизирано работно място, свързано към националната мрежа на държавната
администрация.
(2) Администраторът от ДАБ е длъжен да
следи за правилното функциониране на експлоатационната среда в ДАБ.
(3) В ДАБ се създава организация при констатиране на проблем при ползване на информация
от ВИС на ЕС, както следва:
1. администраторът от ДАБ проверява правилното функциониране на експлоатационната
среда в ДАБ;
2. при установен проблем извън експлоатационната среда на ДАБ администраторът на ДАБ
се свързва с администратора на националната
мрежа на държавната администрация;
3. в случай че се установи, че проблемът е
извън националната мрежа на държавната администрация, администраторът на ДАБ се свързва
незабавно със служител от Националния ВИС
оператор в МВнР.
Чл. 27. (1) Експлоатационната среда в МВнР
включва централните сървъри за приложения и
бази данни и мрежата за предаване на данни до
локалния мрежов интерфейс за връзка с ВИС
и мрежите за предаване на данни до Главния
компютърен и комуникационен център на МВР.
(2) Администраторът от Националния ВИС
оператор е длъжен да следи за правилното функциониране на експлоатационната среда в МВнР.
(3) В МВнР се създава организация при
констатиране на проблем при ползване на информация от ВИС на ЕС, както следва:
1. администраторът от Националния ВИС
оператор проверява правилното функциониране
на експлоатационната среда в МВнР;
2. в случай че проблемът е извън експлоатационната среда в МВнР, администраторът от
Националния ВИС оператор се свързва незабавно със служител от експлоатационния екип на
централната компонента на ВИС на ЕС;
3. ако проблемът е свързан с комуникационната инфраструктура между Главния компютърен
и комуникационен център на МВР и МВнР, служител от Националния ВИС оператор в МВнР го
заявява към гаранционно или следгаранционно
поддържащия линията екип.
Чл. 28. (1) Оправомощените органи предприемат необходимите мерки с цел физическа
защита на данните, проверки при влизането в
помещенията, в които е разположена компютърната и комуникационната техника, контрол на
носителите на данни, контрол на съхранението,
проверка на вписването на данни, проверка на
достъпа до данни, профили на служителите, комуникационен контрол, проверка на регистрирането
на данни, контрол на преноса и собствен одит.
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(2) Оправомощените органи осъществяват
периодичен контрол за спазване на изискванията по защита на личните данни и при открити
нередности вземат мерки за отстраняването им.
(3) Министърът на външните работи, министърът на вътрешните работи и председателят
на ДАБ приемат съвместен план за сигурност
на НВИС.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Национална визова информационна система (НВИС)“ е автоматизирана информационна
система за съхранение и обработка на данните
от заявленията за визи, включително решенията по тях, постъпили в консулските служби на
българските задгранични представителства, както
и за издаване на визи на ГКПП на българската
граница. Националната визова информационна
система осигурява съхранение и обработка и на
данни от заявления за издаване на български
документи за самоличност, постъпили в консулските служби на българските задгранични
представителства, както и на данни за други
консулски услуги.
2. „Визова информационна система на Европейския съюз (ВИС на ЕС)“ е автоматизирана информационна система за съхранение и
обработка на данните от заявленията за визи,
включително решенията по тях, постъпили в
консулските служби на задграничните представителства на държавите – членки на Шенген,
както и за издаване на визи на граничните
контролно-пропускателни пунктове на външната
граница на Европейския съюз.
3. „sTesta“ е защитена мрежа на Европейския
съюз за пренос на данни между администрациите (Secure Trans European Services for Telematics
between Administrations).
4. „Национален визов център (НВЦ)“ е структурно звено в дирекция „Консулски отношения“
на Министерството на външните работи.
5. „Оправомощен орган“ е национален орган,
който има право на достъп до данни на НВИС
и ВИС на ЕС.
6. „Оправомощен служител“ е лице, определено по надлежния ред от компетентния орган
и получило достъп до НВИС и ВИС на ЕС.
7. „Буквено-цифрови данни“ са данни, представени чрез букви, цифри, специални знаци,
интервал и препинателни знаци.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 9ж, ал. 5 от Закона за чужденците в Република България.
§ 3. С наредбата се въвеждат мерки на национално ниво, необходими за прилагането на
Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския
парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно
Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави членки относно
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визите за краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС) (ОВ, L 218 от 13.08.2008 г., стр.
0060 – 0081), изменен с Регламент 810/2009
на Европейския парламент и на Съвета за
създаване на Визов кодекс на Общността
(Визов кодекс) (ОВ, L 243 от 15.09.2009 г.) и
Решение 2008/633/ПВР на Съвета от 23 юни
2008 г. относно достъпа до Визовата информационна система (ВИС) за справки от
оправомощени органи на държавите членки
и от Европол с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични действия
и други тежки престъпления (ОВ, L 218 от
13.08.2008 г., стр. 0129 – 0136).
§ 4. Разпоредбите относно достъпа до данни
на ВИС на ЕС се прилагат след влизането в
сила на Решението на Съвета на Европейския
съюз за пълното прилагане на достиженията
на правото от Шенген в Република България.
5904

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130
ОТ 12 МАЙ 2011 Г.

за определяне размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи
клас на държавно или общинско училище, за
покриване на част от разходите в началото
на учебната 2011 – 2012 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Определя еднократна целева
помощ за ученици, записани в първи клас на
държавно или общинско училище, за покриване
на част от разходите в началото на учебната
2011 – 2012 г. в размер 150 лв.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението се
приема на основание чл. 10а, ал. 5 от Закона
за семейни помощи за деца.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5905

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131
ОТ 12 МАЙ 2011 Г.

за предоставяне на допълнителни средства
по бюджета на Министерството на отбраната
за 2011 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да
предостави от централния бюджет за 2011 г.
по бюджета на Министерството на отбраната
средства в размер до 10 000 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се изразходват за
финансиране на следните дейности, свързани
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със завършването на строеж „Национален армейски комплекс – кино-конферентна зала и
хотелски комплекс“:
1. в частта „кино-конферентна зала“ – за
строително-монтажни работи, за упражняване
на строителен надзор и за консултантски услуги;
2. в частта „хотелски комплекс“ – за изготвяне на инвестиционни проекти за извършване
на преустройство и промяна на предназначението на хотелския комплекс в административна
сграда след представяне на изходни данни от
Министерството на правосъдието, за строително-монтажни работи, за упражняване на
строителен надзор и за консултантски услуги.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите на централния
бюджет за 2011 г.
Чл. 2. Министърът на отбраната да предприеме необходимите действия за възлагане
на дейностите по чл. 1, ал. 2.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по съответните
бюджети за 2011 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от
Закона за устройството на държавния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите и на министъра на отбраната.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5951

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132
ОТ 12 МАЙ 2011 Г.

за приемане на Наредба за условията и реда
за воденето, поддържането и ползването на
Административния регистър
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за воденето, поддържането и
ползването на Административния регистър.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се:
1. Наредбата за условията и реда за водене
на Регистър на административните структури
и на актовете на органите на изпълнителната
власт, приета с Постановление № 89 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 44 от
2000 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2002 г., бр. 81 от
2004 г., бр. 83 и 84 от 2005 г. и бр. 64 от 2008 г.).
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2. Наредба № 1 от 2006 г. за Административния регистър (ДВ, бр. 66 от 2006 г.).
§ 2. Регистърът на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт като единна електронна база данни
продължава да съществува под наименованието
„Административен регистър“.
§ 3. (1) В срок до 7 работни дни от влизането
в сила на постановлението ръководителите на
административните структури издават заповеди за определяне на служителите, които ще
извършват вписванията, и на тези, които ще
контролират дейността по вписването в Административния регистър. Копия от заповедите се
изпращат в администрацията на Министерския
съвет в 7-дневен срок след издаването им.
(2) Главният секретар на Министерския
съвет определя със заповед служителите от
администрацията на Министерския съвет, които
да поддържат данните за вписващите и контролиращите в Административния регистър, както
и служителите, които администрират достъпа до
административните приложения на регистъра.
(3) Издадените заповеди на основание
отменените наредби по § 1 запазват действието си.
§ 4. Ръководителите на административни
структури, а за администрацията на Министерския съвет – главният секретар на Министерския съвет, утвърждават вътрешни правила
за работа на служителите с Административния
регистър.
§ 5. Обстоятелствата по чл. 11 от Наредбата
за условията и реда за воденето, поддържането
и ползването на Административния регистър се
вписват, след като бъде осигурена техническа
възможност за това.
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за условията и реда за воденето, поддържането
и ползването на Административния регистър
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С наредбата се определят обстоятелствата, които се вписват в Административния
регистър, условията и редът за воденето, поддържането и ползването му.
Чл. 2. (1) Административният регистър,
наричан по-нататък „регистъра“, се създава
към Министерския съвет и се поддържа от
администрацията на Министерския съвет.
(2) Регистърът се поддържа като единна
електронна база данни, които се вписват от служители, определени от съответния ръководител
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на административна структура. Служителите
отговарят за достоверността на въвежданата
информация.
(3) Администрацията на Министерския съвет
отговаря за поддържането на регистъра и контролира пълнотата и сроковете за въвеждане
на информацията в него.
Чл. 3. (1) Регистърът съдържа данни за:
1. административните структури по чл. 38
от Закона за администрацията, както и за тези
по чл. 21, 45, чл. 47, ал. 8, чл. 53, чл. 54, ал. 8
и чл. 60 от Закона за администрацията и ръководните им органи;
2. административните услуги и регистрационните, лицензионните, разрешителните и
съгласувателните режими, образците на документи, свързани с тях, както и издаваните
индивидуални административни актове;
3. незаетите длъжности по служебно и по
трудово правоотношение в администрацията;
4. служебните правоотношения;
5. обявленията за конкурси за държавни
служители.
(2) В регистъра не се въвеждат лични данни
и данни, които представляват класифицирана
информация.
(3) На вписване подлежат само предвидените в наредбата обстоятелства и последвалите
промени в тях.
Чл. 4. (1) Регистърът е публичен с изключение на информацията по чл. 3, ал. 1, т. 4.
(2) Достъпът до информацията в регистъра
се осигурява чрез страницата на Министерския
съвет в интернет.
(3) Административните структури, вписващи
информация в регистъра, осигуряват публичен
достъп до него, като указват връзка от поддържаните от тях страници в интернет към
регистъра.
Г л а в а

в т о р а

ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 5. (1) За Министерския съвет в регистъра се вписват:
1. името и правомощията на министърпредседателя;
2. имената и правомощията на заместник
министър-председателите;
3. имената на министрите;
4. имената и правомощията на министрите
без портфейл;
5. името и функциите на главния секретар;
6. адресът на администрацията на Министерския съвет; адресът на страницата в интернет
и телефон за контакт;
7. броят и годината на „Държавен вестник“,
в които е обнародван или изменян Устройственият правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация;
8. наименованието и функциите на административните звена в общата и специализираната
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администрация на Министерския съвет, в т. ч. на
съветите към него, общата численост на служителите по служебно и по трудово правоотношение
и разпределението є по звена;
9. наименованието, функциите и общата численост на служителите по трудово и по служебно
правоотношение на административните звена на
пряко подчинение на министър-председателя;
10. броят на незаетите длъжности по служебно
и по трудово правоотношение в администрацията;
11. административните структури към Министерския съвет:
а) държавни агенции;
б) държавни комисии;
в) административни структури, създадени с
нормативен акт, които имат функции във връзка
с осъществяването на изпълнителната власт;
г) административни структури по чл. 60 от
Закона за администрацията;
д) съвети по чл. 21 от Закона за администрацията;
е) държавно-обществени консултативни комисии.
(2) За държавна агенция на вписване подлежат:
1. наименованието и адресът на агенцията;
адресът на страницата в интернет и телефон за
връзка;
2. наименованието на нормативния акт, с който
е създадена, и броят и годината на „Държавен
вестник“, в които актът е обнародван или изменян;
3. функциите на агенцията;
4. правомощията на председателя;
5. имената на председателя и на заместникпредседателя;
6. името и функциите на главния секретар;
7. броят и годината на „Държавен вестник“, в
които е обнародван или изменян устройственият
правилник на агенцията;
8. наименованието и функциите на административните звена в общата и специализираната
администрация, общата численост на служителите
по служебно и по трудово правоотношение и
разпределението є по звена;
9. наименованието, функциите и общата численост на служителите по трудово и по служебно
правоотношение на административните звена на
пряко подчинение на председателя;
10. броят на незаетите длъжности по служебно
и по трудово правоотношение в администрацията.
(3) За държавна комисия към Министерския
съвет на вписване подлежат:
1. наименованието и адресът на комисията;
адресът на страницата в интернет и телефон за
връзка;
2. наименованието на нормативния акт, с който
е създадена, и броят и годината на „Държавен
вестник“, в които актът е обнародван или изменян;
3. функциите на комисията;
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4. наименованието на нормативния акт, по
прилагането на който комисията осъществява
контролни, регистрационни и разрешителни
функции, както и броят и годината на „Държавен
вестник“, в които актът е обнародван или изменян;
5. числеността на състава на комисията;
6. имената на председателя и на членовете
на комисията;
7. името и функциите на главния секретар;
8. броят и годината на „Държавен вестник“, в
които е обнародван или изменян устройственият
правилник на комисията;
9. наименованието и функциите на административните звена в общата и специализираната
администрация, общата численост на служителите
по служебно и по трудово правоотношение и
разпределението є по звена;
10. наименованието, функциите и общата численост на служителите по трудово и по служебно
правоотношение на административните звена на
пряко подчинение на председателя;
11. броят на незаетите длъжности по служебно
и по трудово правоотношение в администрацията.
(4) За административните структури към Министерския съвет, създадени с нормативен акт,
които имат функции във връзка с осъществяване
на изпълнителната власт, на вписване подлежат:
1. наименованието и адресът на административната структура; адресът на страницата в
интернет и телефон за връзка;
2. наименованието на нормативния акт, с
който е създадена административната структура,
броят и годината на „Държавен вестник“, в които
актът е обнародван или изменян;
3. наименованието и видът на ръководните
органи – еднолични или колегиални;
4. функциите на административната структура;
5. правомощията на органа на изпълнителната власт;
6. наименованието на нормативния акт, по
прилагането на който административната структура осъществява контролни, регистрационни и
разрешителни функции, както и броят и годината
на „Държавен вестник“, в които актът е обнародван или изменян;
7. името и функциите на главния секретар;
8. броят и годината на „Държавен вестник“, в
които е обнародван или изменян устройственият
правилник на административната структура;
9. наименованието и функциите на административните звена в общата и специализираната
администрация, общата численост на служителите
по служебно и по трудово правоотношение и
разпределението є по звена;
10. наименованието, функциите и общата
численост на служителите по трудово и по служебно правоотношение на административните
звена на пряко подчинение на ръководителя на
административната структура;
11. броят на незаетите длъжности по служебно
и по трудово правоотношение в администрацията.
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(5) За административните структури към
Министерския съвет по чл. 60 от Закона за администрацията на вписване подлежат:
1. наименованието и адресът; адресът на
страницата в интернет и телефон за връзка;
2. наименованието на нормативния акт, с който
е създадена, и броят и годината на „Държавен
вестник“, в които актът е обнародван или изменян;
3. наименованието на ръководния орган;
4. функциите на административната структура;
5. името и функциите на главния секретар;
6. броят и годината на „Държавен вестник“, в
които е обнародван или изменян устройственият
правилник на административната структура;
7. наименованието и функциите на административните звена в общата и специализираната
администрация, общата численост на служителите
по служебно и по трудово правоотношение и
разпределението є по звена;
8. наименованието, функциите и общата численост на служителите по трудово и по служебно
правоотношение на административните звена на
пряко подчинение на ръководния орган;
9. броят на незаетите длъжности по служебно
и по трудово правоотношение в администрацията.
(6) За съветите по чл. 21 от Закона за администрацията на вписване подлежат:
1. наименованието;
2. наименованието на акта, с който е създаден
съветът, както и броят и годината на „Държавен
вестник“, в които актът е обнародван или изменян;
3. функциите.
(7) За държавно-обществените консултативни
комисии на вписване подлежат:
1. наименованието;
2. наименованието на акта, с който е създадена комисията, броят и годината на „Държавен
вестник“, в които постановлението е обнародвано
или изменяно;
3. функциите.
Чл. 6. (1) За министерство в регистъра се
вписват:
1. наименованието и адресът на министерството; адресът на страницата в интернет и телефон
за връзка;
2. правомощията на министъра;
3. имената на заместник-министрите;
4. името и функциите на главния секретар,
а за Министерството на външните работи – на
административния секретар, и за Министерството на отбраната – на постоянния секретар
на отбраната;
5. броят и годината на „Държавен вестник“, в
които е обнародван или изменян устройственият
правилник на министерството;
6. наименованието и функциите на административните звена в общата и специализираната
администрация, общата численост на служителите
по служебно и по трудово правоотношение и
разпределението є по звена;
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7. наименованието, функциите и общата численост на служителите по трудово и по служебно
правоотношение на административните звена на
пряко подчинение на министъра;
8. наименованието, седалището, числеността
и незаетите длъжности по служебно и по трудово правоотношение на териториалните звена в
състава на главните дирекции;
9. административните звена на подчинение
на министъра, организирани като дирекции в
състава на областната администрация;
10. броят на незаетите длъжности по служебно
и по трудово правоотношение в администрацията;
11. административните структури към министър:
а) държавни комисии;
б) административни структури, създадени с
нормативен акт, които имат функции във връзка
с осъществяването на изпълнителната власт;
в) изпълнителни агенции;
г) административни структури по чл. 60 от
Закона за администрацията.
(2) За държавна комисия към министър на
вписване подлежат обстоятелствата по чл. 5, ал. 3.
(3) За административните структури към министър, създадени с нормативен акт във връзка
с осъществяване на изпълнителната власт, на
вписване подлежат обстоятелствата по чл. 5, ал. 4.
(4) За изпълнителна агенция на вписване
подлежат:
1. наименованието и адресът; адресът на
страницата в интернет и телефон за връзка;
2. наименованието на нормативния акт, с който
е създадена, и броят и годината на „Държавен
вестник“, в които актът е обнародван или изменян;
3. името и правомощията на изпълнителния
директор;
4. дейността на изпълнителната агенция;
5. името и функциите на главния секретар;
6. броят и годината на „Държавен вестник“, в
които е обнародван или изменян устройственият
правилник на изпълнителната агенция;
7. наименованието и функциите на административните звена в общата и специализираната
администрация, общата численост на служителите
по служебно и по трудово правоотношение и
разпределението є по звена;
8. наименованието, функциите и общата численост на служителите по трудово и по служебно
правоотношение на административните звена на
пряко подчинение на изпълнителния директор;
9. броят на незаетите длъжности по служебно
и по трудово правоотношение;
10. наименованието, седалището, числеността
и незаетите длъжности по служебно и по трудово правоотношение на териториалните звена в
състава на главните дирекции.
(5) За административните структури към
министър, създадени по чл. 60 от Закона за
администрацията, на вписване подлежат обстоятелствата по чл. 5, ал. 5.

БРОЙ 39

ДЪРЖАВЕН

Чл. 7. (1) За областен управител като едноличен териториален орган на изпълнителната власт
се въвежда общ запис, включващ:
1. правомощията на областния управител;
2. функциите на главния секретар;
3. броя и годината на „Държавен вестник“, в
които е обнародван или изменян Устройственият
правилник на областните администрации;
4. наименованието и функциите на административните звена в общата и специализираната
администрация.
(2) За всяка областна администрация в регистъра се вписват:
1. наименованието и адресът на областната
администрация; адресът на страницата в интернет
и телефон за връзка;
2. името на областния управител;
3. имената на заместник областните управители;
4. името на главния секретар;
5. общата численост на служителите по служебно и по трудово правоотношение и разпределението є по звена;
6. наименованието, функциите и общата численост на служителите по трудово и по служебно
правоотношение на административните звена на
пряко подчинение на областния управител;
7. броят на незаетите длъжности по служебно
и по трудово правоотношение в администрацията.
Чл. 8. (1) За кмета на община като орган на
изпълнителната власт в общината се въвежда
общ запис, включващ правомощията му съгласно
Закона за местното самоуправление и местната
администрация.
(2) За всяка общинска администрация в регистъра се вписват:
1. наименованието и адресът на общинската
администрация; адресът на страницата в интернет
и телефон за връзка;
2. името на кмета;
3. имената на заместник-кметовете;
4. името и функциите на секретаря на общината;
5. наименованието и числеността на административните звена в общата и специализираната
администрация, общата численост на служителите
по служебно и по трудово правоотношение и
разпределението є по звена;
6. наименованието, функциите и общата численост на служителите по трудово и по служебно
правоотношение на административните звена на
пряко подчинение на кмета;
7. наименованията на кметствата и на населените места в общината;
8. имената на кметовете на кметствата и на
кметските наместници;
9. за градовете с районно деление – наименованията на районите, адресите, имената на
кметовете на районите, както и наименованията
и числеността на административните звена в
администрацията, която ги подпомага;
10. броят на незаетите длъжности по служебно
и по трудово правоотношение в администрацията.
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Чл. 9. За административни структури по чл. 38,
ал. 1, т. 6 от Закона за администрацията извън
тези по чл. 5, ал. 4 и чл. 6, ал. 3 на вписване
подлежат:
1. наименованието и адресът на административната структура; адресът на страницата в
интернет и телефон за връзка;
2. наименованието на акта, с който е създадена административната структура, броят и
годината на „Държавен вестник“, в които актът
е обнародван или изменян;
3. наименованието и видът на ръководните
органи – еднолични или колегиални;
4. функциите на административната структура;
5. правомощията на органа на изпълнителната власт;
6. наименованието на нормативния акт, по
прилагането на който административната структура осъществява контролни, регистрационни и
разрешителни функции, както и броят и годината
на „Държавен вестник“, в които актът е обнародван или изменян;
7. името и функциите на главния секретар;
8. броят и годината на „Държавен вестник“, в
които е обнародван или изменян устройственият
правилник на административната структура;
9. наименованието и функциите на административните звена в общата и специализираната
администрация, общата численост на служителите
по служебно и по трудово правоотношение и
разпределението є по звена;
10. наименованието, функциите и общата
численост на служителите по трудово и по служебно правоотношение на административните
звена на пряко подчинение на ръководителя на
административната структура;
11. броят на незаетите длъжности по служебно
и по трудово правоотношение в администрацията.
Чл. 10. За комисия и съвет като консултативни звена към орган на изпълнителната власт
се вписват:
1. наименованието и адресът на звеното,
адресът на страницата в интернет и телефон за
връзка;
2. наименованието на акта, с който е създадено звеното;
3. имената и длъжностите на лицата, включени
в състава на звеното, и актът за определянето им;
4. функциите и задачите на звеното.
Чл. 11. За административна услуга се вписват:
1. наименованието на административната
услуга;
2. нормативната уредба по предоставянето на
административната услуга;
3. органът по предоставянето на административната услуга;
4. административното звено, обслужващо
предоставянето на административната услуга,
адрес и телефони за връзка;
5. звеното за административно обслужване,
приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес и телефони
за връзка;
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6. процедура по предоставяне на административната услуга, изискванията и необходимите
документи;
7. образците на документи, необходими за
предоставянето на административната услуга;
8. таксите или цените.
Чл. 12. За всеки от режимите по чл. 3, ал. 1,
т. 2 се вписват:
1. стопанската дейност, за която се отнася;
2. видът и наименованието на регулаторния
режим;
3. нормативната уредба, включваща пълния
текст на съответния закон и на подзаконовите
нормативни актове по прилагането му;
4. органът по издаването на индивидуалния
административен акт;
5. звеното за административно обслужване,
приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес и телефони
за връзка;
6. административното звено, обслужващо
издаването на индивидуалния административен
акт, адрес и телефони за връзка;
7. процедурата по издаване на индивидуалния
административен акт, изискванията и необходимите документи;
8. образците на документи, които се попълват за
издаване на индивидуалния административен акт;
9. срокът на действие на индивидуалния административен акт;
10. таксите.
Чл. 13. За индивидуалния административен
акт по чл. 3, ал. 1, т. 2 се вписват:
1. наименованието, номерът и датата на издаването на индивидуалния административен акт;
2. правното основание за издаването на индивидуалния административен акт;
3. наименованието на органа, издал индивидуалния административен акт;
4. адресатът на индивидуалния административен акт.
Чл. 14. Административните структури вписват
в регистъра обявленията за конкурси за държавни
служители едновременно с публикуването им в
централен или местен всекидневник. Обявленията
за конкурси за държавни служители съдържат
информация за:
1. длъжността, за която се провежда конкурсът;
2. минималните и специфичните изисквания,
предвидени в нормативните актове за заемане
на съответната длъжност;
3. начина на провеждане на конкурса, като
при писмена разработка или концепция се посочва тематиката на разработката или темата
на концепцията;
4. необходимите документи за кандидатстване,
мястото и срока за подаването им;
5. общодостъпното място, на което ще се
обявяват списъците или други съобщения във
връзка с конкурса;
6. кратко описание на длъжността съгласно
длъжностната характеристика;
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7. информация за размера на основната заплата за длъжността;
8. образци на документите, които кандидатът
трябва да попълни във връзка с кандидатстване
по обявата.
Г л а в а

т р е т а

ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА
Чл. 15. (1) Ръководителите на административните структури създават необходимите условия
за извършване на предвидените в наредбата
вписвания и за осъществяването на пряк контрол
върху дейността по вписване в регистъра.
(2) Действията по вписването в регистъра се
извършват от служители, определени със заповед
на ръководителя на съответната административна
структура. В заповедта се определя и длъжностното лице, което ще осъществява пряк контрол
върху дейността по вписване в регистъра.
(3) Длъжностните лица, които извършват
вписванията за Министерския съвет, вписванията
по чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 и осъществяват контрола върху дейността по вписване в регистъра,
се определят със заповед на главния секретар
на Министерския съвет.
(4) За консултативните звена заповедта по
ал. 2 се издава от ръководителя на административната структура, обслужваща съответната
комисия или съвет.
(5) Копия от заповедите по ал. 2 и 4 се изпращат в администрацията на Министерския съвет
в 7-дневен срок от издаването им.
(6) Служителите по ал. 2, 3 и 4 отговарят за
достоверността на въвежданата информация и
за спазването на сроковете по чл. 19.
Чл. 16. Първоначалното регистриране на
новосъздадена административна структура се
извършва чрез вписване на наименованието є:
1. от администрацията на Министерския съвет – за административните структури по чл. 5,
т. 11 и по чл. 9;
2. от министерствата – за административните
структури по чл. 6, т. 11.
Чл. 17. (1) За всеки орган на изпълнителната
власт, който предоставя информация относно
подлежащите на вписване обстоятелства, се
издава индивидуален идентификационен номер.
(2) Новите обстоятелства се вписват така, че
да не бъде засегната информацията, съдържаща
се в предходните вписвания.
(3) Заличаването на вписано обстоятелство и
поправката на допуснати грешки се извършват
по начин, който не води до унищожаване или
повреждане на информацията.
Чл. 18. Компютърната база данни се поддържа
по начин, който гарантира целостта на информацията и контролиран достъп за вписвания и
преглеждане съгласно изискванията на наредбата.
Чл. 19. (1) Обстоятелствата, подлежащи на
вписване в регистъра, както и промените в тях
се отразяват в 7-дневен срок от влизането в сила
на акта, от който произтичат.
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(2) Информацията за индивидуалните административни актове се вписва в регистъра в
7-дневен срок от издаването им.
(3) За новосъздадени или преобразувани административни структури срокът по ал. 1 и 2 е
тримесечен.
Чл. 20. При констатиране неизпълнение на
произтичащи от наредбата задължения главният
секретар на Министерския съвет уведомява съответния административен орган за предприемане
на мерки за търсене на отговорност по Закона
за държавния служител или по Кодекса на труда.
Чл. 21. (1) Обстоятелствата по чл. 3, ал. 1,
т. 4 се поддържат чрез Единната информационна
система за управление на човешките ресурси.
(2) Вписването на обстоятелствата по ал. 1
се извършва по реда на тази глава.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Наредбата се приема
на основание чл. 61, ал. 4 от Закона за администрацията.
5952

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133
ОТ 12 МАЙ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Държавен фонд „Земеделие“,
приет с Постановление № 255 на Министерския
съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 87 от 2009 г.; изм.
и доп., бр. 90 от 2009 г. и бр. 47 и 90 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 2, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. предоставя целеви кредити и прилага
държавните помощи в областта на земеделието
със средства от държавния бюджет;“.
2. Създават се т. 4 и 5:
„4. изпълнява функциите на Сертифициращ
орган по Оперативната програма за развитие на
сектор „Рибарство“;
5. изпълнява функциите по Регламент (ЕО)
№ 485/2008 на Съвета относно проверките от
страна на държавите членки на транзакции,
съставляващи част от системата за финансиране
на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ).“
§ 2. В чл. 6, ал. 2, т. 3 думите „и определя
числеността на отделните организационни структури“ се заличават.
§ 3. В чл. 10, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 8 след думите „щатно разписание“ се
поставя запетая и се добавя „определя числеността
на отделните организационни структури;“.
2. Създава се т. 16а:
„16а. определя със заповед ресорното подчинение на отделите в общата и специализираната
администрация в Централното управление.“
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3. Създава се нова ал. 2:
„(2) Изпълнителният директор назначава на
свое пряко подчинение съветници, които го подпомагат при вземането на конкретни решения,
свързани с дейността на фонда.“
4. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Изпълнителният директор може да делегира със заповед правомощията си, произтичащи от правото на ЕС или от националното
законодателство, за вземане на решения, в
т. ч. произнасяне по подадени заявления и/или
сключване на договори за финансово подпомагане, на заместник изпълнителните директори и
на административните директори на областните
дирекции на фонда съобразно териториалната
им компетентност.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 5. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „директор на териториални структури“ се добавя „служител по
сигурността на информацията“ и се поставя запетая, думите „секретар „Обща администрация“
се заменят с „главен секретар“ и думите „отдел
„Противодействие на измамите и вътрешен
контрол“ се заменят с „отдел „Противодействие
на измамите“ и отдел „Вътрешен инспекторат“.
2. В ал. 2 думите „и сектори“ се заличават.
3. В ал. 3 думите „в организационните структури“ се заличават.
4. Създава се ал. 5:
„(5) Изпълнителният директор на фонда при
необходимост може да създава сектори в рамките
на съществуващите отдели.“
§ 6. В чл. 14 ал. 1 се отменя.
§ 7. Раздел IV се изменя така:
„Раздел IV
Главен секретар
Чл. 15. (1) Дейността на главния секретар
обхваща правомощия, свързани с администрирането и организационното подпомагане на
изпълнителния директор на фонда.
(2) Главният секретар:
1. координира оперативното взаимодействие
на фонда с администрацията на Министерския
съвет, Министерството на земеделието и храните,
Министерството на вътрешните работи, други
министерства, ведомства и неправителствени
организации;
2. осъществява координация между организационните структури на фонда;
3. организира актуализирането на вътрешните актове на фонда в съответствие с приети
промени в законодателството и решенията на
управителния съвет;
4. организира и координира изготвянето на
становища, доклади, отчети, информационни
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материали, докладни записки и справки от организационните структури на фонда;
5. осъществява контрол върху документооборота, като следи движението на документите и
осигурява спазването на сроковете, поставени в
решенията на управителния съвет и в заповедите
на изпълнителния директор на фонда;
6. отговаря за дейността на отдел „Човешки
ресурси“, отдел „Административно и стопанско
обслужване“, отдел „Връзки с обществеността,
протокол и координация“ и на техническите
сътрудници на изпълнителния директор.“
§ 8. В чл. 16 ал. 1 се изменя така:
„(1) Дейността на директора на териториалните
структури обхваща правомощия, свързани с администрирането и организационното подпомагане
на изпълнителния директор на фонда, свързано
с териториалните структурни звена.“
§ 9. Създава се раздел Va:
„Раздел Va
Служител по сигурността на информацията
Чл. 16a. (1) Служителят по сигурността на
информацията е пряко подчинен на изпълнителния директор на фонда и изпълнява задачите,
възложени му със Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и с нормативните
актове по прилагането му.
(2) Служителят по сигурността на информацията:
1. организира и следи за спазването на изискванията на ЗЗКИ и други нормативни актове
и прилага правилата относно видовете защита
на класифицираната информация;
2. осъществява контрол за спазването на
изискванията за сигурност на автоматизираната
информационна система и дейностите по осигуряване на криптографска защита на класифицираната информация;
3. разработва план за охрана на класифицираната информация чрез физически и технически
средства и следи за изпълнението му;
4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация, както
и води на отчет случаите на нерегламентиран
достъп и взетите мерки;
5. организира и осъществява процедурата по
проучването за достъп до класифицираната информация и води регистър на проучените лица;
6. разработва и поддържа план за защита на
класифицираната информация при положение
на война, при военно или друго извънредно
положение;
7. организира и провежда обучението на служителите във фонда в областта на защитата на
класифицираната информация.“
§ 10. В чл. 17 ал. 3 се изменя така:
„(3) Отдел „Вътрешен одит“ извършва вътрешен одит на всички структури, програми, дейности
и процеси във фонда по финансово подпомагане
на регистрираните земеделски производители с
държавни помощи, със средства по програма
САПАРД и със средства по Общата селскосто-
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панска политика и Общата рибарска политика,
както и структури, дейности и процеси, свързани
с дейността на общата администрация.“
§ 11. Раздел VII се изменя така:
„Раздел VII
Отдел „Противодействие на измамите“
Чл. 18. (1) Отдел „Противодействие на измамите“ е самостоятелно звено в структурата на фонда
на пряко подчинение на изпълнителния директор
и с правомощия в областта на противодействие
на неправомерното разходване на средства от
европейските фондове и от държавния бюджет.
(2) Отдел „Противодействие на измамите“:
1. извършва планови проверки по спазване
на реда за предоставяне на финансова помощ,
основани на анализ на рискови критерии относно
злоупотреби със средства от европейските фондове
и от националния бюджет;
2. извършва проверки по подаден сигнал
или при възникнало съмнение за нарушение с
оглед установяване на характера му (измама/
нередност) и последиците от него и предприема
необходимите последващи действия;
3. при съмнение за извършено престъпление
от общ характер изготвя мотивирано становище
до изпълнителния директор за необходимостта да
бъдат уведомени компетентните органи, изготвя
сигналите до тях и оказва необходимото съдействие при извършване на проверки;
4. анализира текущо информацията, получена при осъществяване на дейността си, изготвя
6-месечен и годишен отчет до изпълнителния
директор и предлага мерки за противодействие
и превенция на нарушенията;
5. поддържа общ регистър на Държавен
фонд „Земеделие“ на сигналите за нередности и
измами, свързани с усвояването на средства от
европейските фондове и от държавния бюджет;
6. координира и контролира действията на
структурните звена във фонда по изпълнение на
искания от национални и европейски органи и
институции, свързани с проверка на сигнали за
изясняване случаи на нередности/измами;
7. дава предложения на изпълнителния директор за реализиране на съответната наказателна,
административнонаказателна и гражданска отговорност при установени нарушения – резултат
от грешка, небрежност или умишлено нарушение
на правилата за отпускане на финансова помощ
от служители на фонда;
8. дава становища, препоръки и насоки за
действия, които да се предприемат срещу измамите и други незаконосъобразни действия, които
засягат финансовите интереси на Европейската
общност и на държавния бюджет.“
§ 12. Създава се раздел VIIа:
„Раздел VІІа
Отдел „Вътрешен инспекторат“
Чл. 18а. Отдел „Вътрешен инспекторат“ е
самостоятелно звено в структурата на фонда на
пряко подчинение на изпълнителния директор и
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осъществява контрол за съответствие на действията на отделните организационни структури на
фонда със законите, подзаконовите нормативни
актове и вътрешните актове, като:
1. извършва комплексни, тематични и целеви
проверки, свързани с организацията и ефективността на дейността на фонда;
2. извършва текущ и последващ контрол по
изпълнението на задълженията на организационните структури на фонда за спазването на
вътрешните актове и правилата за работа;
3. извършва наблюдение, контрол и анализ
на кредитите и инвестициите по националните
програми;
4. извършва проверки по постъпили сигнали,
молби и жалби по повод на незаконни или неправомерни действия или бездействия на служители
на фонда и организационните му структури и
изготвя отговори по тях;
5. идентифицира, проверява и докладва за
наличие на конфликт на интереси и за спазване
на конфиденциалност;
6. предлага образуване на дисциплинарни
производства при констатиране на нарушения
на трудовата дисциплина и неизпълнение на
служебни задължения (действия или бездействия),
предвидени във вътрешните актове на фонда и
в Кодекса на труда;
7. анализира информацията, получена при
осъществяване на дейността си, и изготвя предложения до изпълнителния директор за отстраняване и недопускане на нарушения;
8. контролира спазването на предписанията,
дадени от компетентните органи при извършени
проверки.“
§ 13. В чл. 19, ал. 2 думите „е на пряко подчинение на изпълнителния директор на фонда
и“ се заличават.
§ 14. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и са на пряко подчинение
на изпълнителния директор“ се заличават.
2. В ал. 2, т. 3 думите „за функционирането
на системи за финансово управление и контрол“
се заличават.
§ 15. В чл. 23 думите „е на пряко подчинение на изпълнителния директор на фонда и“ се
заличават.
§ 16. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. Общата администрация е организирана във:
1. отдел „Правен“;
2. отдел „Информационни технологии“;
3. отдел „Финансово-счетоводен“;
4. отдел „Човешки ресурси“;
5. отдел „Административно-стопанско обслужване“;
6. отдел „Връзки с обществеността, протокол
и координация“;
7. отдел „Интегрирана система за администриране и контрол“ (ИСАК).“
§ 17. Член 26 се изменя така:

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

„Чл. 26. (1) Отдел „Правен“ извършва предварителен, текущ и последващ контрол за законосъобразност на актовете и действията на
организационните структури на фонда.
(2) Отдел „Правен“ отговаря за правното
осигуряване на дейността на фонда при осъществяване на финансово подпомагане със средства
от държавния бюджет и по прилагане на програма САПАРД, както и при осъществяване на
функциите му на Разплащателна агенция, като:
1. подготвя и предоставя правни становища
и консултации на изпълнителния директор на
фонда и на организационните структури;
2. участва при изготвянето, изменението,
допълнението и съгласуването на проекти на
нормативни актове, както и прави предложения
за това с оглед въвеждането на общи задължителни законодателни изисквания, свързани с
дейностите на фонда;
3. участва в процедурите за назначаване на
служители във фонда, дава становища по законосъобразност на актовете, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на трудовите
правоотношения;
4. осъществява процесуалното представителство на фонда;
5. предприема необходимите правни действия
с оглед събиране на недължимо платените и
надплатените суми: за предоставяне на държавни
помощи, по програма САПАРД, по схемите и
мерките за подпомагане на ОСП и ОРП, финансирани от фондовете на ЕС и от държавния
бюджет, както и глобите и другите парични
санкции, предвидени в правото на ЕС;
6. подпомага и ръководи организационните
структури на фонда при изпълнение на задълженията им, като им предоставя правни становища
във връзка с обезпечаване на законосъобразната
им дейност;
7. има право да извършва последващ контрол
по изпълнение на задълженията на организационните структури на фонда във връзка с правното
осигуряване на дейността на фонда;
8. анализира информацията, получена при
изпълнение на задълженията, и предлага промени в програмите, принципите и механизмите
на подпомагане с оглед спазване на законосъобразността им;
9. изразява правни становища и извършва
действия по въпроси, свързани със законосъобразността при изпълнението на функциите на фонда;
10. организира актуализирането на вътрешните актове на фонда в съответствие с приети
промени в законодателството и решенията на
управителния съвет;
11. следи за измененията в правото на ЕС,
приложимо в областта на ОСП и ОРП, държавните помощи и програма САПАРД и уведомява
съответните структури на фонда, които имат
отношение към измененията;
12. съгласува проекти на решения, споразумения, договори, сделки и други документи във
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връзка с дейността на фонда, сключвани от името
на фонда или с правни последици за фонда, изготвени от организационните структури на фонда.“
§ 18. В чл. 27 ал. 2 се изменя така:
„(2) Отдел „Информационни технологии“:
1. поддържа в изправност информационната
инфраструктура и всички компютърни системи и
периферна техника на фонда и неговите структури;
2. следи за капацитета на техническата осигуреност, анализира необходимостта от нови
покупки и разработва технически задания за това;
поддържа критичните инфраструктурни ресурси
със съответните операционни системи и функции;
3. дефинира изискванията към информационната инфраструктура, изготвя мрежовите и
комуникационните стратегии, планове и дизайн;
4. определя допустимия софтуер за работните
станции, техните конфигурации, инсталации и
др., следи за лицензионната чистота на използвания софтуер;
5. оценява нови продукти и препоръки за
обновявания и надграждания; тества нови технологии и следи за адекватността на организацията
в техническо отношение;
6. поддържа функционалността на базите
данни, ползвани от служителите на фонда;
7. създава архиви и тества за възстановяване,
следи натовареността на техниката и комуникациите, поддържащи съответната база данни, следи
за необходимостта от доразвиване и подобряване
на системите за управление на бази данни;
8. разработва ИТ изискванията за технически
задания за добавяне на нови модули, разширяване на системите и контролира дейностите по
въвеждане на промени съвместно със заинтересованите отдели;
9. организира достъпа на служителите до базите данни по зададени параметри за сигурност;
10. организира и контролира интегрирането на
външни регистри с данните в информационната
система съвместно със заинтересованите отдели;
11. следи за изпълнението на договорите с
външни контрагенти, свързани с дейността на
отдела;
12. подготвя документацията и контрола за
съблюдаване на стандартите;
13. контролира и дава препоръки по отношение
на защитата на данните, включени в интегрираната информационна система, като определя
адекватни нива на физическа сигурност; контролира на всички нива информационните активи
от тази група за осъществяването є; участва в
изготвянето, тестването и прилагането на плана
за възстановяване при бедствия и аварии.“
§ 19. В чл. 28 думите „е на пряко подчинение
на финансовия директор и“ се заличават.
§ 20. В чл. 29 думите „е на пряко подчинение на
секретар „Обща администрация“ и“ се заличават.
§ 21. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. (1) Отдел „Административно-стопанско обслужване“ осигурява транспортното
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обслужване и техническата изправност на превозните средства на фонда.
(2) Отдел „Административно-стопанско обслужване“:
1. отговаря за административно-стопанското
осигуряване на дейността на фонда и за поддържането на сградния фонд, ползван от структурите
на фонда;
2. отговаря за контрола на достъп, пропускателния режим и физическата охрана;
3. отговаря за осигуряване на сигнално-охранителните и пожароизвестителните системи;
4. следи за изпълнението на задълженията на
външните контрагенти на фонда по подписани
договори за наем, доставки и услуги;
5. води регистър на дълготрайните материални
активи на фонда;
6. води регистър на сключените договори за
наем на недвижими имоти;
7. организира и осъществява деловодната
обработка, архивирането и съхраняването на
кореспонденцията и документацията в съответствие със Закона за Националния архивен
фонд, подзаконовите и вътрешните актове по
прилагането му;
8. завежда, проучва и насочва входящата и
изходящата кореспонденция;
9. извършва справки и изготвя заверени копия на документи, съхранявани в деловодния и
учрежденския архив;
10. осигурява куриерската дейност в Централното управление на фонда;
11. планира обществените поръчки през съответната година;
12. организира и изпълнява дейността по
възлагане на обществени поръчки;
13. води регистър за проведените процедури
за възлагане на обществени поръчки;
14. предлага на изпълнителния директор възлагането на изготвянето на методика за оценка и
техническо задание по провежданите обществени
поръчки съобразно техния предмет на съответните
организационни структури;
15. разработва документацията по процедурите
за възлагане на обществени поръчки;
16. организира подготвянето и изпращането
на информацията в редакцията на „Държавен
вестник“ и в Агенцията за обществени поръчки;
17. съхранява документацията по проведените
процедури за възлагане на обществени поръчки;
18. осъществява процесуално представителство по дела, свързани с проведени процедури
по възлагане на обществени поръчки;
19. изразява правни становища и извършва
действия по въпроси, свързани със законосъобразността на обществените поръчки.“
§ 22. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. Отдел „Връзки с обществеността,
протокол и координация“:
1. осигурява провеждането на информационната политика на фонда, като планира
и координира осъществяването є, анализира
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информацията в средствата за масово осведомяване за дейността на фонда;
2. организира предоставянето на информация в съответствие с конституционните права
на гражданите; информира обществеността за
функциите, програмите и дейностите на фонда;
3. организира публичните изяви на служителите
на фонда и осъществява методическо ръководство
и координация на връзките на организационните
структури на фонда с обществеността;
4. работи в координация със звената за връзки
с обществеността на Министерския съвет, Министерството на земеделието и храните и другите
министерства и ведомства;
5. извършва административен контрол и
проследява изпълнението на сроковете по възложени от изпълнителния директор, заместник
изпълнителните директори и главния секретар
резолюции;
6. обобщава информацията за обсъждане от
управителния съвет на фонда и подготвя отчети
за изпълнението на решенията;
7. осъществява и осигурява преводи, участва
в подготовката на документите с международен
характер, свързани с дейността на фонда;
8. осъществява протоколната кореспонденция
на изпълнителния директор и организацията и
координацията по провеждане на официални
срещи на представители на фонда с външни
органи и институции.“
§ 23. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) Отдел „Интегрирана система за
администриране и контрол“ е на пряко подчинение на заместник изпълнителен директор
и е функционално обособена структура, която
осъществява дейностите, свързани с актуализирането и координирането на функциите на
интегрираната информационна система за администриране на средствата от фондовете на
ЕС по ОСП и ОРП.
(2) Отдел „Интегрирана система за администриране и контрол“ осъществява дейностите по
логическото обединение на външните регистри
с интегрираната система за администриране,
контрол и мониторинг на фонда, дейностите по
анализ на системата, необходимостта от въвеждане на промени в системата, нейното актуализиране и извършва контрол върху въведените
промени, като:
1. организира интегрирането на външни
регистри с данните в интегрираната система за
администриране и контрол;
2. извършва анализ на необходимостта от
промени и определя приоритета за всяка дейност
съвместно със служителите от специализираната
администрация на фонда;
3. обобщава заявките за промени в интегрираната система за администриране и контрол,
постъпили от специализираната администрация
на фонда;
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4. извършва анализ на необходимостта от
възлагане въвеждането на промени в интегрираната система за администриране и контрол от
външен контрагент;
5. извършва контрол върху дейностите по
въвеждане на промени;
6. извършва дейностите по комуникация с
външните изпълнители;
7. извършва промените в интегрираната система за администриране и контрол след оценка
на възможностите и необходимостта от промени;
8. документира процеса по извършване на
промени в системата;
9. проверява качеството на извършените
промени и документира извършените проверки;
10. разработва технически задания за добавяне на нови модули, разширяване на системата,
осъществяване на връзки с външни регистри;
11. анализира производителността на системата, изготвя предложения за подобряване на
модулите по отношение на потребителски интерфейс, връзки между регистрите, възможности
за автоматизиран контрол;
12. изготвя периодични доклади до изпълнителния директор за функционирането на системата,
използваемостта на отделните модули и изготвя
предложения за тяхното подобряване;
13. анализира недостатъците и изготвя предложения за разширяване обхвата на системата и
интеграция с изградените към момента средства
за връзка с ползвателите на финансово подпомагане от фонда;
14. изготвя и поддържа наръчници за работа
с интегрираната система;
15. води мониторинг, контрол и управление
на достъпа до Интегрираната система за администриране и контрол.“
§ 24. Член 33 се отменя.
§ 25. Член 41 се изменя така:
„Чл. 41. Специализираната администрация
на Централното управление на Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателна агенция, е организирана във:
1. отдел „Селскостопански пазарни механизми“;
2. отдел „Директни плащания на площ“;
3. отдел „Договориране по прилагане на мерки
за развитие на селските райони“;
4. отдел „Оторизация по прилагане на мерки
за развитие на селските райони“;
5. отдел „Рибарство и аквакултури“;
6. отдел „Финансово обслужване“;
7. отдел „Разплащане“;
8. отдел „Лоши вземания“;
9. отдел „Технически инспекторат“.“
§ 26. Член 42 се изменя така:
„Чл. 42. (1) Отдел „Селскостопански пазарни
механизми“ изпълнява следните функции по
прилагане на Общата селскостопанска политика
по следните мерки и схеми:
1. търговски механизми:
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а) администрира системата за лицензиите за
износ и сертификатите за предварително фиксиране на възстановяванията при износ, удостоверения
за възстановяване за продукти извън Приложение І на Договора за функциониране на Европейския съюз и гаранциите по тях;
б) изготвя предложения за оторизиране/отхвърляне на възстановявания при износ за земеделски продукти от Приложение I на Договора
за Европейския съюз и продукти извън Приложение I (преработени земеделски продукти);
в) изготвя предложения за освобождаване на
гаранции по издадени лицензии, сертификати за
предварително фиксиране и удостоверения за
възстановяване за продукти извън Приложение I;
2. полски култури: администрира схеми за
интервенционно изкупуване на полски култури,
публично съхранение и продажби на изкупените
продукти на пазара на Общността или експорт
за трети страни и схеми за благотворителни
операции съгласно одобрен годишен план на ЕК;
3. плодове и зеленчуци: администрира схеми
за получаване на помощ за пресни плодове и
зеленчуци от организации на производители
и група производители, схема „Училищен
плод“ – разпространение на плодове и зеленчуци
в учебните заведения и други мерки, касаещи
плодове и зеленчуци, финансирани от ЕФГЗ;
4. по отношение на захарта:
а) администрира квотния режим за захарта
в Република България и разпределението на
производствени субсидии за захар, използвана
в химическата промишленост; събира такси за
производство на захар;
б) извършва първоначално одобрение и последващ контрол върху дейността на рафиньорите
на сурова тръстикова захар;
в) администрира разпределението на субсидиите, свързани с преструктурирането на захарната
индустрия – преструктуриране и диверсификация, и контролира последващото изпълнение
на проектите;
5. вино: администрира мерките, включени
в Националната програма за подпомагане на
лозаро-винарския сектор;
6. промоционални програми:
а) администрира одобрените промоционални
програми, предложени от сдружения;
б) контролира изпълнението на одобрените
промоционални програми;
7. мляко:
а) приема декларациите за изпълнените квоти
за доставки и директни продажби;
б) контролира административно и чрез проверки на място верността на декларациите;
в) администрира имуществените санкции и
глобите по чл. 69 – 72 и 74 от Закона за прилагане на общите организации на пазарите на
земеделски продукти на Европейския съюз;
г) администрира вноските за превишение на
индивидуалните квоти;
д) администрира превръщането и прехвърлянето на индивидуалните млечни квоти;
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е) администрира закупуването и продажбата
на индивидуални квоти – като междинно звено,
което осигурява натрупването на информация
за желаещите да закупят индивидуална квота и
съответно за тези, които продават;
ж) приема и управлява банкови гаранции на
одобрените изкупвачи;
з) осъществява контрол на изкупвачите и
производителите на краве мляко;
и) участва в процедурата по одобряване изкупвачите на мляко;
к) администрира подаването на заявления по
схема „Училищно мляко“;
л) осъществява контрол по изпълнението на
задълженията на заявителите по схема „Училищно мляко“;
8. месо и пчеларство:
а) администрира прилагането на националните
програми по пчеларство, одобрени от ЕК;
б) администрира интервенционни схеми на
пазара на месо.
(2) Отдел „СПМ“ определя кандидатите или
заявките за плащане, които следва да бъдат
проверени на място от отдел „Технически инспекторат“.“
§ 27. Член 43 се изменя така:
„Чл. 43. Отдел „Директни плащания на площ“:
1. организира и осъществява обработването
и оторизирането на заявленията за подпомагане
по схемите за директни плащания, одобрените
национални доплащания, схемите за специфично подпомагане, мярка 211 „Плащания на
земеделски стопани за природни ограничения
в планинските райони“, мярка 212 „Плащания
на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони“, мярка
213 „Плащания по Натура 2000 за земеделски
земи“ и мярка 214 „Агроекологични плащания“
от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г.;
2. извършва методически контрол и издава
указания за дейността на отделите „ПСМП“ в
областните дирекции на фонда по отношение на
приеманите заявления за подпомагане и въвежданите данни в ИСАК за прилаганите от отдела
схеми и мерки;
3. контролира и актуализира работните процедури и контролните листа, свързани с работата
на отдела;
4. извършва риск-анализ с цел избор на заявленията за подпомагане, както и избор на всички
заявления, които следва да бъдат проверени на
място от отдел „Технически инспекторат“ по
схемите и мерките, прилагани от отдела;
5. обработва с цел извършване оторизация на
резултатите от извършените проверки на място
от отдел „Технически инспекторат“ по подадените
заявления от кандидати;
6. обработва подадените данни относно физическите блокове от СИЗП и специализиран слой
„Площи, допустими за подпомагане“, разработен
и утвърден от МЗХ, както и други географски
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цифрови данни, предоставени и необходими за
извършване на административните проверки по
подадените от кандидатите заявления за подпомагане;
7. обработва подадените данни от Системата
за идентификация на животните и регистрация
на животновъдните обекти (СИЖРЖО), поддържана от Българската агенция по безопасност на
храните (БАБХ) към министъра на земеделието
и храните;
8. извършва последваща обработка на подадените и оторизираните заявления при необходимост;
9. извършва административни проверки и след
приключването им изготвя уведомителни писма
и административни актове до кандидатите;
10. изготвя и изпраща статистически данни за
обработените заявления съгласно приложимото
законодателство;
11. оказва съдействие на други организационни структури на фонда и на външни институции
при подготовката на нормативни документи и
информационни материали;
12. изготвя становища по подадени жалби.“
§ 28. Член 44 се изменя така:
„Чл. 44. Отдел „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони“
(ДПМРСР):
1. отговаря за прилагането на мерките от
Програмата за развитие на селските райони
(ПРСР) съгласно договор за уреждане на правата
и задълженията във връзка с прилагане на ПРСР
за периода 2007 – 2013 г. между Разплащателната
агенция и Управляващия орган на програмата;
2. отговаря за организиране процеса на приемане и разглеждане на заявленията за кандидатстване за финансова помощ по мерките от ПРСР;
3. обработва и анализира заявленията за
подпомагане по мерките от ПРСР, като отговаря за целесъобразното и законосъобразното им
одобряване чрез извършване на административни
проверки за комплектованост и легитимност на
заявленията за подпомагане и съответствието
им с критериите за допустимост по отделните
мерки от ПРСР, в т. ч. чрез извършване посещения на място;
4. определя и одобрява размера на допустимите
разходи, за които се кандидатства в заявленията
за подпомагане, чрез прилагане на предвидени в
наредбите за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мерките от
ПРСР механизми за определяне основателността
на предложените разходи;
5. извършва проверка на икономическата
жизнеспособност на представените в проектното
предложение данни по мерките от ПРСР, при
които е предвидена такава оценка;
6. предлага за разглеждане в ЕКОП проекти,
отговарящи на условията за подпомагане, заложени в ПРСР;
7. изготвя заповедите за одобрение/отказ на
заявленията за подпомагане по ПРСР;
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8. отговаря за изготвянето и подписването на
договорите за отпускане на финансова помощ
по мерките от ПРСР, при които е предвидено
сключването на такива договори;
9. изготвя доклади за напредъка по прилагане
на мерките от ПРСР, представяни на компетентните органи и институции;
10. актуализира и адаптира работните процедури и документи за работа в отдела при промени в нормативната уредба, регламентираща
прилагането на ПРСР;
11. извършва риск-анализ за заявленията за
подпомагане с цел определяне на тези, които
ще бъдат проверявани на централно ниво при
мерките, при които се прилага децентрализиран
подход при разглеждане;
12. проверява легитимността и законосъобразността на проведените обществени поръчки по
мерки от ПРСР, по които ползвателите се явяват
възложители по ЗОП/НВМОП; проверката се
осъществява съобразно утвърдената от изпълнителния директор процедура за осъществяване на
предварителен и/или последващ контрол върху
процедури за обществени поръчки за одобрени
инвестиционни разходи, финансирани изцяло или
частично със средства от ЕЗФРСР.“
§ 29. Член 44а се изменя така:
„Чл. 44а. Отдел „Оторизация на плащанията
по прилагане на мерки за развитие на селските
райони“ (ОППМРСР) като част от Разплащателната агенция:
1. отговаря за одобряване на заявени суми
за плащане;
2. извършва финансов контрол на заявките
за плащане;
3. извършва проверки на одобрени лимити
и допустими разходи, посочени в заявките за
плащане;
4. попълва и проверява контролните листа за
оторизация на плащанията;
5. изготвя доклади за оторизация на плащанията, представяни на компетентните институции;
6. осъвременява и контролира работните
процедури и контролните листове, свързани с
оторизацията на плащания;
7. извършва риск-анализ с цел определяне
на кандидатите или заявките за плащане, които
следва да бъдат проверени на място от отдел
„Технически инспекторат“.“
§ 30. Член 45 се изменя така:
„Чл. 45. (1) Отдел „Рибарство и аквакултури“
(РБА) изпълнява функциите по верификация на
разходите по Европейския фонд за рибарство
(ЕФР) съгласно чл. 59, буква „б“ от Регламент
(ЕО) 1198/2006 на Съвета от 2006 г. за Европейския фонд за рибарство, което включва
извършване на административни проверки за
удостоверяване, че съфинансираните продукти и
услуги са доставени и че декларираните от бенефициентите разходи са действително извършени
и съответстват на националното и европейското
законодателство.
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(2) Административните проверки включват:
1. проверка за комплектованост на заявките
за плащане;
2. проверка за съответствие с критериите
за допустимост на заявките за плащане;
3. изготвяне на заявка за извършване проверка на място до отдел „Технически инспекторат“ и отчитане на резултатите от проверката;
4. проверка на допустимите разходи, посочени в заявките за плащане;
5. изчисляване размера на допустимите
разходи;
6. оторизиране на плащанията;
7. поддържане на регистри и предоставяне
на актуална информация на компетентните
органи и институции;
8. архивиране на документите;
9. предоставяне на заверени копия от
пълната документация по обработените заявки за плащане на Управляващия орган по
Оперативната програма за развитие на сектор
„Рибарство“ (ОПРСР).“
§ 31. Член 46 се изменя така:
„Чл. 46. Отдел „Финансово обслужване“:
1. отговаря за процесите на осчетоводяване
на всички приходи, разходи и други операции
на Разплащателната агенция, възникнали във
връзка с изпълнението на схемите и мерките
за подпомагане по линия на ЕФГЗ, ЕЗФРСР,
ЕФР, както и държавния бюджет;
2. води отделни счетоводни сметки по
различните схеми и мерки за подпомагане
по ЕФГЗ, ЕЗФРСР, ЕФР, както и държавния
бюджет;
3. след извършване на осчетоводяванията
подава информация към съответните отдели
на Разплащателната агенция;
4. изготвя и изпраща седмични, месечни,
тримесечни, шестмесечни и годишни отчети
за нуждите на ЕК относно извършените и
прогнозните разходи и получените приходи
по ЕФГЗ и ЕЗФРСР;
5. обобщава прогнозите за бъдещи разходи
по европейските фондове ЕФГЗ и ЕЗФРСР,
предоставени от отделите на Разплащателната
агенция с цел изпращането им на ЕК;
6. изготвя и представя справка за остатъчния
бюджет за разпределение по ПРСР и ОПРСР.“
§ 32. Член 47 се изменя така:
„Чл. 47. Отдел „Разплащане“:
1. приема и обработва документация за плащания от оторизиращите звена и осчетоводени
оторизации от отдел „Финансово обслужване“;
2. издава документи и нарежда трансфера
на средства от банковите сметки на Разплащателната агенция към сметките на крайните
ползватели в търговски банки чрез СЕБРА;
3. извършва плащанията по заявките за
плащане на регистрираните кандидати по
схемите и мерките, финансирани от ЕФГЗ,
ЕЗФРСР, ЕФР и държавния бюджет;
4. проверява документи за извършени
плащания;

ВЕСТНИК

БРОЙ 39

5. отговаря за представянето на всички платежни документи, обработени в отдел „Финансово
обслужване“;
6. изготвя писмени процедури за работа и контролни листове за извършване на плащания и се
грижи за тяхното съответствие и осъвременяване;
7. осъществява взаимодействие с Министерството на финансите и с Българската народна
банка и търговските банки по въпросите на
плащания на Разплащателната агенция;
8. съхранява техническата документация на
дейностите си, както и материали съгласно
правилата на регистрация на Разплащателната
агенция.“
§ 33. Член 48 се изменя така:
„Чл. 48. Отдел „Лоши вземания“:
1. получава всички потвърдени сигнали за
нередности и измами и изискуеми задължения
при дейността на Разплащателната агенция при
усвояване на европейски средства; стартира процедура по доброволно възстановяване на дължими
средства по ЕЗФРСР, ЕФГЗ и ЕФР; предоставя
на отдел „Правен“ необходимата информация за
снабдяване с изпълнителни листове, завеждане на
граждански и наказателни производства с оглед
защита на интересите на фонда;
2. води Книгата на длъжниците за сумите,
които следва да бъдат възстановени на Разплащателната агенция;
3. следи за възстановяване на средствата,
предоставени на недобросъвестни ползватели
от бюджета на ЕС и от държавния бюджет на
Република България;
4. следи за събиране вземанията на Разплащателната агенция от Националната агенция за
приходите;
5. обработва и съхранява информацията от
отдел „Правен“ за развитието на образуваните
граждански и наказателни производства за защита
на интересите на фонда;
6. осъществява взаимодействие с компетентните национални и европейски органи по
въпроси, свързани с отчитане на констатираните
нередности, измами и със събиране вземанията
на Разплащателната агенция;
7. докладва на годишна база на ЕК – Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските
райони“, във връзка с констатираните нарушения,
измами и изискуеми вземания при уравняване
сметките на Разплащателната агенция;
8. докладва всяко тримесечие на дирекция
„Координация на борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европейския
съюз (АФКОС)“ на МВР регистрираните нарушения, измами и изискуеми вземания на стойност над 10 000 евро европейско финансиране
за докладване информацията на Европейската
служба за борба с измамите (ОЛАФ);
9. докладва всяко тримесечие констатираните случаи на измама/нередност на дирекция
„Координация на борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европей-
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ския съюз (АФКОС)“ на МВР в съответствие
с Наредбата за определяне на процедурите за
администриране на нередности по фондове и
програми, съфинансирани от Европейския съюз,
приета с Постановление № 285 на Министерския
съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 97 от 2009 г.; изм.
и доп., бр. 5 и 90 от 2010 г. и бр. 7 от 2011 г.).“
§ 34. Член 49 се изменя така:
„Чл. 49. Отдел „Технически инспекторат“:
1. ръководи методически и извършва последващ контрол на дейността на отделите „Регионален технически инспекторат“ при изпълнение на
задълженията им по извършването на проверки
на място при кандидата/ползвателя;
2. изготвя годишен план за дейността на отдела
и отговаря за изпълнението му;
3. изготвя контролни листове, инструкции и
правилници за работата на служителите в отдела
и изработва програми за тяхното обучение;
4. отговаря за разработването и актуализирането на методи за проверки на място при
кандидата/ползвателя;
5. изготвя графици за контролни проверки,
извършва контролни проверки, изготвя доклад
за контролните проверки, извършва мониторинг
върху резултатите от извършените контролни
проверки;
6. прави периодични оценки на резултатите
от контролната дейност, анализира и изготвя
предложения и системни мерки за предотвратяване на слабостите в проверките на място при
кандидата/ползвателя;
7. води писмена документация и изготвя отчети
за всички извършени проверки.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5953

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134
ОТ 12 МАЙ 2011 Г.

за изменение на Устройствения правилник на
Авиоотряд 28, приет с Постановление № 261
на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 89
от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) Полетите със специално предназначение и полетите за нуждите на министерства и ведомства се заплащат от бюджетите
на съответните администрации, министерства
или ведомства, като средствата се превеждат
по бюджета на Авиоотряд 28.
(2) Средствата по ал. 1 се отчитат от администрациите, министерствата или ведомствата
като предоставени трансфери между бюджетни
сметки, а Авиоотряд 28 отчита средствата като
получени трансфери между бюджетни сметки.
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(3) За извършените разходи по ал. 1 министърът на финансите по предложение на
генералния директор на Авиоотряд 28 и на
първостепенните разпоредители с бюджетни
кредити одобрява компенсирани промени по
съответните бюджети по реда на чл. 34, ал. 2 от
Закона за устройството на държавния бюджет.
(4) Стойността на полетите се определя от
направените преки разходи за всеки конкретен
полет по справка, изготвена от Авиоотряд 28.
(5) Министерствата и ведомствата заплащат
допълнително и средства за непреките разходи
по полета, които възлизат на 0,3 на сто на ден
от сбора на отчетените за съответното въздухоплавателно средство разходи по бюджета на
Авиоотряд 28 от предходната година за текущ
ремонт и резервни части, застраховки и разходи
за осигуряване на техническата изправност и
регулярни прегледи на въздухоплавателните
средства и разходи за тренажорна подготовка.
При полети със специално предназначение не
се заплащат непреки разходи по полета.
(6) Авиоотряд 28 писмено уведомява съответните първостепенни разпоредители с бюджетни
кредити за разходите за извършения полет, като
към уведомлението се прилага справката по
ал. 4 и 5, придружена с копия от първичните
счетоводни документи за извършените преки
разходи.
(7) Разходите за полет, който се извършва
за нуждите на две или повече министерства
и/или ведомства, се разпределят между тях до
размера на разходите за полета, определен по
реда на ал. 4 и 5.
(8) Когато в полета участват представители
на небюджетни организации, те заплащат чрез
бюджетите на първостепенните разпоредители
с бюджетни кредити част от стойността на полета, която е не по-малко от пропорционалната
част на тези пътници спрямо общия брой на
пътниците, участващи в полета, без екипажа,
освен ако разходите се поемат от съответния
първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, по предложение на който са включени
в делегацията или предварително е уговорено
друго.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. За периода от 1 януари 2011 г. до влизането в сила на постановлението първостепенните
разпоредители с бюджетни кредити заплащат
на Авиоотряд 28 само преките разходи за полетите, извършени през този период.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5954
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135
ОТ 12 МАЙ 2011 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Министерството на отбраната
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Устройствен правилник на Министерството на отбраната.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се:
1. Устройственият правилник на Министерството на отбраната, приет с Постановление
№ 54 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ,
бр. 27 от 2010 г.).
2. Постановление № 301 на Министерския
съвет от 2004 г. за приемане на План за организационно изграждане и модернизация на
въоръжените сили до 2015 г. (обн., ДВ, бр. 103
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2006 г., бр.
26 от 2007 г. и бр. 46 от 2010 г.).
§ 2. В Постановление № 54 на Министерския
съвет от 2010 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на отбраната
и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната (ДВ, бр.
27 от 2010 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 4:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Комендантство – МО, е второстепенен
разпоредител с бюджетни кредити към министъра на отбраната за:
1. организиране на дейността по планиране
на потребностите от движими вещи за нуждите
на административните звена от Министерството
на отбраната по тяхна заявка;
2. заявяване на основни и текущи строително-ремонтни работи за сградите на Министерството на отбраната на ул. Дякон Игнатий 3
и ул. Иван Вазов 12 и участие в комисии за
оценка и приемане на тези работи;
3. организиране планирането и осъществяването на транспортното осигуряване на
Министерството на отбраната;
4. извършване на комунално-битовите и
санитарно-хигиенните дейности в сградите на
Министерството на отбраната на ул. Дякон
Игнатий 3 и ул. Иван Вазов 12 и прилежащите
им терени;
5. организиране храненето във ведомствения
стол и бюфетите в сградата на Министерството
на отбраната на ул. Дякон Игнатий № 3;
6. осигуряване на противопожарната безопасност в сградите на Министерството на
отбраната на ул. Дякон Игнатий 3 и ул. Иван
Вазов 12;
7. организиране дейността на Техническия
център по сигурността на информацията във
въоръжените сили, в т. ч.:
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а) извършване на обучение в областта на
защитата на информацията в Министерството
на отбраната, в структурите на пряко подчинение на министъра и в Българската армия;
б) доставяне, съхраняване и разпределяне
на националните криптографски ключови
материали и пароли за въоръжените сили и
криптографските средства и материали на
НАТО за Република България;
в) наблюдение и контрол върху комуникационните и информационните системи, подготовка на препоръки за борба с кибернетични
атаки и прилагане на мерки по защита на
класифицираната информация в АИС и мрежи
на Министерството на отбраната;
г) администриране на системи за физическа
сигурност по Закона за защита на класифицираната информация и за документален отчет
на класифицирана информация в сградите на
ул. Дякон Игнатий 3 и бул. Тотлебен 34;
8. библиотечно обслужване на служителите
от министерството и в Комендантството – МО;
9. техническо обслужване на информационното, телекомуникационното и размножителното оборудване за нуждите на административните звена от Министерството на отбраната
и Комендантството – МО.“;
б) в ал. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „което е необходимо за изпълнение на
функциите му“.
2. В чл. 5 ал. 2 се изменя така:
„(2) Институтът по отбрана е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към
министъра на отбраната за:
1. научноизследователска, научно-приложна
и опитно-конструкторска работа в областта на
въоръжението, системите С4I, военната техника
и военнотехническите имущества;
2. подпомагане анализа на състоянието на
въоръжението, системите С4I, военната техника
и военнотехническите имущества и изготвяне
на перспективни прогнози за развитието им;
3. подпомагане на интегрираните проектни екипи с участие в подготовката, научното
съпровождане и цялостното изпълнение на
програми и проекти в интерес на отбраната;
4. осигуряване с научно-техническа експертиза на дейностите по проектиране и
изграждане на интегрирани комуникационноинформационни системи за управление на
страната и въоръжените сили;
5. подпомагане и осигуряване с научнотехническа експертиза дейността на Съвета по
въоръженията и на Съвета по отбранителни
способности;
6. изготвяне на тактико-техническите задания, техническите спецификации и експертизи,
програмите и методиките за изпитвания, както
и на стандартизационни и други документи,
свързани с аквизицията на отбранителни
продукти;
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7. извършване на лабораторни, функционални, приемни и полигонни изпитвания на
въоръжението, системите С4I, военната техника
и военнотехническите имущества, изготвяне
на протоколи за техните резултати, експертни
оценки, анализи и предложения;
8. осъществяване методическо ръководство
на дейността на Централния артилерийски
технически изпитателен полигон;
9. контрол на качеството и сертифициране
на военна и специална продукция, имущества
и други продукти, както и на системи за управление на качеството в съответствие със
стандартите и съюзните публикации на НАТО
и Европейския съюз;
10. разработване, проверка, съхраняване и
актуализиране на военнотехнически стандарти
и документация за въоръжения, военна техника
и имущества;
11. метрологичен контрол, калибриране и
проверка на средства за измерване;
12. сътрудничество в областта на научноприложните изследвания и технологии, изпитванията и сертификацията на въоръжение,
техника и имущества в рамките на НАТО,
Европейския съюз и на двустранна основа;
13. изпълнение на дейности по осигуряване
на авиационна безопасност и летателна годност
на военните въздухоплавателни средства и на
въздухоплавателните средства – собственост
на Министерството на вътрешните работи;
14. изпълнение на дейности по регистрацията
и водене на Регистъра на военните въздухоплавателни средства и на въздухоплавателните
средства – собственост на Министерството на
вътрешните работи;
15. извършване на военноикономически
анализи на въоръженията, техниката и системите на въоръжените сили;
16. планиране и организиране процесите
по приемане и прилагане на стандартизационните документи на НАТО и развитието на
съответната информационна система.“
3. В приложение № 1 към чл. 7, т. 1:
а) точки 20 – 23 се отменят;
б) създава се т. 43:
„43. Военно-почивен дом – Витоша, природен парк Витоша.“
4. В приложение № 2 към чл. 7, т. 2:
а) точка 12 се отменя;
б) създават се т. 75 – 81:
„75. Целодневна детска градина „Кокиче“ – Пловдив, ул. Радко Димитриев 49.
76. Целодневна детска градина „Средец“ – София, ул. Монтевидео 21А.
77. Целодневна детска градина „Светлина“ – Карлово, ул. Иванка Пашкулова 2.
78. Целодневна детска градина – София,
бул. Столетов 23.
79. Обединено детско заведение – София, район „Младост“, ул. Полк. Владимир
Серафимов 2, част от ПИ с идентификатор
68134.4083.736.
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80. Целодневна детска градина – Казанлък,
ул. Вожели 1А, част от ПИ № 000055.
81. Целодневна детска градина – Стара
Загора, ул. Хан Аспарух 15А, част от ПИ с
идентификатор 68850.514.26.“
5. Приложение № 3 към чл. 7, т. 3 се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 7, т. 3
Държавни имоти, предоставени на Института
по отбрана
Сграда № 4, първият етаж от сграда № 6, сграда № 7, сграда № 7а, сграда № 8 и сграда № 16,
попадащи в терен със специално предназначение
в София, бул. Асен Йорданов, местността Къро.

6. В приложение № 6 към чл. 8:
а) в т. 1 числото „3332“ се заменя с „3218“;
б) в т. 2 числото „1128“ се заменя с „959“;
в) в т. 3 числото „1588“ се заменя с „1351“;
г) в т. 6 числото „120“ се заменя със „110“;
д) в т. 9 числото „325“ се заменя с „330“;
е) създават се т. 12 – 15:
„12. Военно-географска служба – 247 щатни
бройки.
13. Стационарната комуникационна и информационна система – 1512 щатни бройки.
14. Централно военно окръжие – 622 щатни
бройки.
15. Централен артилерийски технически
изпитателен полигон – 142 щатни бройки.“
§ 3. В чл. 3, ал. 4 от Постановление № 258
на Министерския съвет от 2005 г. за дейностите
и задачите по отбранително-мобилизационната
подготовка на държавните органи и юридическите лица с военновремeнни задачи (обн., ДВ,
бр. 100 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2011 г.)
накрая се поставя запетая и се добавя „а за
Министерството на отбраната – служителите
по ал. 2, т. 3 и 4 са в щатната численост на
Българската армия“.
§ 4. В Постановление № 333 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на План за
развитие на въоръжените сили на Република
България (ДВ, бр. 2 от 2011 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В приложение № 1 към чл. 1, раздел II
„Структура на въоръжените сили“ се създава
т. 2.6:
„2.6. Структури на пряко подчинение на министъра на отбраната – военни формирования,
които не са самостоятелни юридически лица:
– Централно военно окръжие
Централното военно окръжие е военно формирование от въоръжените сили, структура на
пряко подчинение на министъра на отбраната,
което организира и осигурява комплектуването
на въоръжените сили с личен състав и техника
в мирно и военно време, социалната адаптация
на освободените от военна служба, воденето
на военния отчет на българските граждани
и техниката, административното обслужване
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на управлението и охраната на имотите на
Министерството на отбраната, експлоатацията
на жилищния фонд, провеждането на геодезическите измервания и заснемания, създаването
и поддържането на специализирани карти.
– Централен артилерийски технически изпитателен полигон
Централният артилерийски технически
изпитателен полигон e военно формирование
от въоръжените сили – структура на пряко
подчинение на министъра на отбраната, за
извършване на полигонни и лабораторни изпитвания на въоръжение и боеприпаси.“
2. В приложение № 2 (поверително) към
чл. 2 се правят изменения и допълнения съгласно приложението (поверително).
§ 5. В член единствен, ал. 2 от Постановление № 175 на Министерския съвет от 2009 г.
за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
в Министерството на отбраната (ДВ, бр. 57
от 2009 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В т. 1 думите „Съвместното оперативно
командване“ се заменят със „Съвместното
командване на силите“.
2. В т. 2 – 4 думите „началникът на Щаба
по подготовката“ се заменят с „командирът“.
3. Точка 5 се отменя.
4. В т. 14 думите „Социални дейности на
Министерството на отбраната“ се заменят с
„Военни клубове и военно-почивно дело“.
5. Създават се т. 16 – 19:
„16. началникът на Военно-географската
служба;
17. командирът на Стационарната комуникационна и информационна система;
18. началникът на Централното военно
окръжие;
19. началникът на Централния артилерийски
технически изпитателен полигон.“
§ 6. Дейността и архивът във връзка с
изпълнението на дейностите по библиотечно обслужване, техническо обслужване на
информационното, телекомуникационното и
размножителното оборудване за нуждите на
административните звена от Министерството
на отбраната преминават от реорганизираните
административни структури на Министерството
на отбраната в Комендантство – МО.
§ 7. Дейността и архивът във връзка с
изпълнението на дейностите по разработване
и проверка на военнотехнически стандарти и
документация за въоръжения, военна техника
и имущества, по планиране и организиране
на процесите по приемане и прилагане на
стандартизационните документи на НАТО и
развитието на съответната информационна
система преминават от реорганизираните административни структури на Министерството
на отбраната в Института по отбрана.
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§ 8. Дейността и архивът във връзка с изпълнението на дейностите по проектиране и
изграждане на Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на
страната и въоръжените сили при извънредно
положение, военно положение и положение
на война преминават от реорганизираните
административни структури на Института по
отбрана в Стационарната комуникационна и
информационна система.
§ 9. Дейността и архивът във връзка с изпълнението на дейностите по административното обслужване на управлението и охраната
на имотите на Министерството на отбраната,
отговорността за експлоатацията на жилищния
фонд, провеждането на геодезическите измервания и заснемания, създаването и поддържането на специализирани карти преминават от
реорганизираните административни структури
на Министерството на отбраната в Централното
военно окръжие.
§ 10. (1) Трудовите правоотношения на работниците и служителите от реорганизираните
организационни структури и административни
звена на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия се уреждат в
съответствие с чл. 123 от Кодекса на труда,
а в случаите на намаляване числеността на
персонала – в съответствие с чл. 328, ал. 1,
т. 2 от Кодекса на труда.
(2) Служебните правоотношения на държавните служители от реорганизираните
организационни структури и административни звена на Министерството на отбраната и
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната се уреждат в съответствие
с чл. 87а от Закона за държавния служител, а
в случаите на съкращаване на длъжности – в
съответствие с чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона
за държавния служител.
(3) Правоотношенията с военнослужещите
от реорганизираните организационни структури
и административни звена на Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия
се уреждат в съответствие с разпоредбите на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.
§ 11. Необходимите средства за изпълнение
на постановлението се осигуряват в рамките
на бюджета на Министерството на отбраната
за съответната година.
§ 12. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 13. Постановлението влиза в сила от
1 юли 2011 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Министерството на отбраната
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят организацията, редът на дейност, функциите и
числеността на персонала на Министерството
на отбраната, наричано по-нататък „министерството“.
Чл. 2. (1) Министерството на отбраната е
юридическо лице на бюджетна издръжка със
седалище София, ул. Дякон Игнатий 3.
(2) Министерството на отбраната е организирано в административни звена, които
интегрирано и във взаимодействие помежду
си подпомагат министъра на отбраната, заместник-министрите, постоянния секретар
на отбраната и началника на отбраната при
осъществяване на правомощията им, осигуряват технически дейността им и извършват
дейности по административното обслужване
на физическите и юридическите лица.
Г л а в а

в т о р а

ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЪРА НА
ОТБРАНАТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 3. (1) Министърът на отбраната, наричан
по-нататък „министъра“, ръководи и отговаря
за провеждането на държавната политика в
областта на отбраната на страната.
(2) Министърът ръководи и представлява
Министерството на отбраната.
Чл. 4. (1) При изпълнението на правомощията си и при изготвянето на проекти на
нормативни и административни актове министърът се подпомага от заместник-министри,
постоянен секретар на отбраната и началник
на отбраната.
(2) Министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя
техните функции.
(3) Функциите и правомощията на министъра в негово отсъствие от страната, при
невъзможност да ги изпълнява в цялост или
частично или когато ползва законоустановен
отпуск, се изпълняват от определен с негова
писмена заповед заместник-министър за всеки
конкретен случай.
Раздел II
Правомощия на министъра на отбраната
Чл. 5. Министърът на отбраната ръководи,
координира и контролира осъществяването на
държавната политика в областта на отбраната
на страната, като осъществява правомощията
си по Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България и по други закони.

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 5

Раздел III
Постоянен секретар на отбраната
Чл. 6. (1) Постоянният секретар на отбраната освен функциите, определени в Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България, изпълнява и следните функции:
1. участва в дейността на ръководни и работни органи на НАТО, Европейския съюз и
други международни организации в случаите,
когато е оправомощен от министъра;
2. ръководи подготовката на становища
на министъра по съгласуване на документите, разработвани в процеса на отбранително
планиране на НАТО и Европейския съюз, и
участието на министъра в заседания на техните
ръководни органи;
3. предлага на министъра оценки, позиции
и решения относно отбранителната политика и
международните политико-военни отношения;
4. организира и контролира воденето на
отчета и управлението на човешките ресурси;
5. организира изпълнението на плановете
и програмите за подготовка на гражданите
за защита на отечеството и за подготовка на
инфраструктурата на страната за отбрана;
6. контролира подготовката и провеждането на обществени поръчки и изпълнението
на договорите за строителство, доставки и
услуги за нуждите на министерството и на
Българската армия с изключение на тези,
които се извършват от структурите по чл. 60д
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България;
7. контролира стопанисването на държавната
собственост в управление на министерството;
8. ръководи и координира функционирането
на общата и специализираната администрация
на министерството за точното спазване на
нормативните актове и на законните разпореждания на министъра;
9. отговаря за планирането и отчетността
при изпълнение на ежегодните цели на администрацията;
10. предлага на министъра цивилните
служители по служебно правоотношение в
специализираната и общата администрация
на министерството за повишаване и понижаване в ранг, за назначаване и освобождаване
от длъжност, за налагане на дисциплинарни
наказания и за утвърждаване на длъжностните
им характеристики;
11. предлага на министъра сключване, изменяне и прекратяване на трудови договори
на цивилните служители по трудови правоотношения в специализираната и общата администрация на министерството, без членовете
и служителите към политическия кабинет,
налагане на дисциплинарни наказания, утвърждаване на длъжностните им характеристики;
12. организира сътрудничеството и подпомагането на дейността на военно-патриотични
съюзи, неправителствени организации със
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сфера на дейност в сигурността и отбраната,
сдружения на военнослужещи, резервисти,
ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали;
13. ръководи дейността на Програмния
съвет;
14. организира и контролира информационната дейност в министерството, в структурите на пряко подчинение на министъра и в
Българската армия.
(2) Постоянният секретар на отбраната
съвместно с началника на отбраната ръководят
и носят отговорност за:
1. подготовката на ежегодния доклад за
състоянието на отбраната и въоръжените сили;
2. разработването на указания на министъра
за отбранителното планиране и програмиране;
3. подготовката и организацията на изпълнението на държавния военновременен план
и военновременните задачи на държавните
органи, органите на местното самоуправление
и местната администрация и на юридическите
лица;
4. разработването на списък на категориите
информация, подлежаща на класификация
като служебна тайна за сферата на дейност
на министерството, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия;
5. подготовката на програма и/или проекти за инвестиционни разходи за придобиване
и/или модернизация на въоръжение, техника и
оборудване за нуждите на въоръжените сили;
6. координирането на дейността на дирекциите от администрацията в съответствие
с инструкцията на министъра по чл. 91 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.
(3) В изпълнение на функциите по ал. 2 постоянният секретар на отбраната и началникът
на отбраната координират своите действия и
издават съвместни заповеди.
(4) При осъществяване на функциите си
постоянният секретар на отбраната има право
да получава необходимата за изпълнение на
функциите му информация, като се подпомага
от общата, специализираната администрация
и Щаба на отбраната, от командващия на
Съвместното командване на силите, от командирите на видовете въоръжени сили, службите
и от другите структури на пряко подчинение
на министъра на отбраната.
(5) Функциите на постоянния секретар на
отбраната при командировка или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от
директор на дирекция от общата или специализираната администрация, определен със заповед
на министъра за всеки конкретен случай.
(6) В случаите по чл. 82, т. 3 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България на постоянния секретар на отбраната
се извършва атестиране при условия и по ред,
определени със заповед на министъра.
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Раздел IV
Началник на отбраната
Чл. 7. (1) Началникът на отбраната освен
функциите и отговорностите, възложени му
със Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България, изпълнява и следните
функции:
1. ръководи дейността по разработване на
Националната отбранителна стратегия, доктрината на Въоръжените сили на Република
България, като съгласува с постоянния секретар на отбраната основните военнополитически цели, военнополитическите сценарии и
принципите, при които се използват военните
и гражданските способности на страната за
нейната ефективна отбрана;
2. организира, осъществява контрол и
отговаря за изпълнението на заповедите на
министъра в Българската армия;
3. представя на министъра проекти на стратегически планове, доктрини и оперативни
планове за действия на въоръжените сили и
предложения за привеждане на въоръжените
сили или на част от тях в по-висока степен на
бойна готовност и/или за обявяване на обща
или частична мобилизация;
4. предлага на министъра решения за участието на военни формирования при овладяване и/или преодоляване на последиците от
бедствия въз основа на постъпило искане от
съответния държавен орган съгласно плановете
за провеждане на спасителни и неотложни
аварийно-възстановителни работи;
5. ръководи привеждането на Българската
армия или на част от нея в по-висока степен
на бойна готовност;
6. ръководи дейността по приемането на извиканите резервисти в Българската армия и по
подготовката им във военните формирования;
7. участва в работата по подготовката и
изпълнението на държавен военновременен
план и при определянето на военновременните задачи;
8. организира и носи отговорност за логистичното, метрологичното, военно-топографското и комуникационно-информационното
осигуряване на Българската армия, а във
военно време – и на въоръжените сили;
9. ръководи методически дейността на
силите и средствата за разузнаване в Българската армия;
10. носи отговорност за осъществяване на
охраната и отбраната на обектите на Българската армия;
11. ръководи и осъществява контрол по организацията и носенето на бойното дежурство
в Българската армия, охраната и отбраната
на въздушното пространство и отбраната на
държавната граница на Република България;
12. предлага на министъра за утвърждаване
устави, доктрини, концепции и стандарти за
подготовка и използване на въоръжените сили;
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13. организира процеса на преглед на структурата на въоръжените сили;
14. организира подготовката на военни
оценки, анализи и препоръки и ги представя
на министъра за вземане на военнополитически решения в областта на отбраната и по
използването на въоръжените сили;
15. ръководи дейността на Съвета по отбранителни способности;
16. представя Българската армия и участва
в работата на военните органи на НАТО и на
Европейския съюз, като изразява позиции,
предварително съгласувани с постоянния секретар на отбраната и утвърдени от министъра;
17. предлага кандидатури на офицери от Българската армия за назначаване на длъжности
от висшия команден състав и за повишаване
във висши офицерски звания;
18. съгласува предложенията за назначаване
на аташета по отбраната, военни, военновъздушни и военноморски аташета на Република България и на военни представители от
Българската армия в обединените щабове на
НАТО и на Европейския съюз;
19. организира участието на Щаба на отбраната, Съвместното командване на силите
и видовете въоръжени сили в подготовката
на програма и/или проекти за инвестиционни
разходи за придобиване и/или модернизация на
въоръжение, техника и оборудване за нуждите
на въоръжените сили;
20. предлага на министъра цивилните служители по служебно правоотношение в Щаба
на отбраната за повишаване и понижаване
в ранг, за назначаване и освобождаване от
длъжност, за налагане на дисциплинарни наказания и за утвърждаване на длъжностните
им характеристики;
21. предлага на министъра сключване, изменяне и прекратяване на трудови договори
на цивилните служители по трудови правоотношения в Щаба на отбраната, налагане на
дисциплинарни наказания, утвърждаване на
длъжностните им характеристики.
(2) Началникът на отбраната съвместно с
постоянния секретар на отбраната ръководят
и носят отговорност за:
1. организацията на процеса и резултатите
от проведените стратегически прегледи на
отбраната, както и тяхното практическо приложение в дейността на Българската армия;
2. подготовката на Бяла книга за отбраната
и въоръжените сили;
3. разработването на планове за развитие
на въоръжените сили и тяхното изпълнение,
както и на Дългосрочен инвестиционен планпрограма;
4. изготвянето и контрола на изпълнението
на инструкцията на министъра по чл. 91 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България;

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7

5. изготвянето на нормативни и административни актове на министъра, когато това
им е възложено с нарочна негова заповед.
(3) В изпълнение на функциите по ал. 2 началникът на отбраната и постоянният секретар
на отбраната координират своите действия и
издават съвместни заповеди.
(4) При осъществяване на функциите си началникът на отбраната има право да получава
необходимата за изпълнението им информация,
като се подпомага от заместник-началниците
на отбраната, главния сержант на Българската
армия, Щаба на отбраната, общата и специализираната администрация на министерството,
командващия на Съвместното командване на
силите, командирите на видовете въоръжени
сили, службите и от другите структури на
пряко подчинение на министъра.
(5) Функциите на началника на отбраната
в негово отсъствие от страната или когато
ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен с негова писмена заповед
заместник-началник на отбраната.
Чл. 8. (1) Заместник-началниците на отбраната:
1. подпомагат началника на отбраната в
ръководството на Българската армия;
2. контролират изпълнението на нормативните и административните актове на министъра
и заповедите на началника на отбраната в
Българската армия;
3. координират дейността на административните звена от Щаба на отбраната;
4. организират участието на административните звена от Щаба на отбраната в подготовката
и провеждането на стратегически или периодични прегледи на отбраната и въоръжените
сили и осъществяват контрол за изпълнението
на резултатите в Българската армия;
5. организират дейността по подготовката
и изпълнението на плана за развитие на въоръжените сили;
6. контролират разработването на директиви,
устави и стандарти за подготовката и използването на войските и силите и контролират
тяхното изпълнение;
7. координират участието на Българската
армия в двустранното военно сътрудничество;
8. координират дейностите на структурите от
Българската армия по прилагането на Споразумението между правителството на Република
България и правителството на Съединените
американски щати (САЩ) за сътрудничество
в областта на отбраната (ССОО);
9. подпомагат началника на отбраната в
ръководството на стратегическото и мобилизационното развръщане на въоръжените
сили или на част от тях в различни степени
на бойна готовност, военно положение и положение на война;
10. координират дейностите в Българската
армия, свързани с процесите на планиране,
програмиране и бюджетиране;
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11. контролират логистичното осигуряване
на Българската армия;
12. участват в разработването на планове и
програми за въоръжаване и превъоръжаване
на Българската армия;
13. координират дейността по прегледа на
структурата на Българската армия;
14. осъществяват контрол на състоянието
на дисциплината в Българската армия;
15. координират разпределението и подготовката на извиканите резервисти в Българската армия;
16. подпомагат началника на отбраната при
организиране работата на Съвета за отбранителните способности;
17. изпълняват и други функции, възложени
им със заповед на началника на отбраната.
(2) Началникът на отбраната разпределя
функциите по ал. 1 между заместник-началниците на отбраната в длъжностните им характеристики, които предлага на министъра
за утвърждаване.
(3) В изпълнение на заповедите на началника на отбраната заместник-началниците на
отбраната издават разпореждания и указания.
Чл. 9. Главният сержант на Българската
армия:
1. осъществява методическо ръководство на
дейността на главните сержанти (старшини)
на Съвместното командване на силите, на
Сухопътните войски, Военновъздушните сили
и Военноморските сили;
2. изпълнява контролни функции по отношение на сержантския (старшинския) и
войнишкия състав на Българската армия;
3. прави предложения относно подготовката на сержантите (старшините) и войниците,
повишаването на тяхната квалификация, кадровото развитие и оптималното им включване
в структурните звена;
4. работи за съхраняване и развитие на
традициите на сержантския (старшинския) и
войнишкия състав от Българската армия;
5. налага армейските стандарти за външен
вид и поведение на сержантите (старшините)
и войниците и прилага професионалната етика
в своята работа;
6. поддържа постоянна връзка със структурите на НАТО, работещи със сержантските
корпуси в армиите – членки на НАТО, и участва
активно в организацията и провеждането на
техните мероприятия;
7. изучава и прилага в своята работа регламентиращите документи на НАТО по работата
със сержантския състав;
8. участва в комисиите по подбора на военнослужещи за заемане на международни
длъжности за сержанти (старшини) и войници в щабове и/или органи на международни
организации;
9. участва при подбора на сержанти (старшини) и войници за участие в международни
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мероприятия с представителен характер – семинари, симпозиуми, конференции и др.;
10. участва в разработването на нормативни
актове, засягащи дейността на сержантския
(старшинския) състав;
11. изготвя становища по подадени рапорти,
молби и жалби от сержантите (старшините)
и войниците;
12. участва в комисиите за проверка на
учебния процес в сержантските (старшинските)
професионални колежи;
13. изучава и предлага за решаване социалните проблеми на сержантите (старшините)
и войниците от Българската армия.
Раздел V
Политически кабинет
Чл. 10. (1) Политическият кабинет подпомага министъра при формулирането, разработването и изпълнението на конкретни
решения за провеждане на правителствената
политика в областта на отбраната и при осъществяването на гражданския контрол върху
въоръжените сили.
(2) Политическият кабинет включва заместник-министрите, началника на кабинета,
парламентарния секретар и директора на дирекция „Връзки с обществеността“.
(3) Работата на политическия кабинет се
подпомага от съветници, експерти и технически сътрудници.
Чл. 11. Началникът на кабинета:
1. организира работата на политическия
кабинет, участва в заседанията, организирани
от началника на кабинета на министър-председателя, и информира министъра и политическия кабинет за взетите решения;
2. подготвя програмата на министъра и
координира изпълнението є;
3. организира подготовката и следи за
изпълнението на работната програма на министерството и обобщава предложенията на
членовете на кабинета за нейното допълване
и актуализиране;
4. информира министъра за хода на ежедневната работа в министерството, преглежда и
насочва по компетентност текущата кореспонденция, която получава, и осъществява контрол
по сроковете за изпълнение на възложените
от министъра задачи;
5. осъществява връзките на министъра с
другите членове на Министерския съвет, с представители на държавните органи и с органите
на местното самоуправление, с политически и
обществени организации и с граждани;
6. координира работата на съветниците,
експертите и техническите сътрудници към
политическия кабинет;
7. организира работата на Съвета по отбрана.
Чл. 12. (1) Парламентарният секретар:
1. осъществява връзките на министъра с
Народното събрание, с парламентарните гру-
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пи, с постоянните и временните комисии на
Народното събрание и с политическите партии;
2. при покана присъства на заседанията на
комисиите на Народното събрание и координира присъствието на други длъжностни лица
от министерството;
3. информира министъра и политическия
кабинет за всички предложения във връзка със
законопроекти, отнасящи се до дейностите в
областта на отбраната;
4. координира и контролира подготовката
на отговорите на актуални въпроси и питания
на депутати;
5. информира министъра и политическия
кабинет за дебатите по законопроектите по
т. 3, обсъжданите въпроси и решенията на
комисиите на Народното събрание, отнасящи
се до дейностите в областта на отбраната;
6. поддържа актуална информация за състоянието на законопроектите по т. 3, одобрени
от Министерския съвет по предложение на
министъра и внесени в Народното събрание;
7. участва в заседанията на парламентарните секретари на министерствата и информира началника на политическия кабинет за
взетите решения;
8. участва в изготвянето на проекта на
законодателна програма на министерството.
(2) Парламентарният секретар координира
работата си с парламентарния секретар на
Министерския съвет.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 13. (1) Администрацията е структурирана
в звена, самостоятелни отдели и дирекции и
Инспекторат.
(2) Общата численост на персонала в
административните звена е посочена в приложението.
Чл. 14. Министърът утвърждава длъжностното разписание на министерството по съвместно предложение на постоянния секретар
на отбраната и началника на отбраната.
Чл. 15. Администрацията подпомага и осигурява министъра при подготовката, организацията, изпълнението и контрола на решенията
и актовете, свързани с осъществяването на
правомощията му.
Раздел II
Инспекторат
Чл. 16. (1) Инспекторатът:
1. осъществява контрол за спазването на
нормативните актове и заповедите на министъра и за законосъобразното провеждане на
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административните дейности в министерството,
в структурите на пряко подчинение на министъра и в Българската армия;
2. извършва проверки по предложения, сигнали и жалби на физически или юридически
лица до министъра и ги уведомява за взетите
решения и за предприетите мерки;
3. събира и анализира информация, оценява корупционния риск и извършва проверки
за установяване на нарушения и прояви на
корупция в администрацията, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и формированията от Българската армия;
4. извършва проверки по сигнали срещу
незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията;
5. анализира ефективността на дейността
на администрацията;
6. проверява спазването на вътрешните
правила за организацията на работа в администрацията;
7. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
8. може да предлага образуване на дисциплинарни производства при констатирани
нарушения на служебните задължения, както
и на Кодекса за поведение на служителите
в държавната администрация и на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси;
9. осъществява съдействие и контрол по
привеждането в изпълнение на препоръките и
предложенията на омбудсмана на Република
България;
10. осъществява други функции във връзка
с административния контрол, произтичащи
от нормативни актове или възложени от министъра.
(2) Инспекторатът е на пряко подчинение на
министъра и се ръководи от главен инспектор
на Министерството на отбраната.
(3) Организацията на дейността на Инспектората, видовете проверки, както и условията
и редът за извършването им се определят с
акт на министъра.
Раздел III
Дирекция „Сигурност на информацията“
Чл. 17. (1) Дирекция „Сигурност на информацията“ се ръководи от служител по сигурността на информацията, който е на пряко
подчинение на министъра.
(2) Дирекция „Сигурност на информацията“
отговаря непосредствено за защитата на класифицираната информация в министерството.
(3) Дирекция „Сигурност на информацията“ осъществява дейностите по защитата на
класифицираната информация в министерството, като:
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1. разработва общите изисквания и основните регламентиращи документи в областта
на документалната, персоналната, физическата,
индустриалната, криптографската сигурност на
информацията и сигурността в автоматизирани
информационни системи и мрежи и организира прилагането на политиките на НАТО
и Европейския съюз в областта на видовете
сигурност на информацията;
2. разработва система от мерки, способи и
средства за защита на документи и материали,
съдържащи национална и чуждестранна класифицирана информация, и следи за тяхното
изпълнение;
3. организира и осъществява регистриране,
отчитане, разпределяне, съхраняване, размножаване и пренасяне на документи и материали,
съдържащи класифицирана информация;
4. планира и организира система от мерки,
способи и средства за физическа сигурност по
Закона за защита на класифицираната информация и контролира прилагането им;
5. организира процеса по проучването за
персонална сигурност;
6. планира, организира и осъществява изпълнението на изискванията за индустриална
сигурност;
7. определя реда за прилагане на криптографски методи и средства и организира
процеса по въвеждане в експлоатация на
криптографските мрежи;
8. организира системата за скрито управление на войските за мирно и военно време и
разработването на необходимите документи;
9. формулира изискванията и реда за осигуряване на национални ключови материали
и документация за въоръжените сили и криптографски средства и ключови материали на
НАТО за Република България;
10. изготвя основните регламентиращи
документи и актове за осъществяване на
кибернетична защита и организира процеса
по наблюдение и контрол на автоматизирани
информационни системи (АИС) и мрежи в
министерството, в структурите на пряко подчинение на министъра и в Българската армия;
11. организира процеса по акредитиране
на АИС и мрежи и следи за спазването на
изискванията за сигурност на информацията
в АИС;
12. организира и ръководи функционирането на автоматизираната информационна
система „Документооборот за класифицирана
информация“;
13. разработва изискванията за сигурност
на информацията, осъществява координация
и съпровожда дейностите по проектирането
и изграждането на подсистемата за сигурност
на C4I системите;
14. планира и организира обучението в
областта на защитата на информацията;
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15. осъществява контрол по спазването на
изискванията за защита на класифицираната
информация в министерството, в структурите
на пряко подчинение на министъра и в Българската армия;
16. планира и организира защитата на класифицираната информация при бедствия, при
положение на война, при военно или друго
извънредно положение в министерството, в
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и в Българската армия;
17. осъществява взаимодействие с национални органи, служби или организации, както и
със сродни служби и органи на други държави
или международни организации по въпроси,
свързани със защитата на класифицираната
информация;
18. осъществява методическо ръководство и
координира дейността на Техническия център
за сигурност на информацията във въоръжените сили;
19. осъществява методическо ръководство
на органите по сигурността на информацията
в Българската армия и в структурите на пряко
подчинение на министъра;
20. разработва и предлага на министъра
общите изисквания и реда за осъществяване
на пропускателния режим в обектите на министерството и в обектите и формированията
на структурите на пряко подчинение на министъра и на Българската армия.
Раздел IV
Дирекция „Вътрешен одит“
Чл. 18. (1) Дирекция „Вътрешен одит“ е на
пряко подчинение на министъра и осъществява
вътрешен одит по Закона за вътрешния одит
в публичния сектор.
(2) Дирекция „Вътрешен одит“ осъществява дейността по вътрешен одит на всички
структури, програми, дейности и процеси в
министерството, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз и
по други програми и на разпоредителите с
бюджетни кредити от по-ниска степен към
министъра, които нямат изградени звена за
вътрешен одит, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(3) Във връзка с изпълнението на одитен
ангажимент за даване на увереност дирекция
„Вътрешен одит“ може да извършва проверки
във второстепенни разпоредители с бюджетни
кредити към министъра, в които е изградено
самостоятелно звено за вътрешен одит, както и
на техните разпоредители с бюджетни кредити
от по-ниска степен.
(4) Дирекция „Вътрешен одит“ осъществява вътрешен одит в търговските дружества
по чл. 61 от Търговския закон и в лечебните
заведения – търговски дружества, в които
министърът упражнява правата на държавата
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в капитала, когато в посочените организации
не е изградено самостоятелно звено за вътрешен одит.
(5) Дирекция „Вътрешен одит“ осъществява
наблюдение и координация на дейността на
звената за вътрешен одит на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към
министъра.
(6) Директорът на дирекция „Вътрешен
одит“ докладва пряко на министъра.
(7) Дирекция „Вътрешен одит“:
1. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния
сектор, Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните
одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология
за вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се утвърждават
от министъра;
3. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент, който съдържа обхват, цели,
времетраене и разпределение на ресурсите за
изпълнение на ангажимента, одитния подход
и техники, вида и обема на проверките;
4. дава на министъра независима и обективна оценка за състоянието на одитираните
системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени
от министъра;
6. проверява и оценява: съответствието на
дейностите със законодателството, вътрешните
актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване
на активите и информацията; ефективността,
ефикасността и икономичността на дейностите;
изпълнението на задачите, договорите, поетите
ангажименти и постигането на целите;
7. при възлагане от министъра дава съвети,
мнение и обучава с цел подобряване процесите
на управление на риска и контрола, без да
поема управленска отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с министъра и с
ръководителите на структурите, чиято дейност
е одитирана, резултатите от всеки извършен
одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността
на системите за финансово управление и контрол, подпомага министъра при изготвянето
на план за действие и извършва проверки за
проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит в
съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор;
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11. предлага на министъра план за повишаване квалификацията на вътрешните одитори
и осъществява контакти с другите звена за
вътрешен одит от организациите от публичния
сектор с цел обмяна на добри практики;
12. осъществява взаимодействие с външни
одитори, Сметната палата, Агенцията за държавна финансова инспекция и с други контролни органи с цел подобряване на резултатите
от одитната дейност.
Раздел V
Звено „Финансов контрол и материални
проверки“
Чл. 19. Звено „Финансов контрол и материални проверки“:
1. осъществява предварителен контрол по
законосъобразност по чл. 13, ал. 3, т. 5 от
Закона за финансовото управление и контрол
в публичния сектор на всички документи и
действия, свързани с финансовата дейност в
министерството;
2. извършва материални проверки на материалноотговорните лица в министерството,
в структурите на пряко подчинение на министъра и в Българската армия по отношение
на събирането, съхраняването, разходването
и отчитането на активите съгласно чл. 31 от
Закона за държавната финансова инспекция;
3. документира резултатите от извършените
проверки, като изготвя доклади и актове за
начет.
Раздел VI
Звено „Протокол“
Чл. 20. Звено „Протокол“:
1. осигурява подготовката и провеждането
на протоколни и работни срещи и посещения у
нас и в чужбина на ниво министър, заместникминистри, постоянен секретар на отбраната,
началник на отбраната и заместник-началници
на отбраната;
2. съставя и координира с другите структурни звена на министерството програмата
на официални срещи и посещения у нас и в
чужбина на министъра, постоянния секретар
на отбраната и началника на отбраната;
3. осигурява подготовката и провеждането
на военни празници и церемонии с участието
на министъра;
4. осигурява участието на министъра, заместник-министрите, постоянния секретар
на отбраната и началника на отбраната в
тържествени празници и церемонии от общонационално и местно значение;
5. предлага нивото на представяне в протоколните прояви на държавно равнище, в
което министерството участва;
6. осигурява превода на официалната кореспонденция и документи, необходими за
дейността на ниво министър, заместник-министри, постоянен секретар на отбраната;
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7. организира издаването на дипломатически паспорти, служебни паспорти и визи при
задгранични командировки на служители от
министерството и Българската армия пред
овластените за това служби и дипломатически
представителства и заявява потребностите за
закупуване на самолетни билети.
Раздел VII
Обща администрация
Чл. 21. (1) Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на
министъра, заместник-министрите, постоянния секретар на отбраната и на началника на
отбраната, създава условия за осъществяване
дейността на специализираната администрация и на Щаба на отбраната и извършва
техническите дейности по административното
обслужване.
(2) Общата администрация е организирана
в 4 дирекции:
1. дирекция „Административно и информационно обслужване“;
2. дирекция „Връзки с обществеността“;
3. дирекция „Правно-нормативна дейност“;
4. дирекция „Финанси“.
Чл. 22. Дирекция „Административно и
информационно обслужване“:
1. организира подготовката на ежедневния
доклад на министъра и на постоянния секретар
на отбраната;
2. осъществява административно-техническото и документално-информационното
обслужване на министерството;
3. организира и осъществява деловодната и
архивната дейност на министерството;
4. организира изготвянето на становища
на министерството по проекти на нормативни
актове и осигурява технически изпращането
на материалите за заседания на Министерския
съвет;
5. осъществява административното обслужване на граждани и организации; организира
подготовката на решения за предоставяне или
отказ на достъп до обществена информация
по реда на Закона за достъп до обществена
информация; осигурява заседанията на Съвета
по отбрана;
6. планира, организира и осигурява технологичното прилагане на Закона за електронно
управление, на новите информационни технологии и предоставянето на публични и интернет услуги в министерството и осъществява
методическо ръководство на структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
при изпълнението на тези дейности;
7. прилага информационните технологии и
технологичното съвместяване на интегрираната
информационна система на министерството с
информационните системи на другите звена
от държавната администрация и Европейския
съюз за осигуряване и обслужване на публични
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и интернет услуги и методически подпомага
структурите на пряко подчинение на министъра
при изпълнението на тези дейности;
8. отговаря за проектирането, разработването и техническата поддръжка на страницата
на министерството в интернет.
Чл. 23. Дирекция „Връзки с обществеността“:
1. подпомага министъра при формиране на
информационната политика и ръководството
на информационната дейност на министерството, структурите на пряко подчинение на
министъра и Българската армия, провежда
комуникационните кампании на министерството, като осигурява публичност на решенията
и действията на ръководството им;
2. осъществява контактите с медиите,
връзките с обществеността и вътрешната информация на министерството и методически
ръководи и координира тези дейности за структурите на пряко подчинение на министъра и
Българската армия;
3. планира и провежда медийните изяви на
министъра, заместник-министрите, постоянния
секретар на отбраната и началника на отбраната и поддържа контакти с международните,
националните и регионалните печатни и електронни медии на базата на анализ и оценка
на медийната среда;
4. осъществява методическото ръководство
на структурите по връзки с обществеността в
Българската армия, в структурите на пряко
подчинение на министъра и на военните медии;
5. поддържа актуализирането и публикуването на информация на страницата на министерството в интернет;
6. ръководи дейността по съхраняването
и възстановяването на воинските традиции,
ценности, ритуали и символи на Българската
армия.
Чл. 24. Дирекция „Правно-нормативна
дейност“:
1. подпомага изготвянето на проекти на
нормативни актове на министъра, съгласува
и/или изготвя становища за законосъобразност на проектите на актове на министъра,
заместник-министрите, постоянния секретар
на отбраната и началника на отбраната;
2. изготвя или дава становища по законосъобразност на проекти на актове на Народното
събрание и на Министерския съвет;
3. осигурява в правно отношение дейността по управление на човешките ресурси
и съгласува проекти на актове за приемане,
изпълнение и освобождаване от военна служба
на военнослужещите по Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България,
както и за възникване, изменяне и прекратяване
на правоотношенията с държавните служители и с лицата по трудови правоотношения в
министерството;
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4. организира и осъществява процесуалното
представителство на министерството;
5. ръководи методически юрисконсултите
на министерството, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия;
6. осигурява в правно отношение дейността
по възлагане на обществени поръчки с възложител министърът или упълномощени от
него длъжностни лица от администрацията и
по предоставянето на концесии;
7. осигурява в правно отношение дейността
по управление на и разпореждане с жилищния
фонд и недвижимите имоти в управление на
министерството;
8. осигурява в правно отношение изпълнението на правомощията на министъра в
качеството му на едноличен собственик на
капитала в търговските дружества с държавно
участие;
9. осигурява в правно отношение международната дейност на министерството.
Чл. 25. Дирекция „Финанси“:
1. осъществява функциите на министъра
като първостепенен разпоредител с бюджетни
кредити по изпълнението на бюджета и извършването на плащанията и като администратор на бюджетните приходи по текущото
изпълнение на бюджета съгласно Закона за
устройството на държавния бюджет;
2. организира и осъществява разходването
на финансовите ресурси по бюджета на министерството, като прилага принципите на
законосъобразност, прозрачност, ефективност
и ефикасност при финансирането на ежедневната дейност на Българската армия и на отбраната на пряко подчинение на министъра в
съответствие с приоритетите на провежданата
отбранителна политика;
3. извършва банковите разплащания на
разпоредителите с бюджетни кредити на министерството, включени в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), като
осъществява текущ контрол върху лимитите
за разход;
4. разработва счетоводната политика в
министерството и организира вътрешноведомствената финансова дейност и счетоводната
отчетност, свързана с нейното документиране,
съгласно действащите нормативни разпоредби,
приложими за бюджетните предприятия;
5. организира и разработва указания за правилното прилагане на данъчното законодателство в министерството, в структурите на пряко
подчинение на министъра и в Българската
армия и следи за разчитането на дължимите
данъци и такси;
6. изготвя и представя пред Министерството
на финансите и Сметната палата консолидираните счетоводни отчети на касова и начислена
основа;
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7. предлага актуализация и организира
практическото изпълнение на националната
политика по доходите в министерството;
8. извършва всички дължими централни
плащания към контрагенти по договори за
изпълнението на Единния финансов план за
материално-техническо осигуряване и Единния
поименен списък за строителство и строителни услуги в министерството, в структурите на
пряко подчинение на министъра и в Българската армия;
9. съгласува решенията за откриване на
процедури и проектите на договори за доставка
на стоки и услуги по Единния финансов план
за материално-техническо осигуряване и Единния поименен списък за строителство и строителни услуги по отношение на финансовите
параметри, свързани с начините на плащане;
10. разработва методология и организира
обобщаването на финансово-икономическата
информация за целите на оптималното управление на финансовите ресурси съгласно
изискванията на националната статистика и
текущия анализ на разходите за отбрана по
второстепенни разпоредители, по основни
програми и по мисии;
11. организира финансово-счетоводното
обслужване на министерството и дейностите,
свързани с формиране и изплащане на възнагражденията, с общественото и здравното
осигуряване;
12. организира и контролира всички плащания за финансовото осигуряване на мероприятията, свързани с дейността на българските
контингенти зад граница по линия на поетите
международни ангажименти и издръжката
на националните представители от министерството в структури и щабове на НАТО и
Европейския съюз;
13. ръководи методически финансовите
органи в структурите на пряко подчинение на
министъра и в Българската армия по реализацията на финансовата и счетоводната политика;
14. организира изпълнението на правомощията на министъра в качеството му на едноличен собственик на капитала в търговските
дружества с държавно участие;
15. организира дейностите по управление и
разпореждане с излишните за министерството
движими вещи и по изготвянето на първичните счетоводни документи в съответствие със
Закона за счетоводството.
Раздел VIII
Специализирана администрация
Чл. 26. (1) Специализираната администрация
е организирана в 5 дирекции.
(2) Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на
правомощията на министъра, заместник-министрите, постоянния секретар на отбраната
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и на началника на отбраната в рамките на
делегираните им правомощия и определените
им функции.
Чл. 27. Дирекция „Инфраструктура на
отбраната“:
1. подпомага министъра при формирането
и реализирането на политиката по управление
на военната инфраструктура на министерството
и на инвестициите в строителството;
2. осъществява дейността по отчетността
и регистрацията на имотите – държавна собственост, като поддържа Регистър на имотите;
съставя актове за имотите – публична държавна собственост, за имоти, свързани с класифицирана информация, представляваща държавна
тайна, или със сигурността и отбраната на
страната, и води регистър за тях; организира
провеждането на геодезическите измервания
и заснемания, създаването и поддържането на
специализирани карти;
3. планира, организира и координира
дейностите по управление, преобразуване
и разпореждане с недвижимите имоти на
министерството; подпомага министъра при
осъществяване на политиката по охраната на
имотите с отпаднала необходимост;
4. координира и контролира планирането на
капиталовите инвестиции за инфраструктура
на отбраната и изготвя Единния поименен
списък за строителство и строителни услуги,
организира и контролира тяхното изпълнение;
5. оценява съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към
строежите; координира изпълнението на договорите за строителство и строителни услуги,
като подпомага министъра при откриване на
строителния процес, актуването на отделните
етапи и разрешаване ползването на строежите;
6. организира и осъществява дейностите
по възлагане на обществени поръчки с възложител министърът за строителство, строителни услуги и охрана на недвижими имоти;
международните търгове за строителство и
строителни услуги; концесиите за строителство и съпътстващи ги дейности; координира
и контролира изпълнението на договорите,
сключени от министъра в резултат на проведените от дирекцията процедури;
7. организира изпълнението на дейностите
по Програмата на НАТО за инвестиции в
сигурността (NSIP);
8. организира управлението, разпореждането
и контролира експлоатацията на жилищния
фонд на министерството;
9. осъществява пазарно проучване на
строителството и строителните услуги и на
съпътстващите ги дейности.
Чл. 28. Дирекция „Отбранителна политика“:
1. подпомага министъра в процеса на формиране, провеждане, координиране и контрол по
изпълнението на политиката за националната
и колективната сигурност и отбрана;
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2. извършва периодични прегледи и оценка
на съответствието на стратегическите документи, свързани с политиката за сигурност и
отбрана, с действащата нормативна уредба и
съгласува указанията за текущите дейности
по реализиране на отбранителната политика;
3. организира и координира провеждането
на прегледи на отбраната и на въоръжените
сили и формулира политиката за тяхното развитие и трансформация;
4. изготвя Указания по отбранителна политика, Указания за планиране използването
на въоръжените сили и Годишен доклад за
състоянието на отбраната и въоръжените сили;
5. определя политическите насоки на дългосрочното планиране;
6. управлява и координира участието в
процеса на формиране на отбранителните
аспекти на политиката на НАТО и Общата
политика за сигурност и отбрана (ОПСО) на
Европейския съюз;
7. планира и осъществява програмен мениджмънт на дейностите по реализиране на
отбранителната политика, свързани с членството в НАТО и Европейския съюз и международното сътрудничество;
8. подпомага министъра при формирането
на политиката и организира осъществяването
на двустранното, многостранното и регионалното сътрудничество в областта на отбраната
и свързаната с него координация;
9. подпомага министъра при формиране
и провеждане на политиката по изпълнение
на задълженията и реализирането на правата
на страната по международните договори и
споразуменията в областта на контрола на
въоръженията и мерките за укрепване на
доверието и сигурността в Европа;
10. подпомага министъра при формирането,
провеждането и контрола на изпълнението на
политиките в областта на международното
военнотехническо сътрудничество.
Чл. 29. Дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“:
1. координира процесите по планиране,
програмиране и бюджетиране в министерството, в структурите на пряко подчинение на
министъра и в Българската армия;
2. организира прилагането на Интегрираната система за управление на ресурсите за
отбрана в министерството, в структурите на
пряко подчинение на министъра и в Българската армия;
3. организира и провежда процеса на годишен програмен преглед на отбранителните
програми, разработвани в министерството, в
структурите на пряко подчинение на министъра
и в Българската армия;
4. осигурява в организационно, документално и техническо отношение заседанията
на Програмния съвет към министъра;
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5. разработва указания за програмиране
на министъра, меморандум на програмните
решения и годишен отчет за изпълнението на
отбранителните програми;
6. съгласува целите на въоръжените сили с
отбранителните програми в министерството, в
структурите на пряко подчинение на министъра и в Българската армия по отношение
на финансовата макрорамка в средносрочен
и дългосрочен период;
7. разработва методология за остойностяване
на отбранителните разходи в министерството,
в структурите на пряко подчинение на министъра и в Българската армия и Стратегия за
управление на риска в програмите на министерството, в структурите на пряко подчинение
на министъра и в Българската армия;
8. осъществява методическото ръководство,
координацията и контрола на дейностите по
отбранително-мобилизационна подготовка;
9. координира използването на системата
за управление на страната и въоръжените
сили за работа във военно време в частта є
за министерствата, ведомствата, областните и
общинските администрации и други граждански структури;
10. организира разработването и поддържането на държавен военновременен план, неговото ресурсно осигуряване и контрол и участва
в изготвянето на проекти на военновременни
бюджети на страната и на министерството;
11. осъществява функциите на министъра
като първостепенен разпоредител с бюджетни
кредити по организиране процесите на планиране, програмиране и годишното управление
на разходите за отбрана съгласно Закона за
устройството на държавния бюджет;
12. разработва средносрочни бюджетни
прогнози, проектобюджет и бюджет на министерството на основата на резултатите от
проведения програмен преглед, меморандум на
програмните решения, проведения бюджетен
преглед и консултации с второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в съответствие
с националното законодателство;
13. разработва указания на министъра по
изпълнението на бюджетната процедура и
указания на министъра за разходването на
бюджета за текущата година;
14. утвърждава и коригира при необходимост месечните лимити за разходи и текущите
плащания по бюджета на министерството и по
бюджетите/бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
15. организира изготвянето, актуализира
при необходимост и отчита изпълнението
на Единния финансов план за материалнотехническо осигуряване на министерството;
съгласува Единния поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги с
отбранителните програми и бюджета;
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16. съгласува финансовите параметри на
решения за откриване на процедури за доставки и услуги, строителство и строителни
услуги, проекти на договори за реализиране
на Единния финансов план за материалнотехническо осигуряване на министерството
и Единния поименен списък на обектите за
строителство и строителни услуги;
17. подпомага министъра и другите представители на министерството при осъществяването
на техните функции в Междуведомствения
съвет по въпросите на военнопромишления
комплекс и мобилизационната готовност на
страната.
Чл. 30. Дирекция „Управление на човешките ресурси“:
1. подпомага министъра при формиране на
политиката по определяне на необходимите
човешки ресурси за нуждите на министерството,
структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия и по провеждане
на кадровата политика;
2. организира и координира дейностите по
приемане, назначаване, атестиране, повишаване във военно звание, кариерно развитие и
освобождаване от военна служба на военнослужещите в министерството, в структурите
на пряко подчинение на министъра и в Българската армия;
3. администрира възникването, изменянето
и прекратяването на правоотношенията с военнослужещите, държавните служители и лицата
по трудови правоотношения в министерството,
в т.ч. планира и организира повишаването на
квалификацията им;
4. организира разработването и съгласува
организационно-щатната структура на министерството, структурите на пряко подчинение
на министъра и Българската армия;
5. подпомага министъра при осъществяване
на общото ръководство и контрол по прилагане на държавната политика и държавните
стандарти за образование, обучение и квалификация във военните академии и във висшите
военни училища;
6. организира и координира с Министерството на образованието, младежта и науката,
с ръководствата на граждански висши училища, военни академии, висши военни училища
и средни училища и с кметовете на общини
дейностите по разкриване и осигуряване на
курсове по начална и/или специална военна
подготовка;
7. подпомага министъра при организирането
и контрола на дейностите по провеждане на
обучението във военни и граждански академии,
колежи, училища и центрове в чужбина за
нуждите на министерството, структурите, пряко
подчинени на министъра и Българската армия;
8. организира и координира дейностите
по подбора, назначаването и отзоваването на
военнослужещите и цивилните служители от
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министерството, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия,
работещи в национални представителства, щабове и органи на международни организации;
9. организира изграждането и развитието
на автоматизираната система за управление на
човешките ресурси и води отчета на личния
състав на министерството, структурите на пряко
подчинение на министъра и Българската армия;
10. организира и координира дейностите по
поддържане на Регистър на военнослужещите
и по издаване, водене на отчет и унищожаване
на служебните карти на военнослужещите в
министерството, в структурите на пряко подчинение на министъра и в Българската армия;
11. подпомага министъра при осъществяване
на политиката по формиране, планиране, индивидуалната подготовка и отчета на резерва
на въоръжените сили и осъществява методическо ръководство на съответните структури
при извършването на тези дейности;
12. организира взаимодействието между
министерството и органите на изпълнителната
власт и на местното самоуправление и местната администрация по въпросите на резерва
на въоръжените сили;
13. координира и контролира дейността по
изготвянето на тестове за определяне нивото
на владеене на чужди езици и провеждането
на изпити с военнослужещите и цивилните
служители съгласно стандартите на НАТО;
14. организира и координира дейностите,
свързани с наградната система на военнослужещите и цивилните служители в министерството, структурите на пряко подчинение
на министъра и Българската армия, както и
мерките за мотивация за служба на личния
състав;
15. координира дейностите по социалната
адаптация на военнослужещите и осъществява
връзките на министерството с партньорите
от неправителствения сектор за осигуряване
трудовата реализация на освободените от
военна служба;
16. подпомага министъра при осъществяване
политиката на равнопоставеност и по защита
на правата на човека и основните свободи във
въоръжените сили;
17. подпомага министъра при осъществяване
на сътрудничеството с военно-патриотичните
съюзи, неправителствените организации със
сфера на дейност в сигурността и отбраната,
сдруженията на военнослужещите, резервистите, ветераните от войните, военноинвалидите
и военнопострадалите, създадени като юридически лица за осъществяване на общественополезна дейност;
18. осъществява политиката на министерството по подпомагане на пенсионираните
военнослужещи, ветераните от войните, военноинвалидите, военнопострадалите, военно-
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служещите и цивилните служители в министерството, в структурите на пряко подчинение
на министъра и в Българската армия;
19. поддържа Регистър на военноинвалидите
и военнопострадалите;
20. подпомага министъра при осъществяване на политиката в областта на социалното
сътрудничество;
21. подпомага министъра при осъществяване на политиката и дейността по безопасни и
здравословни условия на труд във въоръжените
сили и осъществява контрол по спазването є;
22. подпомага министъра при осъществяване на политиката, свързана със спортната
дейност във въоръжените сили, и контролира
прилагането є;
23. подпомага министъра при осъществяване
на политиката по опазването, поддържането
и възстановяването на военните паметници и
гробища в страната и в чужбина;
24. осъществява методическо ръководство
на дейностите, свързани с военните клубове
и военно-почивното дело.
Чл. 31. Дирекция „Инвестиции в отбраната“:
1. подпомага министъра при формирането,
провеждането и контрола на изпълнението на
политиката по придобиване на отбранителни
продукти, в т.ч. при осъществяването на дейностите, свързани с офсета, като:
а) организира възлагането на обществени
поръчки с възложител министърът на отбраната
за доставки и услуги в изпълнение на Единния финансов план за материално-техническо
осигуряване;
б) координира и контролира изпълнението
на договорите и офсетните споразумения, сключени от министъра в резултат на проведените
от дирекцията процедури;
2. координира дейността на съответните
интегрирани проектни екипи по изпълнението
на инвестиционните програми и/или проекти;
3. осъществява пазарно проучване на стоки
и услуги;
4. извършва анализ и управление на риска
в областта на подготовката и управлението на
договорите, сключени от министъра в резултат
на проведените от дирекцията процедури за
доставки и услуги;
5. организира поддръжката на национална
кодификационна система, съвместима със
системата на НАТО и дейностите по кодификация на материални средства за отбрана
на страната;
6. координира изпълнението на националните отговорности по програмата на САЩ
за чуждестранно военно финансиране и по
управление на съответните проекти;
7. извършва митническо обслужване по
сключените от министерството договори за
доставки и ремонти на отбранителни продукти;
8. подпомага министъра при формирането,
провеждането и контрола на изпълнението на
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политиките в областта на развитие на отбранително-технологичната индустриална база;
9. организира и координира процесите по
приемане на/снемане от въоръжение на бойна
и специална техника, въоръжение, боеприпаси
и материални средства;
10. подпомага министъра при осъществяване на индустриалното сътрудничество и по
защитата и използването на интелектуалната
собственост на министерството;
11. подпомага министъра при осъществяване на дейностите по управление на жизнения
цикъл на отбранителните продукти и осигурява
работата на Съвета по въоръженията;
12. методически ръководи дейностите на
Института по отбрана;
13. подпомага дейността на националния
директор по въоръженията.
Раздел IX
Щаб на отбраната
Чл. 32. (1) Щабът на отбраната е организиран в четири дирекции и два самостоятелни
отдела.
(2) Щабът на отбраната подпомага министъра, началника на отбраната, заместник-министрите, постоянния секретар на отбраната
и заместник-началниците на отбраната при
осъществяване на техните функции, като
разработва военностратегически планове за
действие на въоръжените сили.
(3) Дейността на Щаба на отбраната се
организира и ръководи непосредствено от
определен от началника на отбраната заместник-началник на отбраната.
Чл. 33. Дирекция „Операции и подготовка“:
1. определя потребностите и организира
формирането и функционирането на системата
за командване и управление на въоръжените
сили;
2. разработва доктрини и концепции за
подготовката и използването на въоръжените сили и други документи, регламентиращи
тяхната дейност;
3. разработва Устава на въоръжените сили;
4. координира дейността по разработването
на доктрини, концепции и устави от Съвместното командване на силите и видовете въоръжени
сили относно подготовката и използването на
подчинените им войски и сили;
5. подпомага началника на отбраната при
организирането и контрола на бойната подготовка на войските и поддържането на бойна
готовност, войсковия ред, дисциплината и
оперативните способности на формированията
от Българската армия;
6. участва в планирането в отговор на
военнополитически кризи и кризи от невоенен характер, в предварителното планиране
и обезпечава извършването на контрола на
стратегическо ниво на провежданите операции;
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7. осъществява планиране и ръководство на
мобилизационната готовност, мобилизационната подготовка, мобилизацията и попълването
на загубите на въоръжените сили;
8. разработва стратегическите указания по
мерките за защита на силите и средствата,
правилата за използване на сила, видовете
бойно осигуряване и специалните операции;
9. подпомага началника на отбраната при
определяне на изискванията и способностите
в областта на бойната поддръжка;
10. разработва стратегически анализи и
поуки от провежданите операции, в които
участват въоръжените сили;
11. организира и осъществява общото ръководство на дейностите по гражданско-военно
сътрудничество при провеждане на операциите;
12. осъществява междуведомствена координация и разработва анализи по използване и
охрана на въздушното и морското пространство
и отбраната на страната;
13. подпомага началника на отбраната при
прогнозиране и планиране на мерки за оказване
на помощ на населението от формирования
на въоръжените сили при бедствия;
14. извършва дългосрочно планиране на
подготовката, изготвя директивата/указанията
по планирането и ръководи процеса по разработването на годишните планове за подготовка
на Българската армия и на стандартите за индивидуална, групова и колективна подготовка;
15. планира, организира, координира и
провежда националните учения;
16. участва в планирането, подготовката и
провеждането на съюзни учения и учения по
инициативите за партньорство и осъществяване на взаимодействие с военните ръководни
органи на НАТО и Европейския съюз;
17. планира и координира дейностите по
моделиране и симулации, използвани в подготовката на министерството и Българската армия;
18. организира и ръководи процеса на
сертифициране на военните формирования.
Чл. 34. Дирекция „Логистика“:
1. подпомага министъра при формиране на
политиката по логистичното осигуряване на
въоръжените сили;
2. планира логистичното осигуряване в
рамките на процесите на предварителното
планиране и планирането в отговор на кризи
на стратегическо ниво;
3. организира разработването и внедряването
на автоматизирана информационна система за
управление на логистиката във въоръжените
сили и други информационни системи;
4. организира и координира дейностите
по многонационалната логистика и ръководи
процеса на хармонизиране на националната
нормативна уредба в областта на логистиката
на въоръжените сили с тази на НАТО и Европейския съюз;
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5. планира и координира дейностите по
поддръжка от страната домакин на съюзнически сили;
6. планира и координира стратегическия
транспорт за развръщане/ротация на националните сили и за тяхната логистична поддръжка
в хода на операциите;
7. координира дейностите по заявяване,
доставка и разпределение на материалните
ресурси за осигуряване на подготовката и развръщането на войските и силите за изпълнение
на Единния финансов план за материалнотехническо осигуряване;
8. определя военновременните потребности
от военна и гражданска продукция и услуги
за въоръжените сили;
9. води отчет и анализира състоянието на
осигуреността на въоръжените сили с въоръжение, техника и материални средства;
10. организира и координира процесите по
въвеждането във и извеждането от експлоатация (употреба) на въоръжение, бойна и
специална техника, боеприпаси и материални
средства;
11. организира експлоатацията (употребата)
на материалните средства, извършва контрол
по състоянието им и участва в процеса по
модернизацията на въоръжението и техниката;
12. организира снемането от експлоатация
(употреба) на материални средства и освобождаването на въоръжените сили от въоръжение,
боеприпаси, бойна и специална техника;
13. организира и координира дейностите по
бракуване на материални средства, въоръжение, боеприпаси, бойна и специална техника;
14. определя потребностите от инфраструктурни обекти за нуждите на въоръжените сили;
15. планира медицинското осигуряване;
16. планира, организира и контролира метрологичното осигуряване;
17. планира и организира противопожарната
дейност във въоръжените сили;
18. подпомага министъра при провеждане
на политиката по енергийна ефективност и
определя прогнозни лимити за топлинна, електрическа енергия и вода за формированията
на въоръжените сили.
Чл. 35. Дирекция „Стратегическо планиране“:
1. разработва военностратегическите аспекти на основните национални и ведомствени
документи, свързани с отбраната и сигурността
на страната, и участва в хармонизирането им
със съюзните публикации на НАТО;
2. организира разработването и поддържането на Националната отбранителна стратегия
и Доктрината на Въоръжените сили на Република България;
3. създава и поддържа система за разработване и актуализиране на национални концептуални и доктринални документи в областта
на отбраната и въоръжените сили;
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4. подпомага министъра при ръководството
и координира процесите на трансформация на
въоръжените сили;
5. изготвя анализи, оценки, позиции и препоръки по военно-стратегически аспекти на
съюзни военнополитически и стратегически
документи;
6. организира и ръководи разработването
и поддържа Плана за развитие на въоръжените сили;
7. организира дейността по определяне на
необходимите оперативни способности;
8. организира и координира процеса по
приемане, планиране, изпълнение и отчет на
целите на въоръжените сили за НАТО и развитието на способностите за Европейския съюз;
9. подготвя военнотехнически експертизи
относно участието в съюзни, коалиционни
и други операции и в международни военни
формирования;
10. организира и координира процеса на
управление на ресурсите за отбрана при подготовката и използването на въоръжените сили;
11. организира и координира дейността по
интеграцията на Българската армия в НАТО
и участието в програмите и инициативите на
НАТО, в Общата политика за сигурност и
отбрана на Европейския съюз и укрепване на
сигурността и стабилността в региона;
12. организира и провежда предварителното
планиране и планирането в отговор на кризи
за изпълнение на съюзните договорености и
специфични задачи към колективната отбрана
и сигурност и разработването на стратегически
планове за действие на въоръжените сили;
13. провежда операционни анализи за осигуряване процесите на управление в областта на
отбраната и осигурява аналитична поддръжка
на Съвета по отбранителни способности;
14. разработва военнотехническите аспекти
и осигурява изпълнението на задълженията
на страната по осъществяването на контрола
на въоръженията и мерките за укрепване на
доверието и сигурността в Европа;
15. подпомага министъра в цялостното
ръководство и координация на дейностите,
свързани с националното и съюзното планиране на отбраната;
16. организира и координира процесите по
управление на риска при водене на операции.
Чл. 36. Дирекция „Комуникационни и информационни системи“:
1. планира, координира и контролира използването на комуникационно-информационните
системи в структурите на пряко подчинение
на министъра и на Българската армия;
2. планира и координира изграждането и
използването на Интегрираната комуникационно-информационна система за управление
на страната и въоръжените сили при извънредно положение, военно положение или
положение на война;
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3. координира процеса на оперативно и
технологично съвместяване и интеграция
на комуникационните и информационните
системи на министерството, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия с комуникационните и
информационните системи на министерствата
и ведомствата в интерес на отбраната;
4. организира и ръководи процеса на оперативно и технологично съвместяване, интеграцията на комуникационно-информационните,
навигационните и сензорните системи в структурите на пряко подчинение на министъра и
в Българската армия с комуникационните и
информационните системи на НАТО и Европейския съюз;
5. координира дейностите за комуникационно-информационно осигуряване на формирования от структурите на пряко подчинение на
министъра и Българската армия при участие
в съюзни и многонационални операции;
6. формулира насоките за развитие и превъоръжаване с комуникационно-информационни
и навигационни системи и сензори;
7. планира и координира изграждането на
системата за командване, управление, комуникации, компютри и информация (C4I) на
въоръжените сили;
8. подпомага министъра при формулирането
и реализирането на политиката по управление
на честотния спектър, предоставен за нуждите
на отбраната;
9. организира използването на средствата
за защита на комуникационните и информационните системи, средства и информация;
10. организира изпълнението на мерки по
предотвратяване на компютърни инциденти
и възстановяване на комуникационните и
информационните системи;
11. планира и координира използването на
комуникационните и информационните ресурси на обществените пощенски и електронни
съобщителни мрежи в интерес на отбраната
на страната;
12. организира координацията на проектите
за комуникационно- информационно осигуряване на министерството, структурите на пряко
подчинение на министъра и Българската армия
в интерес на отбраната;
13. контролира прилагането на Закона за
електронните съобщения и Националния план
за разпределение на радиочестотния спектър в
министерството, в структурите на пряко подчинение на министъра и в Българската армия;
14. подпомага министъра при изпълнение
на задълженията му по Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
и Закона за гражданското въздухоплаване,
свързани с навигационните системи;
15. осъществява методическо ръководство
на стационарната комуникационна и информа-
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ционна система по осигуряване експлоатацията
и поддръжката на информационната среда в
интерес на отбраната.
Чл. 37. Отдел „Офис на началника на
отбраната“:
1. подпомага началника на отбраната и
заместник-началниците на отбраната при изпълнение на ежедневната им дейност и при
участието им в работата на ведомствени и
междуведомствени органи;
2. събира, обобщава, анализира и подготвя
предложения за вземане на решения по ежедневната текуща кореспонденция на началника
на отбраната и заместник-началниците на
отбраната;
3. подпомага началника на отбраната и
заместник-началниците на отбраната при участието им в мероприятия, свързани с военното
сътрудничество;
4. планира, подготвя и осигурява провеждането на оперативни съвещания и други
мероприятия под ръководството на началника
на отбраната и заместник-началниците на
отбраната;
5. подготвя документално и организира
участието в официалните и работните посещения на началника на отбраната и заместникначалниците на отбраната в страната;
6. координира с другите структури на министерството и непосредствено организира
участието на началника на отбраната в работата
на военните комитети на НАТО и Европейския
съюз и на заместник-началниците на отбраната
в официални срещи;
7. организира осъществяването на съгласувателния режим за достъп до обектите и
формированията на Българската армия;
8. осъществява контрол за изпълнението
на приоритетните задачи и спазването на
поставените срокове в дейността на Щаба на
отбраната и Българската армия;
9. организира медийните изяви на началника на отбраната и заместник-началниците
на отбраната;
10. осигурява превода на кореспонденцията и консекутивния превод при срещи на
началника на отбраната, заместник-началниците на отбраната и на дирекциите в Щаба
на отбраната.
Чл. 38. Отдел „Съвместни съоръжения“:
1. подпомага министъра, заместник-министрите, постоянния секретар на отбраната, началника на отбраната и заместник-началниците
на отбраната при формирането на национална
позиция и при провеждането на националната
политика по прилагането на Споразумението
между правителството на Република България
и правителството на САЩ за сътрудничество
в областта на отбраната (ССОО) и на споразуменията по прилагането му;
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2. организира изпълнението на правомощията на министъра и на съпредседателя на
Съвместната комисия по прилагането на ССОО
и на споразуменията по прилагането му;
3. подпомага работата на съпредседателя
и на Съвместната комисия, планира, разработва документи и организира заседанията
на комисията и на Изпълнителния комитет,
организира и координира изпълнението на
решенията на комисията и отчита резултатите
от прилагането на ССОО;
4. организира и координира дейностите и
мероприятията и осъществява взаимодействието между структурите в министерството,
структурите на пряко подчинение на министъра и в Българската армия, както и между
Министерството на отбраната и други министерства, ведомства, организации и структури
от държавната и местната администрация по
изпълнението на ССОО;
5. разработва Плана за съвместна българоамериканска подготовка и учения в страната
и в чужбина за учебната година;
6. осъществява координацията със Силите
на САЩ, включително при участие на трети
страни, по организацията и провеждането на
съвместната българо-американска подготовка
и учения в страната и в чужбина;
7. координира дейностите по изграждането,
функционирането, подобряването и развитието
на инфраструктурата на съвместните съоръжения на територията на Република България и
тяхната довеждаща външна инфраструктура;
8. планира, организира, координира и
участва в работата на подкомитетите към
Съвместната комисия;
9. осъществява координация и обмен на
информация с Европейското командване,
командванията на Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили,
Морската пехота и Инженерния корпус на
Въоръжените сили на САЩ, Офиса на аташето
по отбраната и Офиса за военно сътрудничество
към Посолството на САЩ при организиране
на мероприятията и изпълнение на дейностите,
свързани с прилагането на ССОО;
10. организира срещи, преговори и консултации, свързани с прилагането на ССОО,
и участва в мероприятия по осъществяване
на двустранното сътрудничество със САЩ в
областта на отбраната.
Раздел X
Организация на работата в администрацията
Чл. 39. (1) Организацията на работа на
министерството се осъществява по реда на
правилника и инструкцията на министъра на
отбраната по чл. 91 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
(2) Административните звена в министерството осъществяват функциите си по
компетентност чрез интегрирана експертиза,
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хоризонтална координация и пряк обмен на
информация помежду си.
(3) При необходимост ръководителите
на административни звена организират създаването на работни групи за решаване на
възникналите проблеми.
Чл. 40. Военнослужещите, държавните
служители и лицата, работещи по трудово
правоотношение в министерството, изпълняват
възложените им задачи и отговарят пред прекия
си ръководител за изпълнението на работата
съобразно длъжностните си характеристики.
Чл. 41. За образцово изпълнение на служебните си задължения военнослужещите,
държавните служители и лицата, работещи по
трудово правоотношение в министерството,
могат да бъдат награждавани при условия и
по ред, определени с Правилника за прилагане
на Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България.
Чл. 42. Военнослужещите, държавните
служители и лицата, работещи по трудово
правоотношение в министерството, работещи
с класифицирана информация и/или владеещи
чужди езици, получават допълнителни месечни възнаграждения при условия, по ред и в
размери, определени от министъра в рамките
на средствата за работна заплата по бюджета
за съответната година.
Чл. 43. По конкретни проблеми министърът със заповед може да създава съвети като
консултативни звена. Дейността на съветите
се обслужва от административните звена на
министерството.
Чл. 44. Непосредственото ръководство на
административните звена в министерството
се осъществява от техните ръководители,
които носят отговорност за точното и срочното изпълнение на конкретните задачи при
осъществяване на функциите им.
Чл. 45. (1) Ръководителят на административно звено:
1. ръководи повереното му административно звено за изпълнение на функциите му по
правилника;
2. организира работата в съответното звено,
контролира и отговаря за срочното изпълнение
на задачите;
3. докладва на министъра, заместник-министрите, началника на политическия кабинет,
постоянния секретар на отбраната, началника
на отбраната и заместник-началниците на отбраната по въпроси от тяхната компетентност;
4. участва при покана в работата на политическия кабинет;
5. осигурява взаимодействието с другите
звена на министерството;
6. изготвя ежегодно отчет за дейността на
ръководеното от него звено и предлага мерки
за усъвършенстване на дейността му;
7. предлага назначаване, повишаване,
преместване, стимулиране, санкциониране и
освобождаване на работещите в съответното
звено служители;
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8. дава предложения за повишаване квалификацията на служителите от звеното в
съответствие с функциите му.
(2) Ръководителите на административни
звена периодично представят на контролиращите ги длъжностни лица информация за
изпълнението на поставените задачи.
Чл. 46. (1) Документите, изпратени до
министерството, се завеждат в канцеларията,
като се отбелязва датата на получаването им.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени в тях, и се образува
преписка.
Чл. 47. Преписките подлежат на насочване
според адресата или съдържанието им.
Чл. 48. (1) Министърът, заместник-министрите, началникът на политическия кабинет,
постоянният секретар на отбраната, началникът
на отбраната и заместник-началниците на отбраната възлагат преписките, насочени към тях,
с резолюция до съответните ръководители на
административни звена. Резолюцията съдържа
указания, срок за изработване, дата и подпис.
(2) Ръководителите на административни
звена възлагат с резолюция изработването на
преписките на един или повече служители,
като конкретизират задачите.
Чл. 49. Изходящите от министерството
документи се съставят в два екземпляра.
Вторият екземпляр съдържа името и подписа
на служителя, изготвил документа, и на ръководителя на съответното административно
звено, като се посочва и датата.
Чл. 50. Достъпът на външни лица в сградата
на министерството се разрешава след издаване
на пропуск от охраната или след представяне
на документ, разрешаващ влизането, съгласно
инструкция за охраната и пропускателния режим в министерството, издадена от министъра.
Чл. 51. (1) В министерството се организира приемна, където граждани и организации
могат да подават предложения, сигнали, жалби и молби. Работното време на приемната
се оповестява на интернет страницата на
министерството и на общодостъпно място в
сградата му.
(2) Приемното време на министъра, заместник-министрите, постоянния секретар на
отбраната, началника на отбраната, главния
инспектор и ръководителите на административни звена, обслужващи физически и юридически
лица, се оповестява на интернет страницата и
в приемната на министерството.
(3) Предложенията и сигналите – писмени
или устни – могат да бъдат подадени лично
или чрез упълномощен представител. Редът за
регистрация, както и организацията на работа
с предложенията и сигналите в министерството
се уреждат с акт на министъра.
Чл. 52. Работното време в министерството е
от 9,00 до 17,30 ч с почивка от 12,30 до 13,00 ч.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 90 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
и чл. 42, ал. 4 от Закона за администрацията.
Приложение
към чл. 13, ал. 2
Обща численост на персонала в административните звена на Министерството на
отбраната – 796 щатxни бройки
Политически кабинет

10

Постоянен секретар на отбраната

1

Началник на отбраната

1

Заместник-началници на отбраната

2

Главен сержант на Българската армия

1

Инспекторат

28

дирекция „Сигурност на информацията“

31

дирекция „Вътрешен одит“

14

звено „Протокол“

9

звено „Финансов контрол и материални
проверки“

9

Обща администрация

164

в т.ч.:
дирекция „Административно и информационно обслужване“

66

дирекция „Връзки с обществеността“

10

дирекция „Правно-нормативна дейност“

33

дирекция „Финанси“

55

Специализирана администрация

308

в т.ч.:
дирекция „Инфраструктура на отбраната“

68

дирекция „Инвестиции в отбраната“

69

дирекция „Отбранителна политика“

48

дирекция „Планиране, програмиране и
бюджет“

53

дирекция „Управление на човешките
ресурси“

70

Щаб на отбраната

218

в т.ч.:
дирекция „Операции и подготовка“

61

дирекция „Логистика“

41

дирекция „Стратегическо планиране“

52

дирекция „Комуникационни и информационни системи“

41

отдел „Офис на началника на отбраната“

14

отдел „Съвместни съоръжения“
5955

9
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136
ОТ 13 МАЙ 2011 Г.

за приемане на Тарифа за таксите, които се
събират в системата на Министерството на
околната среда и водите
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Тарифа за таксите,
които се събират в системата на Министерството
на околната среда и водите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Тарифата за таксите, които
се събират в системата на Министерството на
околната среда и водите, приета с Постановление № 253 на Министерския съвет от 2004 г.
(обн., ДВ, бр. 86 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 22
от 2006 г., бр. 20, 39 и 79 от 2007 г., бр. 53 от
2008 г., бр. 6 от 2009 г.; попр., бр. 9 от 2009 г.;
изм., бр. 25 от 2010 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

ТАРИФА

за таксите, които се събират в системата на
Министерството на околната среда и водите
Раздел І
Такси по Закона за опазване на околната среда
Чл. 1. (1) За издаване на решение относно
необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС)
се събира такса в размер 290 лв.
(2) За издаване на решение по ОВОС се
събира такса, както следва:
1. по ОВОС на ново инвестиционно предложение или на инвестиционно предложение за
разширение и/или промяна на производствената дейност, включено в приложение № 1 към
Закона за опазване на околната среда или в
приложение № 1 към Конвенцията за оценка
на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст – 1500 лв.;
2. по ОВОС на ново инвестиционно предложение или на инвестиционно предложение за
разширение и/или промяна на производствената
дейност, включено в приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда – 700 лв.
(3) За изготвяне на становище по екологична
оценка на план или програма се събира такса
в размер 500 лв.
(4) За издаване на решение за преценяване
на необходимостта от екологична оценка на
план или програма се събира такса в размер
200 лв.
Чл. 2. (1) За издаване на комплексно разрешително по глава седма, раздел II от Закона за
опазване на околната среда (ЗООС) се събира
такса, както следва:
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1. за комплексно разрешително, издавано от
органа по чл. 120, ал. 1 ЗООС, за изграждане
и експлоатация на нови инсталации и съоръжения или за съществена промяна на действащи
инсталации и съоръжения – 0,05 на сто от
стойността на строително-монтажните работи
съгласно количествено-стойностните сметки
на работните проекти на инсталациите, но не
по-малко от 1000 и не повече от 10 000 лв.;
2. за комплексно разрешително, издавано от органа по чл. 120, ал. 1 ЗООС, за
експлоатация на действащи инсталации и
съоръжения – 0,05 на сто от стойността на
дълготрайните материални активи на всички
разположени на площадката инсталации, но
не по-малко от 2000 и не повече от 20 000 лв.;
3. за комплексно разрешително, издавано
от органа по чл. 120, ал. 2 ЗООС, за изграждане и експлоатация на нови инсталации
и съоръжения и/или за съществена промяна
на действащите инсталации и съоръжения –
0,05 на сто от стойността (по проект) на инсталацията/съоръжението, но не по-малко от
500 и не повече от 5000 лв.;
4. за комплексно разрешително, издавано
от органа по чл. 120, ал. 2 ЗООС, за експлоатация на действащи инсталации и съоръжения – 0,05 на сто от стойността на дълготрайните
материални активи, но не по-малко от 1000 и
не повече от 10 000 лв.;
5. за комплексно разрешително, издавано от
органа по чл. 120, ал. 1 ЗООС, за експлоатация на действащи и изграждане и експлоатация
на нови инсталации и съоръжения – 0,05 на
сто от сумата на стойностите на дълготрайните
материални активи на действащите и новите
инсталации и съоръжения, но не по-малко от
2000 и неповече от 20 000 лв.
(2) За преразглеждане на комплексно разрешително в случаите по чл. 124, ал. 2 и ал. 3,
т. 1 и 2 ЗООС се събира такса, както следва:
1. от органа по чл. 120, ал. 1 ЗООС –
2000 лв.;
2. от органа по чл. 120, ал. 2 ЗООС –
1000 лв.
(3) За актуализиране на комплексно разрешително в случаите по чл. 124, ал. 2 и ал. 3,
т. 2 ЗООС се събира такса, както следва:
1. от органа по чл. 120, ал. 1 ЗООС –
2000 лв.;
2. от органа по чл. 120, ал. 2 ЗООС –
1000 лв.
(4) За изменение на комплексно разрешително в случаите по чл. 124, ал. 3, т. 1 ЗООС
се събира такса, както следва:
1. от органа по чл. 120, ал. 1 ЗООС –
2000 лв.;
2. от органа по чл. 120, ал. 2 ЗООС –
1000 лв.
Чл. 3. За издаване, преразглеждане и/или
промяна на разрешително по чл. 104 ЗООС
се събира такса в размер 500 лв.
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Чл. 4. (1) За издаване на разрешително по
чл. 131в ЗООС се събира такса в зависимост от
количеството на емисиите въглероден диоксид,
както следва:
1. за инсталации с емисии до 100 килотона
годишно – 500 лв.;
2. за инсталации с емисии от 100 до 500
килотона годишно – 1000 лв.;
3. за инсталации с емисии над 500 килотона
годишно – 3000 лв.
(2) За преразглеждане на издадено разрешително при промяна в инсталацията, в резултат
от което се издава решение за изменение, се
събира такса в размер 500 лв.
(3) За преразглеждане на издадено разрешително при промяна в инсталацията, в резултат
от което се издава решение за потвърждение,
се събира такса в размер 200 лв.
(4) За одобряване на плана за мониторинг
на емисиите и данните за тонкилометрите се
събират такси в зависимост от количеството на
емисиите на въглероден диоксид, както следва:
1. за оператори на въздухоплавателни средства със средно годишно количество емисии,
равно или по-малко от 50 килотона – 500 лв.;
2. за оператори на въздухоплавателни средства със средно годишно количество емисии,
надвишаващи 50 килотона – 1000 лв.
(5) За одобряване на актуализиран план за
мониторинг на въздухоплавателни средства се
събира такса в размер 100 лв.
Чл. 5. За вписване в Националния регистър
за отчитане на издаването, притежаването, предаването, прехвърлянето и отмяната на квоти
за емисии на парникови газове се събират
следните такси:
1. за оператори на инсталации по чл. 131в,
ал. 1 и 2 ЗООС и за операторите на въздухоплавателни средства по чл. 131в, ал. 4
ЗООС – 200 лв. на година;
2. за юридически и физически лица, представляващи верификационни органи по смисъла
на чл. 31 на Наредбата за условията, реда и
начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и на операторите на въздухоплавателни
средства, приета с Постановление № 298 на
Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 99 от
2010 г.) – 100 лв. на година;
3. за юридически и физически лица, които
не отговарят на условията по т. 1 и 2 – 350 лв.
на година.
Чл. 6. (1) За първоначална регистрация
съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 на
Европейския парламент и на Съвета от 25
ноември 2009 г. относно доброволното участие
на организации в Схемата на Общността за
управление по околна среда и одит (EMAS)
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001
и решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на
Комисията (ОВ, L 342, 22/12/2009) по реда на
чл. 133 ЗООС се събират следните такси:
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1. на малки организации по смисъла на
Регламент (ЕО) № 1221/2009 – 150 лв.;
2. на други организации – 250 лв.
(2) За подновяване на регистрацията по
ал. 1 ежегодно се събира такса, както следва:
1. на малки организации по смисъла на
Регламент (ЕО) № 1221/2009 – 75 лв.;
2. на други организации – 150 лв.
Чл. 7. (1) За откриване на процедура за
присъждане на екомаркировката на Европейския съюз съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010
на Европейския парламент и на Съвета от 25
ноември 2009 г. относно екомаркировката на
ЕС (ОВ, L 27/1, 30/01/2010) по реда на чл. 139
ЗООС се събира такса 600 лв. за всеки заявен
продукт.
(2) Таксата по ал. 1 се намалява, както следва:
1. с 20 на сто за малки и средни предприятия;
2. с 20 на сто за организации, които имат
система за управление по околна среда, сертифицирана по ISO 14001, или регистрирани
по EMAS.
(3) Намаленията по ал. 2 са кумулативни.
(4) Заявител, получил правото да постави
екомаркировката на Европейския съюз върху
свой продукт, заплаща годишна такса за използването є в размер 500 лв.
(5) Годишната такса по ал. 4 се намалява,
както следва:
1. с 25 на сто за малки и средни предприятия;
2. с 40 на сто за микропредприятия;
3. с 15 на сто за организации, които имат
система за управление по околна среда, сертифицирана по ISO 14001, или регистрирани
по EMAS;
4. с 25 на сто за първите 3 организации при
регистрацията на определен продукт по схемата
за екомаркировка на Европейския съюз;
5. с 30 на сто за организациите, на чийто
продукт/чиито продукти вече е присъдена
друга екологична маркировка тип І съгласно
EN ISO 14024.
(6) Намаленията по ал. 5 са кумулативни,
но не могат да бъдат повече от 50 на сто от
годишната такса по ал. 4.
Раздел ІІ
Такси по Закона за водите
Чл. 8. (1) За издаване на разрешения се
събират следните такси:
1. за ползване на:
а) воден обект по приложение № 1 към
чл. 13, т. 1 от Закона за водите, на вътрешните морски води, териториалното море и река
Дунав – 500 лв.;
б) във всички останали случаи – 250 лв.;
2. за водовземане от:
а) воден обект по приложение № 1 към
чл. 13, т. 1 от Закона за водите, от вътрешните морски води, териториалното море и река
Дунав – 500 лв.;
б) във всички останали случаи – 250 лв.
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(2) За продължаване срока на разрешенията
по ал. 1 се събира такса в размер 100 лв.
(3) За изменение и/или допълнение на разрешенията за извършване на дейности по ал. 1
се събират следните такси:
1. по т. 1:
а) по буква „а“ – 250 лв.;
б) по буква „б“ – 130 лв.;
2. по т. 2:
а) по буква „а“ – 250 лв.;
б) по буква „б“ – 130 лв.
Чл. 9. За ползване на данни от специализираните карти и регистри съгласно чл. 180, ал. 2
от Закона за водите се събират следните такси:
1. за издаване на скица на воден обект или
санитарно-охранителна зона – 10 лв., а когато
скицата съдържа и допълнителни кадастрални
данни – 15 лв.;
2. за предоставяне на списък с координати
на подробни точки – по 0,70 лв. за една точка;
3. за предоставяне на копие от специализирана карта или част от нея:
а) в графичен вид – по 12 лв. на квадратен
дециметър;
б) в цифров вид – таксата по буква „а“,
увеличена с 50 на сто;
4. за предоставяне на справки от специализираните карти и регистър, които са в цифров
вид – таксата за съответната услуга, увеличена
с 20 на сто.
Чл. 10. За предоставяне на информация от
регистъра на разрешителните и от регистъра на
предоставените концесии за водите се събира
такса в размер 1,17 лв. на страница.
Чл. 11. При подаване на заявление по
чл. 102а, ал. 1 от Закона за водите за предоставяне по право на концесия за добив на минерална вода се заплаща такса в размер 500 лв.
Раздел ІІІ
Такси по Закона за управление на отпадъците
Чл. 12. (1) За издаване на разрешение се
събират следните такси:
1. за извършване на дейности по:
а) оползотворяване и/или обезвреждане на
отпадъци, както и предварително третиране
преди оползотворяване и/или обезвреждане
по смисъла на § 1, т. 8 и 17 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на
отпадъците (ЗУО) – 200 лв. за всяка площадка
поотделно;
б) транспортиране на отпадъци в случаите
по чл. 12, ал. 6 ЗУО – 150 лв.;
2. за внос, трансграничен превоз до Република
България и транзит на отпадъци на територията
на Република България – 350 лв.;
3. за износ, превоз от Република България
към други страни от Общността – 350 лв.;
4. на организации по оползотворяване – 600 лв.
(2) За продължаване срока на разрешението
по ал. 1, т. 1 се събира такса в размер 80 лв.
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(3) За изменение и/или допълнение на разрешенията за извършване на дейности по ал. 1,
т. 1 се събира такса в размер 50 лв.
(4) В случаите, когато изменението и/или
допълнението на разрешението за извършване
на дейностите по ал. 1, т. 1 включва:
1. нова площадка, се събира такса в размер
200 лв. за всяка нова площадка поотделно;
2. дейност по буква „б“, се събира такса в
размер 150 лв.
(5) За продължаване срока на действие на
разрешението по ал. 1, т. 4 се събира такса в
размер 300 лв.
(6) За изменение и/или допълнение на
разрешението за извършване на дейностите
по ал. 1, т. 4 се събира такса в размер 300 лв.
Чл. 13. За издаване на регистрационен документ по чл. 12, ал. 4 ЗУО се събира такса
в размер 180 лв.
Чл. 14. За издаване на удостоверение по
чл. 54, ал. 4, т. 3 ЗУО се събира такса в размер 250 лв.
Чл. 15. За съгласуване или утвърждаване
на програма за управление на дейностите по
отпадъците се събират следните такси:
1. на лицата по чл. 29, ал. 1, т. 2 и 3
ЗУО – 80 лв.;
2. на лицата по чл. 11, ал. 4, т. 1 ЗУО,
изпълняващи задълженията си индивидуално – 200 лв.
Чл. 16. За вписване в регистъра по чл. 26,
ал. 1, т. 4 ЗУО на лицата, извършващи
дейности като търговци или като брокери съответно по чл. 2, т. 12 и 13 от Регламент (EО)
№ 1013/2006 на Европейския парламент и на
Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на
отпадъци, се събира такса в размер 150 лв.
Раздел ІV
Такси по Закона за чистотата на атмосферния
въздух
Чл. 17. За издаване на разрешение се събират
следните такси:
1. за използване на бои, лакове и авторепаратурни продукти по чл. 11а, ал. 3, т. 2 от
Закона за чистотата на атмосферния въздух:
а) в количество до 1 т – 50 лв.;
б) в количество до 20 т – 150 лв.;
в) в количество над 20 т – 200 лв.;
2. за употребата на летливи органични
съединения по чл. 9а, ал. 2, т. 2 от Закона за
чистотата на атмосферния въздух – 300 лв.
Раздел V
Такси по Закона за биологичното разнообразие
Чл. 18. За издаване на разрешение се събират
следните такси:
1. за образец CITES за внос, износ или реекспорт на екземпляри от застрашени видове
от дивата фауна и флора съгласно чл. 4, ал. 1
и 2 и чл. 5, ал. 1 и 4 от Регламент № 338/97
на Съвета от 9 декември 1996 г. (ОВ, L 61
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от 1.03.1997 г.) (Регламент № 338/97) относно защитата на видовете от дивата флора и
фауна чрез регулиране на търговията с тях и
Регламент (ЕО) № 865/2006 на Европейската
комисия от 4 май 2006 г. за установяване на
подробни правила за прилагане на Регламент
№ 338/97 (ОВ, L 166 от 19.06.2006 г.) (Регламент № 865/2006) и за сертификати за лична
собственост съгласно чл. 37, ал. 1 от Регламент
№ 865/2006:
а) за всеки вид от българската фауна или
флора с изключение на видовете по буква
„в“ – 30 лв.;
б) за всеки вид от чуждата фауна или флора
с изключение на видовете по буква „в“ – 45 лв.;
в) за видове, които са част от зоологическа
или ботаническа градина, цирк, делфинариум,
спасителен център, програма за повторно въвеждане в природата или са предназначени за
музей и/или за научна институция – общо за
цялото разрешително – 25 лв.;
2. за въвеждане в природата на неместни и
за повторно въвеждане на местни диви животински и растителни видове по чл. 67 и 68 от
Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
а) за неместни видове – 500 лв.;
б) за местни видове – 50 лв.;
3. за изключение от забраните по чл. 49,
ал. 1, т. 1 и 3 ЗБР:
а) за научни цели и за попълване на колекции на музеи, ботанически и зоологически
градини, както и за дейности, които директно
подпомагат опазването на видовете растения
и животни – 40 лв.;
б) във всички останали случаи с изключение
на разрешителните за разрушаване или преместване на гнезда от физически лица – 100 лв.
Чл. 19. За издаване на сертификат се събират
следните такси:
1. за пътуваща изложба, в т.ч. циркове и
изложби на растения или животни, съгласно
чл. 30, ал. 1 от Регламент № 865/2006 – 50 лв.;
2. за изключенията по чл. 8, ал. 3 от Регламент № 338/97 и за движение на живи
екземпляри в Общността по чл. 9, ал. 1 от
Регламент № 338/97 за видовете по Приложение А на регламента:
а) за всеки вид от българската фауна или
флора с изключение на видовете по буква
„в“ – 10 лв.;
б) за всеки вид от чуждата фауна или флора
с изключение на видовете по буква „в“ – 20 лв.;
в) за видове, които са част от зоологическа
или ботаническа градина, цирк, делфинариум,
спасителен център, програма за повторно въвеждане в природата или са предназначени за
музей и/или за научна институция – общо за
цялото разрешително – 10 лв.
Чл. 20. За регистрация в Секретариата на
Конвенцията по международна търговия със
застрашени видове от дивата фауна и флора
(CITES) на дейности за размножаване и от-
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глеждане на видове, включени в Приложение I
на конвенцията или третирани като такива
съгласно чл. 97 ЗБР, се събира такса в размер 300 лв.
Чл. 21. За лицензиране на зоологическа
градина по чл. 62, ал. 2 ЗБР се събира такса
в размер 1000 лв.
Чл. 22. (1) За извършване на процедура по
оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с
предмета и целите на опазване на защитените
зони се събира такса в размер 280 лв.
(2) При извършване на процедура по оценка за съвместимостта по ал. 1 в рамките на
процедури по ОВОС и по екологична оценка
таксата е сбор от таксата по ал. 1 и съответната
такса по чл. 1, ал. 1, 2, 3 или 4.
Раздел VІ
Такси по Закона за генетично модифицирани
организми
Чл. 23. За издаване на разрешение за работа
с генетично модифицирани организми (ГМО)
в контролирани условия и внос на ГМО с цел
работа в контролирани условия се събират
следните такси:
1. за научни организации и звена, които
са бюджетни учреждения и държавни висши
училища:
а) за първо разрешение за клас 2 генетично модифицирани микроорганизми (ГММ) – 600 лв.;
б) за следващо разрешение за клас 2
ГММ – 300 лв.;
в) за първо разрешение за клас 3
ГММ – 1000 лв.;
г) за следващо разрешение за клас 3
ГММ – 500 лв.;
д) за първо разрешение за клас 4 ГММ и
клас Б генетично модифицирани растения и
животни – 1600 лв.;
е) за следващо разрешение за клас 4 ГММ
и клас Б генетично модифицирани растения и
животни – 800 лв.;
2. за физическите и юридическите лица
извън посочените в т. 1:
а) за първо разрешение за клас 2
ГММ – 2000 лв.;
б) за следващо разрешение за клас 2
ГММ – 1000 лв.;
в) за първо разрешение за клас 3 ГММ –
10 000 лв.;
г) за следващо разрешение за клас 3
ГММ – 5000 лв.;
д) за първо разрешение за клас 4 ГММ и
клас Б генетично модифицирани растения и
животни – 20 000 лв.;
е) за следващо разрешение за клас 4 ГММ
и клас Б генетично модифицирани растения и
животни – 15 000 лв.
Чл. 24. За регистриране на помещение за
работа с ГМО в контролирани условия по глава
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трета, раздел ІІ от Закона за генетично модифицирани организми се събират следните такси:
1. за научни организации и звена, които
са бюджетни учреждения и държавни висши
училища – 3000 лв.;
2. за физическите и юридическите лица
извън посочените в т. 1 – 5000 лв.
Раздел VІІ
Такси по Закона за лечебните растения
Чл. 25. За издаване на разрешение за събиране на генетичен материал от естествени
находища на лечебни растения под специален
режим с цел култивиране по чл. 11 от Закона за
лечебните растения се събират следните такси:
1. за научни цели – 60 лв.;
2. за физически и юридически лица – 100 лв.
Чл. 26. За регистрация на книгата по чл. 31,
ал. 2, т. 4 от Закона за лечебните растения се
събира такса в размер 10 лв.
Раздел VІІІ
Такси по Закона за почвите
Чл. 27. За съгласуване на проект за рекултивация на нарушени терени се събира такса
в размер 95 лв.
Раздел ІХ
Такси по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
Чл. 28. За уведомление при износ на забранено или строго ограничено химично вещество по
чл. 22а, ал. 1 от Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и смеси
се събира такса в размер 50 лв.
Раздел Х
Плащане
Чл. 29. За издаване на заверено копие на
документ се събира такса в размер 7 лв.
Чл. 30. (1) Таксите по тарифата се събират
при предявяване на искането за предоставяне
на услугата.
(2) При прекратяване на започнала процедура
внесената такса не се възстановява.
(3) При внесена такса и необходимост от
отстраняване на нередности и/или предоставяне на допълнителна информация нова такса
не се заплаща.
Чл. 31. Таксите постъпват в бюджета на Министерството на околната среда и водите и се
отчитат по Единната бюджетна класификация
с изключение на случаите по чл. 195а, ал. 4,
т. 3 и 4 от Закона за водите.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тарифата „следващо
разрешение“ е всяко разрешение за дейност по
Закона за генетично модифицирани организми,
издадено въз основа на ново заявление на същия заявител за същата дейност, подадено след
прекратяване действието на издадено предишно
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разрешение. Разрешението е следващо, когато
новото заявление е идентично с първото или
различията с него са незначителни и не се
отразяват на оценката на риска.
Заключителна разпоредба
§ 2. Тарифата се приема на основание чл. 72
и 141 от Закона за опазване на околната среда,
чл. 31, ал. 19 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 23, ал. 3 от Закона за почвите,
чл. 50, ал. 2, чл. 102г, ал. 3 и чл. 180, ал. 3 от
Закона за водите, чл. 90 от Закона за управление на отпадъците, чл. 57, ал. 6 от Закона
за лечебните растения, чл. 28, 41 и 58 от
Закона за генетично модифицирани организми и чл. 7, параграф 8 от Регламент (ЕО)
№ 689/2008 на Европейския парламент и на
Съвета от 17 юни 2008 г. относно износа и
вноса на опасни химикали.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137
ОТ 13 МАЙ 2011 Г.

за предоставяне на допълнителни средства от
централния бюджет за 2011 г. чрез бюджета на
Министерството на образованието, младежта
и науката по самостоятелните бюджети на
държавните висши училища
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Министърът на финансите да предостави допълнителни средства за стипендии в
общ размер 6 000 000 лв. от централния бюджет
за 2011 г. чрез бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката по самостоятелните бюджети на държавните висши
училища, разпределени съгласно приложението.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят по
реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет чрез преструктуриране
на разходите по централния бюджет за 2011 г.
Чл. 3. Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието, младежта и науката да извърши налагащите се от
чл. 1 промени по самостоятелните бюджети на
държавните висши училища за 2011 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите и на министъра на образованието, младежта и науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към чл. 1
№
по
ред

Държавно висше училище

1

2

Стипендии
(в лв.)

ВЕСТНИК
1

С Т Р. 1 0 7
2

3

27.

Национална художествена акаде- 34 263
мия – София

28.

Академия за музикално, танцово 32 323
и изобразително изкуство – Пловдив

3

1.

Софийски университет „Св. Кли- 772 120
мент Охридски“

29.

Н а ц и о н а л н а с п о р т н а а к а д е - 96 308
мия – София

2.

Пловдивски университет „Паисий 497 519
Хилендарски“

30.

Висше строително училище „Л. 32 034
Каравелов“ – София

3.

Университет „Проф. д-р А. Злата- 125 660
ров“ – Бургас

31.

Висше транспортно училище „То- 65 637
дор Каблешков“ – София

4.

Великотърновски университет „Св. 151 361
св. Кирил и Методий“

32.

5.

Югозападен университет „Неофит 305 920
Рилски“ – Благоевград

Университет по библиотекозна- 50 363
ние и информационни технологии – София

33.

6.

Шуменски университет „Епископ 217 716
Константин Преславски“

Колеж по телекомуникации и 31 374
пощи – София

7.

Русенски университет „Ангел Кън- 291 816
чев“

8.

Технически университет – София 515 724

9.

Технически университет – Варна 180 109

10.

Технически университет – Габрово 125 164

11.

Университет по архитектура, стро- 174 495
ителство и геодезия – София

12.

Минно-геоложки университет „Св. 69 806
Иван Рилски“ – София

13.

Лесотехнически университет – Со- 95 978
фия

14.

Химикотехнологичен и металур- 119 095
гичен университет – София

15.

Университет по хранителни тех- 96 969
нологии – Пловдив

16.

Аграрен университет – Пловдив

17.

Тракийски университет – Ректо- 163 597
рат – Стара Загора

18.

Медицински университет – София 161 615

19.

Медицински университет – Плов- 88 342
див

20.

Медицински университет – Варна 57 463

21.

Медицински университет – Пле- 45 574
вен

22.

Университет за национално и све- 578 512
товно стопанство – София

23.

Икономически университет – Вар- 411 613
на

24.

Стопанска академия „Д. Це- 259 410
нов“ – Свищов

25.

Национална музикална академия 31 951
„Проф. Панчо Владигеров“ – София

26.

НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ – София 23 654

96 515

ОБЩО:

6 000 000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138
ОТ 13 МАЙ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия по
сигурността на информацията и на нейната
администрация, приет с Постановление № 50
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 22 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2004 г.,
бр. 23 и 83 от 2005 г., бр. 48 и 56 от 2006 г.,
бр. 69 от 2008 г. и бр. 58 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 10 думите „въз основа на взети
от нея решения“ се заменят с „в изпълнение
на законовите си правомощия“.
2. Алинея 4 се отменя.
§ 2. В чл. 9 след думите „председателят“
се поставя запетая и се добавя „заместникпредседателят“.
§ 3. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се отменя.
2. В ал. 4 думата „решението“ се заменя с
„решение“.
§ 4. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 числото „97“ се заменя със „119“.
2. Алинея 4 се отменя.
§ 5. Член 19 се отменя.
§ 6. В чл. 20г, ал. 4, т. 3 думите „одитния
подход и техники, вида и обема на проверките“
се заличават.
§ 7. В чл. 22а се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „класифицирана и“ се заличават.
2. Точка 4 се отменя.
§ 8. В чл. 25, ал. 1 се правят следните изменения:

С Т Р.
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1. Точка 3 се изменя така:
„3. прилага и контролира изпълнението на
правилата относно видовете защита на класифицираната информация по глава шеста, раздели
І, ІІ, ІІІ и VІ от ЗЗКИ;“.
2. Точка 19 се отменя.
§ 9. В чл. 25а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 13 се изменя така:
„13. организира, осъществява и контролира
дейността по охраната и пропускателния режим
в държавните имоти в управление на ДКСИ;
организира и контролира транспортната и
куриерската дейност на ДКСИ и на нейната
администрация;“.
2. Създават се т. 24 и 25:
„24. прилага и контролира изпълнението
на правилата относно видовете защита на
класифицираната информация по глава шеста,
раздели ІV и V от ЗЗКИ;
25. координира извършването на автоматизиран информационен обмен със службите
за сигурност и службите за обществен ред, с
чужди държави и международни организации.“
§ 10. В чл. 32 ал. 2 се отменя.
§ 11. Приложението към чл. 18, ал. 2 се
изменя така:

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

„Приложение
към чл. 18, ал. 2

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 19 ал. 11 и 12 се изменят така:
„(11) Общинската служба по земеделие
прави мотивирано предложение чрез кмета
на общината до общинския съвет за обезщетяване на собствениците от общинския поземлен
фонд в съответствие с постъпилите искания за
обезщетяване със земеделска земя чрез план
за обезщетяване или с отделни имоти по реда
на чл. 45ж. Когато застрояването е с обекти,
които не са общинска собственост, кметът на
общината връща предложението с мотивиран
отказ в 14-дневен срок. Общинският съвет
разглежда предложението на първото си заседание след постъпването му и се произнася с
положително решение, когато:
1. проведените мероприятия представляват
обекти – общинска собственост, или
2. в землището не са налице свободни земи
от държавния поземлен фонд независимо от
характера и собствеността на проведените мероприятия по чл. 10б, ал. 2, т. 1 или 2 ЗСПЗЗ.
(12) Общинската служба по земеделие прави
мотивирано предложение пред министъра на
земеделието и храните чрез областната дирекция „Земеделие“ за определяне на свободните
земи от държавния поземлен фонд, които са
необходими за обезщетяване на собствениците.
Директорът на областната дирекция „Земеделие“ внася предложението в едномесечен срок,
придружено със становище. За нуждите на
обезщетяването земите от държавния поземлен фонд се оценяват служебно от общинската
служба по земеделие по реда на наредбата по
чл. 36, ал. 2 ЗСПЗЗ.“

Обща численост на Държавната комисия по
сигурността на информацията и администрацията є – 119 щатни бройки
Председател

1

Заместник-председател

1

Членове

3

Главен секретар

1

Финансов контрольор

1

Вътрешен одитор

1

Обща администрация

26

в т.ч.:
дирекция „Финансово-стопански дейности,
управление на собствеността и човешки
ресурси“
13
дирекция „Канцелария“

13

Специализирана администрация

85

в т.ч.:
дирекция „Правна и международноправна
дейност“
13
дирекция „Защита на класифицираната
информация“
25
дирекция „Вътрешна сигурност“

36

дирекция „Информационни фондове и
системи“
11“

Заключителни разпоредби
§ 12. Изпълнението на постановлението се
възлага на председателя на Държавната комисия
по сигурността на информацията.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139
ОТ 13 МАЙ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за собствеността и
ползуването на земеделските земи, приет с
Постановление № 74 на Министерския съвет
от 1991 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 1991 г.; изм.
и доп., бр. 60 и 80 от 1991 г., бр. 34 и 92 от
1992 г., бр. 8, 30 и 72 от 1993 г., бр. 2 и 100 от
1994 г.; попр., бр. 103 от 1994 г.; изм. и доп.,
бр. 5, 48 и 95 от 1995 г., бр. 28 от 1997 г.; попр.,
бр. 43 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 57, 61, 112 и
122 от 1997 г., бр. 18 от 1998 г., бр. 18 и 113 от
1999 г., бр. 41 и 44 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г.,
бр. 69 и 86 от 2004 г., бр. 75 от 2006 г.; попр.,
бр. 17 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2008 г.,
бр. 62 от 2009 г. и бр. 41 от 2010 г.)
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§ 2. В чл. 25, ал. 3 накрая се добавя „или се
възстановяват в правата си по реда на чл. 45ж“.
§ 3. Членове 37 – 40, 42 – 44 се отменят.
§ 4. В чл. 45, ал. 3, изречение второ след
думите „по реда на ЗКИР“ се добавя „в случаите по чл. 27, ал. 6 ЗСПЗЗ или от съответната
областна дирекция „Земеделие“ – в случаите по
чл. 27, ал. 6 и 8 ЗСПЗЗ“.
§ 5. В чл. 45в се създава ал. 10:
„(10) Към общинския поземлен фонд по
реда на чл. 19 ЗСПЗЗ безвъзмездно са предадени в собственост земеделски земи, определени с протокол на комисията по чл. 19, ал. 2
ЗСПЗЗ, които:
1. не са били заявени за възстановяване от
собствениците им;
2. са с признато право на възстановяване
с решение по чл. 18ж, ал. 1 или със съдебно
решение, но чиито граници не са били установени на терена.“
§ 6. В чл. 45д се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „в случаите“ се поставя запетая и думите „по чл. 19, ал. 4, т. 1
и 2 ЗСПЗЗ“ се заменят с „когато правото на
възстановяване е признато с влязло в сила решение на общинската служба по земеделие по
чл. 18ж, ал. 1 или със съдебно решение“.
2. В ал. 3 думите „по чл. 19, ал. 4, т. 1 и 2
ЗСПЗЗ“ се заменят с „по ал. 1“.
3. В ал. 4 думите „по чл. 19, ал. 4, т. 2 ЗСПЗЗ“
се заличават.
4. В ал. 5 думите „от кмета на общината по
реда на чл. 19, ал. 5“ се заменят с „от общинския съвет по реда на § 27, ал. 2 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г.)“.
5. Създава се ал. 6:
„(6) При упражняване на правата на собственика, както и във връзка с устройството на
територията за земите от общинския поземлен
фонд общинският съвет и кметът на общината
осигуряват изпълнението на задължението
за предоставяне на земи по § 27 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ. По искане на кмета на общината
или на упълномощени от него длъжностни лица
общинската служба по земеделие предоставя
наличните данни във връзка с възстановяването
на собствеността.“
§ 7. В чл. 45е, ал. 3, изречение първо думите
„чл. 19, ал. 4, т. 1 или 2 ЗСПЗЗ“ се заменят с
„чл. 45д, ал. 1“.
§ 8. В чл. 45ж се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в изречение първо думите „чл. 19, ал. 4,
т. 1, 2 и 3 ЗСПЗЗ“ се заменят с „§ 27, ал. 2,
т. 1, 2 и 3 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62
от 2010 г.)“;
б) в изречение второ думите „представено
на основание чл. 19, ал. 4, т. 1 и 2 ЗСПЗЗ“ се
заменят със „за имот с признато право на възстановяване в стари реални съществуващи или
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възстановими граници с решение по чл. 18ж,
ал. 1 на общинската служба по земеделие или
със съдебно решение“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Общинският съвет се произнася на първото си заседание след постъпване на искането
по ал. 1 с решение за предоставяне на имотите
в изпълнение на задължението си по § 27, ал. 2
от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г.).
Решението се връчва по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицето по чл. 45д,
ал. 2 и служебно – на общинската служба по
земеделие.“
3. В ал. 3:
а) думите „заповедта по ал. 2“ се заменят с
„решението по ал. 2“;
б) създава се изречение четвърто:
„Границите, съседите и ограниченията на
ползването на имота се описват в решението
съгласно данните, съдържащи се в скицатапроект по чл. 45е, ал. 3.“
4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) В случаите по § 27, ал. 2, т. 3 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г.) общинската
служба по земеделие постановява решение за
обезщетяване, в което се посочва и решението
на общинския съвет по ал. 2.“
§ 9. В чл. 45и се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „три четвърти“ се заменят
с „две трети“.
2. В ал. 3 думите „в цифров и графичен вид“
се заличават.
§ 10. В чл. 46 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на
земеделието и храните или оправомощени от
него длъжностни лица“ и думите „от общинските
служби по земеделие след определянето им от
общинския съвет при условията на чл. 38“ се
заменят с „от общинския съвет“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Минималните размери на поземлените
имоти по начина на трайно ползване не могат
да бъдат по-малки от определените в чл. 10
освен в случаите, когато съществуващи имоти
от държавния и от общинския поземлен фонд
са с размери под определените в чл. 10.“
§ 11. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 10:
а) в изречение първо думите „за общо ползване на земеделски стопани по реда на чл. 48а
от Закона за допитване до народа“ се заменят с
„на общините за управление по реда на чл. 37и
ЗСПЗЗ“;
б) изречение второ се заличава.
2. В ал. 11 думите „по чл. 24, ал. 11 ЗСПЗЗ“
се заличават.
3. В ал. 12:
а) в изречение първо думите „по чл. 24, ал. 11
ЗСПЗЗ“ се заменят с „по чл. 37н ЗСПЗЗ“;
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б) в изречение второ след думите „чл. 8 от
Закона за опазването на земеделските земи“ се
добавя „и чл. 37к, ал. 2 ЗСПЗЗ“.
4. В ал. 13 думите „за ползване по реда на
чл. 48а от Закона за допитване до народа“ се
заменят със „за индивидуално ползване“.
5. В ал. 16:
а) точка 4 се отменя;
б) точка 5 се изменя така:
„5. удостоверение за актуално състояние
на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, когато
кандидатът не е вписан в търговския регистър
по Закона за търговския регистър;“
в) точка 6 се отменя.
§ 12. В чл. 47в, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. нямат парични задължения към държавата, включително неизплатени суми по чл. 34,
ал. 6 ЗСПЗЗ, неизплатени суми за земите по
чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, или към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган
е допуснал разсрочване или отсрочване на
задължението;“.
2. В т. 7 думите „по т. 6“ се заменят с „по
т. 5 и 6“.
§ 13. В чл. 47з, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точка 3 се отменя.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. удостоверение за актуално състояние
на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, когато
кандидатът не е вписан в търговския регистър
по Закона за търговския регистър;“.
§ 14. В чл. 56в, ал. 1, изречение второ след
думите „в строителни граници“ се добавя „и
това обстоятелство се посочва изрично в удостоверението за данъчна оценка“.
§ 15. В чл. 56д се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думата „такси“ се поставя
запетая и се добавя „разходи по чл. 56ш, ал. 1“.
2. В ал. 4 думата „едномесечен“ се заменя
с „тримесечен“.
§ 16. В чл. 56ж, ал. 2 в изречение първо
думите „чл. 88 ППЗДС“ се заменят с „чл. 90
ППЗДС“, а в изречение второ накрая се добавя
„и това обстоятелство се посочва изрично в
удостоверението за данъчна оценка“.
§ 17. В чл. 56з, ал. 2, изречение първо след
думите „сключване на договор“ се добавя „разходите по чл. 56ш, ал. 1“ и се поставя запетая.
§ 18. В чл. 56м се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „министъра на земеделието и храните“ се добавя „или от упълномощено от него длъжностно лице“.
2. В ал. 5 думите „по ал. 1“ се заменят с
„по ал. 4“.
§ 19. В чл. 56п, ал. 4 след думата „такси“
се поставя запетая и се добавя „разходи по
чл. 56ш, ал. 1“.
§ 20. Членове 56с – 56х се отменят.
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§ 21. В глава четвърта „а“ се създава раздел ІV:
„Раздел ІV
Оцифряване на парцеларни планове и изработване на планове на новообразувани имоти
Чл. 56ц. (1) Границите на имоти – предмет
на разпоредителни сделки по чл. 27, ал. 6 и 8
ЗСПЗЗ, се определят въз основа на представени
в цифров вид парцеларни планове и планове на
новообразуваните имоти по чл. 45, ал. 3.
(2) Изпълнението на техническите дейности
по оцифряването на парцеларните планове се
възлага на изпълнителя на техническите дейности
за поддържане на картата на възстановената
собственост, както следва:
1. в случаите по чл. 27, ал. 6 ЗСПЗЗ – от
заинтересувани лица или от съответната областна
дирекция „Земеделие“;
2. в случаите по чл. 27, ал. 8 ЗСПЗЗ – от
съответната областна дирекция „Земеделие“.
(3) За землища с одобрена кадастрална карта
и регистри областната дирекция „Земеделие“
възлага изпълнението на техническите дейности
по оцифряването на парцеларни планове на
лицензирани лица по чл. 12 ЗКИР по реда на
Закона за обществените поръчки.
(4) Изпълнението на техническите дейности по
изработването на планове на новообразуваните
имоти се възлага по реда на ал. 2 и 3.
(5) Точността на плановете на новообразуваните имоти съответства на изискванията,
определени с наредбата по чл. 31 ЗКИР.
(6) Техническите дейности по чл. 45б, ал. 3
се възлагат по реда на ал. 2 и 3.
Чл. 56ч. (1) Приемането и одобряването на
дейностите по чл. 56ц, ал. 2, 4 и 6 се извършва
по реда на чл. 45, ал. 5 и 6.
(2) При служебно възлагане стойността на
техническите дейности се заплаща от бюджета
на съответната областна дирекция „Земеделие“.
(3) Стойността на техническите дейности
в случаите по чл. 56ц, ал. 2 и 4 се определя
съгласно Тарифата за таксите, събирани от органите по поземлена собственост.
Чл. 56ш. (1) Лицата, които придобиват имотите по чл. 27, ал. 6 и 8 ЗСПЗЗ, заплащат и:
1. съответната част от разходите, определена
в зависимост от площта на имота, в случаите,
когато изпълнението на дейностите по чл. 56ц,
ал. 2, 4 и 6 е възложено от областната дирекция
„Земеделие“;
2. разходите по изготвяне и актуализация на
оценките на имотите.“
(2) Сумите по ал. 1 се посочват в тръжната
документация и в договора за прехвърляне правото на собственост върху имотите.“
§ 22. В чл. 59 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 след думата „земеделие“ се поставя
точка и запетая и текстът до края се заличава;
б) в т. 5 думите „и оземляване“ се заличават;
в) точки 11 и 12 се отменят;
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г) създава се нова т. 13:
„13. създава и поддържа специализирани
карти и регистри на земеделските земи;“
д) досегашната т. 13 става т. 14.
2. Алинея 5 се отменя.
§ 23. Член 59а се отменя.
§ 24. В чл. 60, ал. 6 се правят следните изменения:
1. Точка 3 се отменя.
2. В т. 8 думата „оземляване“ се заличава.
§ 25. В чл. 61 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „чл. 15, ал. 3 ЗСПЗЗ“ се
заменят с „чл. 15, ал. 5 ЗСПЗЗ“.
2. В ал. 3 думите „териториалните звена на
Министерството на земеделието и храните“ се
заменят с „областните дирекции „Земеделие“
и общинските служби по земеделие към тях“.
§ 26. В чл. 64 ал. 2 се отменя.
§ 27. В чл. 69 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Собствениците на земеделски земи декларират в общинската служба по земеделие
по местонахождението на имотите формата на
стопанисване и начина на трайно ползване на
всеки от имотите. В случай че собствениците
не желаят имотите им или някои от тях да се
включват в масиви за ползване, те изрично
посочват това обстоятелство в декларацията.“
2. В ал. 3 думите „31 юли“ се заменят с „31
май“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Всеки от съсобствениците може да подаде
декларацията по ал. 1. Декларацията ползва
всички съсобственици.“
§ 28. Член 70 се изменя така:
„Чл. 70. (1) Ползвателите на земеделски
земи могат да подават в общинската служба по
земеделие по местонахождението на имотите
заявление за участие в споразумение за ползване
по чл. 37в ЗСПЗЗ. В заявлението се посочват
имотите, ползвани на правно основание съгласно
регистрираните в общинската служба по земеделие договори, и/или документи за собственост,
с които ползвателят желае да участва в масиви
за ползване по споразумение.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава в срок до
31 май лично или чрез пълномощник по образец, утвърден от министъра на земеделието и
храните, и важи за следващата стопанска година.
(3) Заявлението по ал. 1 се представя и на
магнитен носител при възможност.“
§ 29. В чл. 71, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В изречение първо след думата „декларация“ се поставя запетая и се добавя „съответно
заявление“ и текстът до края се заличава.
2. В изречение второ накрая се добавя „освен
в случаите, когато декларациите или заявленията
са представени в срока по чл. 72, ал. 4“.
§ 30. Член 72 се изменя така:
„Чл. 72. (1) Общинската служба по земеделие
изготвя предварителен регистър на имотите и
карта на масивите за ползването въз основа на:
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1. декларациите по чл. 69 и заявленията по
чл. 70;
2. регистъра на земеделските производители,
включително входящия дневник и копията на
заверените анкетни карти с анкетни формуляри
съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване
и поддържане на регистър на земеделските
производители (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 106 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г.,
бр. 39 от 2002 г., бр. 1 от 2003 г., бр. 20 от
2005 г., бр. 3, 23 и 48 от 2007 г., бр. 2 от 2008 г. и
бр. 3 от 2011 г.);
3. други данни, които са є служебно известни.
(2) Регистърът и картата по ал. 1 се изготвят
до 10 юни и съдържат данни за:
1. номерата на имотите по картата на възстановената собственост (кадастралната карта),
площта, категорията, начина на трайно ползване,
ползвателя и правното основание за ползването,
за които са подадени декларации за включване
в масив за ползване и заявления за участие в
споразумение;
2. имоти, за чието ползване е установено
дублиране по данни от заявленията и от декларациите;
3. имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ.
(3) Общинската служба по земеделие публикува обява за изготвените предварителни регистри
и карти на масивите за ползване в кметството и
в сградата на общинската служба по земеделие.
Обявата се публикува и на интернет страницата
на общината и на съответната областна дирекция „Земеделие“. Обявата може да се оповести
и чрез средствата за масово осведомяване или
по друг подходящ начин.
(4) Промени в предварителните регистри и
карти могат да се правят в срок до 20 юни при
промяна в декларациите/заявленията, както и
за отстраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на общинската служба по
земеделие или въз основа на одобрени заявления
на заинтересуваните лица.
(5) В срок до 1 юли общинската служба по
земеделие определя границите на масивите за
ползване върху копие от картата на възстановената собственост (кадастралната карта).
(6) При формиране на непрекъснатата площ
на масивите по § 2ж от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ в границите на масива се включват имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ и се
изключват имотите, за които собствениците са
декларирали несъгласие за включване в масив,
както и имотите, за които ползвателите не
са подали заявление за участие в споразумение
за ползване.
(7) В случаите по ал. 6 могат да се включат
имоти, възстановени при условията и по реда
на чл. 18б, когато този ред е приложен за възстановяване правата на собствениците за цялото
землище или за обособени територии от него.
(8) Общинската служба по земеделие предоставя предварителния регистър и картата на
границите на масивите заедно с декларациите по
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чл. 69 и заявленията по чл. 70 на председателя
на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ в срока
по ал. 5. Предаването може да се извърши и
на магнитен носител.“
§ 31. Създават се чл. 72а – 72в:
„Чл. 72а. Когато само един ползвател в землището е подал заявление по чл. 70, съответно
се прилагат правилата по чл. 72. Границите на
масивите за ползване се определят съобразно
местоположението на имотите, посочени в
заявлението.
Чл. 72б. (1) Заповедта на директора на областната дирекция „Земеделие“ за определяне на
комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ се обявява в
кметството и в сградата на общинската служба
по земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на съответната областна
дирекция „Земеделие“.
(2) Комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ:
1. ръководи сключването на споразумение
за ползването на масивите;
2. съставя проект за служебно разпределение
на ползването на земите по масиви;
3. може да извършва служебно справки и
проверки, включително на място, във връзка с
изпълнението на функциите по т. 1 и 2.
(3) Заседанията на комисията се свикват по
инициатива на нейния председател.
(4) Заседанията на комисията се оповестяват чрез обяви в кметството и в сградата
на общинската служба по земеделие, които
се публикуват и на интернет страницата на
общината и на съответната областна дирекция „Земеделие“. Заседанията са публични
и на тях могат да присъстват представители
на собствениците и на ползвателите и други
заинтересувани лица.
(5) За заседанията на комисията се съставя
протокол.
Чл. 72в. (1) Комисията изготвя доклад до
директора на областната дирекция „Земеделие“
със съдържанието по чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ.
(2) В случаите, когато е постигнато споразумение за общата площ на масивите в
съответното землище или за две трети от нея,
комисията посочва в доклада включени ли
са в споразумението всички заинтересувани
лица по данните от декларациите по чл. 69 и
от заявленията по чл. 70, определени ли са в
партидите на ползвателите по споразумението
имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, които
се ползват без правно основание, както и спазени ли са условията и редът на същия закон
за формиране и разпределение на масивите
за ползване.
(3) Комисията изготвя и прилага към доклада
проект за служебно разпределение на масивите
за ползване в следните случаи:
1. когато не се постигне споразумение или
постигнатото споразумение е за площ, по-малка
от две трети от общата площ на масивите в
землището, или
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2. за остатъка от масивите за ползване в
землището, когато споразумението е сключено
при условията на чл. 37в, ал. 2, изречение пето
от ЗСПЗЗ, или
3. когато споразумението не обхваща имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, включени в
масивите за ползване.
(4) Проектът за служебно разпределение
се съставя в срок до 15 август на съответната
година по образец, одобрен от министъра на
земеделието и храните.“
§ 32. В чл. 73 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „храните“ се поставя
точка и текстът до края се заличава.
2. В ал. 5, изречение първо накрая се добавя
„и имотите се ползват на правно основание“.
3. Алинея 6 се отменя.
§ 33. Член 74 се изменя така:
„Чл. 74. (1) Комисията по чл. 37в, ал. 1
ЗСПЗЗ изготвя проект на картата на масивите
за ползване и на регистър към нея въз основа
на споразумението и/или разпределението.
(2) Регистърът съдържа данни за масивите за
ползване, за ползвателите и за номерата на имотите по картата на възстановената собственост
(идентификаторите по кадастралната карта), за
площта, категорията, начина на трайно ползване,
правно основание на ползването, съответно за
имотите без правно основание по чл. 37в, ал. 2,
т. 3 ЗСПЗЗ.
(3) Регистърът се прилага към споразумението и/или разпределението и представлява
неразделна част от тях. Регистърът и картата на
ползването се оповестяват в срок до 20 август
по реда на чл. 72, ал. 3.
(4) Промени в проектите на регистъра и
картата могат да се правят в срок до 25 август
по инициатива на комисията или на заинтересуваните лица.“
§ 34. Член 75 се отменя.
§ 35. Създава се чл. 75а:
„Чл. 75а. (1) В срок до 1 септември на съответната година директорът на областната
дирекция „Земеделие“ издава заповед въз основа
на доклада на комисията по чл. 72б за:
1. ползване на имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2
ЗСПЗЗ, които са разпределени в границите
на масиви съобразно споразумението, или за
ползвател по чл. 72а, ал. 1;
2. служебно разпределение на масиви за
ползване в случаите по чл. 72в, ал. 3.
(2) Заповедта по ал. 1 се обявява по реда
на чл. 37в, ал. 5 ЗСПЗЗ заедно с окончателните
регистър и карта на ползването и може да се
обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 36. В чл. 76 ал. 1 се отменя.
§ 37. Член 77 се отменя.
§ 38. Създава се чл. 77а:
„Чл. 77а. (1) В случаите по чл. 37в, ал. 10
ЗСПЗЗ, когато за землището не е проведен търг
за имоти от държавния поземлен фонд, средното
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годишно рентно плащане е в размер на средната
тръжна цена на имотите от държавния поземлен
фонд за землищата в общината.
(2) Средната тръжна цена по ал. 1 се определя на базата на най-високите тръжни цени за
земите от държавния поземлен фонд, постигнати
в землищата на общината, при проведените
тръжни процедури.
(3) При определяне на базата за изчисляване
на средното годишно рентно плащане по реда
на § 2е от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 94 от
2009 г.) се включват данни за рентните плащания
по всички договори за наем или за аренда за
земите от държавния поземлен фонд.“
§ 39. В чл. 78а, ал. 2 след думите „представител на изпълнителя на техническите дейности
за поддържане на картата на възстановената
собственост“ се поставя тире и се добавя „в
случаите по ал. 3“.
§ 40. В чл. 84 се създава ал. 3:
„(3) По искане на общинската служба по
земеделие Агенцията по геодезия, картография
и кадастър и службите по геодезия, картография
и кадастър предоставят необходимите материали
и данни за изработване на план за уедряване
при заплащане на действителните разходи,
направени за създаване на копията съгласно
чл. 8, ал. 4 ЗКИР.“
§ 41. В чл. 88 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
накрая се поставя запетая и се добавя „когато
в споразумението по чл. 37е, ал. 1 ЗСПЗЗ не е
уговорено друго“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При разлика в площта или в стойността
на имотите преди и след уедряването уравняването може да се извършва в пари, в случай че
това е предвидено в споразумението по чл. 37е,
ал. 1 ЗСПЗЗ.“
§ 42. В чл. 91 ал. 2 се отменя.
§ 43. В чл. 95, ал. 1 се създава т. 4:
„4. данни за уравняване на разликите в
площта и стойността на имотите преди и след
уедряването.“
§ 44. В чл. 96 ал. 3 се изменя така:
„(3) За територии с одобрени кадастрална
карта и кадастрални регистри общинската
служба по земеделие предава на съответната
служба по геодезия, картография и кадастър
одобрения план за уедряване заедно с нотариално
заверено копие от споразумението по чл. 37е,
ал. 1 ЗСПЗЗ и заверени копия от решенията
по чл. 37е, ал. 4 ЗСПЗЗ. Службата по геодезия,
картография и кадастър отразява измененията в
кадастралната карта и регистри и издава скици
за новообразуваните имоти след заплащане на
действителните разходи при условията на чл. 8,
ал. 4 ЗКИР.“
§ 45. Параграф 1л от допълнителните разпоредби се отменя.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 46. В случаите, когато към 16 август 2010 г.
(датата на влизане в сила на ЗИДЗСПЗЗ – ДВ,
бр. 62 от 2010 г.) общинската служба по земеделие или заинтересуваните лица са направили
мотивирано предложение по реда на чл. 10б
ЗСПЗЗ пред общинския съвет за определяне на
вида, размера и местонахождението на земите
от общинския поземлен фонд за обезщетяване,
включително в случаите по чл. 10в, ал. 1, т. 2
и 3 и ал. 2 и 4, обезщетяването се извършва
по досегашния ред със земи от общинския
поземлен фонд.
§ 47. Лицата по § 24, ал. 1 от преходните и
заключителните разпоредби на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ,
бр. 62 от 2010 г.) не дължат такси за вписването
в регистъра по чл. 15 от Закона за независимите
оценители.
§ 48. Недовършените производства по чл. 56з
се довършват по досегашния ред.
§ 49. В случаите, когато решенията за признаване правото на оземляване на безимотни
и малоимотни граждани са постановени преди
31 декември 2009 г., преписките се приключват
по досегашния ред.
§ 50. В Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, приет с
Постановление № 240 на Министерския съвет
от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 1996 г.; изм. и
доп., бр. 100 от 1997 г., бр. 14, 48 и 63 от 2000 г.,
бр. 41 и 66 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 41 от
2004 г., бр. 75 и 78 от 2006 г., бр. 62 от 2007 г.,
бр. 45, 71 и 95 от 2008 г. и бр. 62 от 2009 г.), се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 45 ал. 4 се отменя.
2. В чл. 57, ал. 5 думите „5 години“ се заменят с „10 години“.
3. В чл. 59а, ал. 2 думите „5 години“ се заменят с „10 години“.
§ 51. В чл. 31, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерството на земеделието и
храните, приет с Постановление № 265 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 90 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 4, 41 и 52 от 2010 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точки 24 и 25 се отменят.
2. Създава се т. 33:
„33. създава и поддържа специализирани
карти за земеделските земи.“
§ 52. В Наредбата за оземляване на безимотни
и малоимотни граждани, приета с Постановление № 218 на Министерския съвет от 2000 г.
(обн., ДВ, бр. 87 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 101
от 2001 г., бр. 115 от 2002 г., бр. 31 от 2003 г.,
бр. 45 от 2008 г. и бр. 62 от 2009 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. Раздели I, ІІ и ІІІ се отменят.
2. В чл. 29 думите „чрез дирекция „Поземлени
отношения“ се заменят с „чрез Главна дирекция
„Земеделие, гори и поземлени отношения“.
§ 53. В Наредбата за реда за определяне на
цени на земеделските земи, приета с Постановление № 118 на Министерския съвет от 1998 г.
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(обн., ДВ, бр. 64 от 1998 г.; изм. и доп., бр.
63 от 1999 г., бр. 98 от 2000 г., бр. 41 и 44 от
2001 г., бр. 96 от 2002 г., бр. 31 от 2003 г., бр.
59 от 2005 г., бр. 75 и 78 от 2006 г., бр. 62 от
2007 г., бр. 45 от 2008 г. и бр. 62 от 2009 г.),
се създава чл. 7в:
„Чл. 7в. (1) Оценките на ограничени вещни
права и сервитути върху земи по чл. 27, ал. 6 и
8 ЗСПЗЗ и чл. 53 от Правилника за прилагане
на Закона за опазване на земеделските земи,
приет с Постановление № 240 на Министерския
съвет от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 1996 г.; изм. и
доп., бр. 100 от 1997 г., бр. 14, 48 и 63 от 2000 г.,
бр. 41 и 66 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 41 от
2004 г., бр. 75 и 78 от 2006 г., бр. 62 от 2007 г.,
бр. 45, 71 и 95 от 2008 г. и бр. 62 от 2009 г.), се
определят по реда на чл. 90 от Правилника за
прилагане на Закона за държавната собственост.
(2) Данъчната оценка се определя като за
земи в строителни граници и това обстоятелство се посочва изрично в удостоверението за
данъчна оценка.“
§ 54. В Тарифата за таксите, събирани от
органите по поземлена собственост, приета с
Постановление № 286 на Министерския съвет
от 1997 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 1997 г.; изм. и
доп., бр. 20 от 1998 г., бр. 3 от 1999 г., бр. 28 от
2000 г., бр. 42 и 99 от 2001 г., бр. 96 от 2002 г.,
бр. 31 и 81 от 2003 г., бр. 34 от 2005 г., бр. 45
от 2008 г. и бр. 62 от 2009 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 5:
а) в ал. 1 се създават т. 13 – 15:
„13. издаване на удостоверение за реституционни претенции – 10 лв.;
14. издаване на удостоверение за идентичност
на имот – 5 лв.;
15. за съгласуване на подробни устройствени
планове на инфраструктурни обекти, засягащи
имоти на повече от един собственик (след съвместяване на проектите в картата на възстановената собственост) – по 1 лв. за всеки имот.“;
б) създава се ал. 4:
„(4) Услугите по чл. 5, ал. 1, т. 9 се предоставят
от Министерството на земеделието и храните.“
2. В чл. 6:
а) в ал. 1:
аа) точка 14 се отменя;
бб) в т. 19, изречение първо думите „за отразяване в“ се заменят със „за съвместяване с“
и в изречение второ думите „на 25 на сто“ се
заменят с „до 25 на сто“;
вв) създават се т. 20 – 25 :
„20. за заснемане на сгради и съоръжения в
стопански дворове по чл. 45, ал. 3 ППЗСПЗЗ,
в зависимост от площта на имота – до
1 дка – 200 лв.; над 1 дка – 200 лв. + 50 лв. на
дка за горницата от площта над 1 дка;
21. за изработване и преработване на план
на новообразуваните имоти по чл. 45, ал. 3
ППЗСПЗЗ, в зависимост от площта на имота – до
1 дка – 100 лв.; над 1 дка – 100 лв. + 20 лв. на
дка за горницата от площта над 1 дка;
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22. за преработване на парцеларен план на
стопански двор по чл. 45, ал. 3 ППЗСПЗЗ – таксата по т. 21;
23. за оцифряване на парцеларен план на
стопански двор по чл. 45, ал. 3 ППЗСПЗЗ – 50
на сто от цената по т. 21;
24. за проверка и контрол при съвместяване с
картата на възстановената собственост на местоположението и предназначението на сградите и
съоръженията в парцеларни планове по чл. 45,
ал. 3 ППЗСПЗЗ – 25 на сто от таксата по т. 20;
25. за изготвяне на трасировъчен карнет на
масив за ползване – по 1 лев на всяка гранична
точка.“;
б) в ал. 5 думите „чл. 5, ал. 1, т. 9 и чл. 6,
ал. 1, т. 3 и 10“ се заменят с „чл. 3, ал. 1, чл. 5,
ал. 1, т. 1, 2 и 9 и чл. 6, ал. 1, т. 3 и 10 и ал. 6“;
в) създават се ал. 6 и 7:
„(6) За идентифициране на имот се събират
таксите по чл. 6, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 10.
(7) За извършване на техническите дейности
при изпълнение на съдебни решения за признато
правото на възстановяване на собствеността на
граждани, юридически лица и общини върху
земеделски земи по реда на чл. 11, ал. 2 ЗСПЗЗ
(отм.) и върху гори и земи от горския фонд
по реда на чл. 13, ал. 2 ЗВСГЗГФ (отм.) заинтересуваните лица заплащат таксите по ал. 6.“
§ 55. (1) Недовършените производства по
чл. 59б от Правилника за прилагане на Закона
за опазване на земеделските земи се довършват
по реда на постановлението.
(2) В случаите, когато срокът на разрешението за временно ползване на земеделска земя
не e изтекъл към момента на влизане в сила
на постановлението, титулярите на разрешението могат да подадат искане за удължаване
на срока му до 10 години считано от датата на
предоставяне на разрешението.
(3) В случаите, когато към датата на влизане
в сила на постановлението срокът на разрешението за временно ползване на земеделска
земя е изтекъл, титулярите на разрешението
могат да поискат ново разрешение за срок до
5 години считано от датата на изтичане срока
на разрешението.
§ 56. По започналите и незавършили към
влизането в сила на постановлението производства такси се заплащат в размерите, определени
с Тарифата за таксите, събирани от органите по
поземлена собственост, приета с Постановление
№ 286 на Министерския съвет от 1997 г. (обн.,
ДВ, бр. 57 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 20 от
1998 г., бр. 3 от 1999 г., бр. 28 от 2000 г., бр. 42
и 99 от 2001 г., бр. 96 от 2002 г., бр. 31 и 81 от
2003 г., бр. 34 от 2005 г., бр. 45 от 2008 г. и бр.
62 от 2009 г.).
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5997

БРОЙ 39

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 286
ОТ 10 МАЙ 2011 Г.

за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали – халцедонови силицити – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона
за подземните богатства, от находище „Беленища“, разположено в землището на община
Опака, област Търговище
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет
експлоатация на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства –
неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали – халцедонови силицити, от находище
„Беленища“, разположено в землището на община Опака, област Търговище, който се извършва
със средства, осигурени от концесионера, и на
негов риск. Площта, покриваща находището,
е с размер 19 650 кв. м и е индивидуализирана с координатите на точки по контура на
запасите и ресурсите от № 1 до № 14 съгласно
координатен регистър в координатна система
„1970 г.“, представляващ неразделна част от
концесионния договор.
2. Определя концесионна площ с размер
32 444,2 кв. м, включваща площта, покриваща
находище „Беленища“, както и необходимите
площи за осъществяване на дейността по концесията. Концесионната площ е индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 4
съгласно координатен регистър в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 35 години.
4. Определя за концесионер „Каи Майнинг“ –
ЕООД, гр. Исперих – титуляр на Удостоверение
за търговско откритие № 0282 от 2 септември
2009 г., издадено от министъра на околната
среда и водите.
5. Концесията да се осъществява при следните условия:
5.1. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра,
околната среда, водите, човешкото здраве,
защитените със закон територии и обекти,
правата върху земите от държавния горски
фонд и земеделските земи, културни ценности,
националната сигурност, отбраната на страната
и обществения ред.
5.2. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен с
писмено съгласие на концедента при условията
на чл. 25 от Закона за подземните богатства.
5.3. Добивът на подземното богатство по т. 1
започва след съгласуване на цялостен работен
проект за добив и първична преработка от ми-
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нистъра на икономиката, енергетиката и туризма
и от министъра на околната среда и водите
въз основа на решение, с което е преценено
да не се извършва оценка на въздействието
върху околната среда, или решение, с което е
одобрено осъществяването на инвестиционното
предложение, постановени по реда на глава
шеста от Закона за околната среда и чл. 31 от
Закона за биологичното разнообразие.
5.4. Всички дейности по предоставената
концесия да се извършват в съответствие с
установените в страната технически и технологични стандарти.
5.5. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
5.6. Всички разходи, свързани с дейностите
по предоставената концесия, са за сметка на
концесионера.
5.7. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не се изискват задължителни подобрения в находището.
6. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
6.1. Основни права на концесионера:
6.1.1. да добива подземни богатства от находището по т. 1;
6.1.2. право на собственост върху добитите
за срока на концесията подземни богатства;
6.1.3. с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи
и за срока на концесията да добива полезни
изкопаеми от минните отпадъци, получени в
резултат на дейностите по концесията;
6.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
6.1.5. да складира отпадъците от добива
и преработката на подземното богатство въз
основа на проекти, съгласувани с министъра
на икономиката, енергетиката и туризма и с
министъра на околната среда и водите.
6.2. Основни задължения на концесионера:
6.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
6.2.1.1. предоставянето за съгласуване на
цялостния работен проект по т. 5.3 и добивът
на подземните богатства по т. 1 да започне след
влизането в сила на положително решение по
реда на глава шеста от Закона за опазване на
околната среда;
6.2.1.2. изпълнява изискванията, свързани
с опазването на околната среда, водите, земеделските земи и горите, защитените със
закон територии и обекти, в т. ч. в актовете
и предписанията на компетентните органи по
околна среда;
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6.2.1.3. изпълнява съгласуваните цялостен
работен проект и годишни работни проекти
за добив и първична преработка;
6.2.1.4. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна експлоатация,
която може да доведе до загуби на подземни
богатства или до икономическа неизгодност за
бъдещото разработване на находището;
6.2.1.5. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
6.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
6.2.3. да извърши инвестиции за първия
5-годишен период от срока на концесията в
размер, не по-малък от 11 000 лв.;
6.2.4. да изработи и съгласува с компетентните държавни органи при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
6.2.4.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка;
6.2.4.2. изменения и допълнения на цялостния
работен проект за добив и първична преработка – при възникнала необходимост от това;
6.2.4.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
6.2.4.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект
и за рекултивация на засегнатите земи;
6.2.4.5. годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект
и за рекултивация на засегнатите земи;
6.2.5. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за националната
сигурност, отбраната на страната, обществения ред, околната среда, защитени със закон
територии, обекти, растителни и животински
видове, културни ценности;
6.2.6. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да спре изпълнението на
всички или на част от дейностите по концесията, както и да приеме и търпи трети лица да
добиват подземни богатства от предоставения
обект;
6.2.7. да предприема за своя сметка и на
своя отговорност всички възможни правни и
фактически действия за постигане на споразумение с титулярите на вещни права върху земята,
както и за промяна на предназначението на
земята и одобряване на съответния подробен
устройствен план за поземлените имоти, попадащи в концесионната площ;
6.2.8. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията;
6.2.9. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
6.2.9.1. тримесечни отчети за действително
добитите и продадени количества халцедонови
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силицити и среднопретеглената им продажна цена
по оперативни данни за съответния период до 15
дни след изтичането на съответното тримесечие;
6.2.9.2. окончателен годишен отчет за действително добитите и продадени количества
халцедонови силицити и среднопретеглената
им продажна цена за съответния период до
15 януари на следващата година;
6.2.9.3. отчет за изпълнението на годишния
работен проект за добив и първична преработка
и за изменението на запасите и ресурсите през
изтеклата година;
6.2.9.4. доклад за остатъчните запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация
на засегнатите земи;
6.2.10. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
6.2.11. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация
на засегнатите земи за своя сметка при условия
и в срокове, определени в съгласувания проект
по т. 6.2.4.4;
6.2.12. да застрахова дейността по добива от
обекта на концесията срещу рискове от влошаване на минно-геоложките, техноложките и
икономическите характеристики на находището,
настъпили вследствие на природни бедствия и
аварии, водещи до обективна невъзможност за
изпълнение на съгласуваните работни проекти;
6.2.13. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на находището
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
6.3. Основни права на концедента:
6.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
6.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията на концесионера,
включително чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
6.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
6.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на основните задължения по това
решение и по договора, както и при нарушаване
условията на концесията.
6.4. Основни задължения на концедента:
6.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
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6.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
7. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния договор. Концесионният договор влиза в сила от
датата на подписването му от страните.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесионния
договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на
задълженията за концесионно плащане, лихви
и неустойки, както следва:
8.1.1. за първата година гаранцията е в
размер 3000 лв. и се представя в двумесечен
срок от сключването на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 50 на сто от начисленото
концесионно плащане за предходната година
и се представя на концедента до 31 януари на
съответната календарна година.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Видът на финансовото обезпечение и предвиденият размер
на средствата се договарят между страните в
концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
и при забавено изпълнение на договорните
задължения. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както
и видът и размерът на санкциите се определят
в концесионния договор.
9. Определя годишно парично концесионно
плащане за единица добито подземно богатство
за съответния период, както следва:
9.1. Четири на сто от среднопретеглената
продажна цена за съответния период, която се
определя на основата на данни, предоставени
от концесионера, но не по-ниска от пазарната
цена, определена на база неконтролирани сделки между несвързани лица, а при износ – не
по-ниска от минималната цена за съответния
продукт по данни от „Минералс Прайз Уотч“.
9.2. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство е не по-ниско от
0,50 лв./тон и се индексира ежегодно с процента на увеличение на цените на неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали,
по информация от Националния статистически
институт при базова статистическа информация
за цените за 2005 г.
9.3. Минималното годишното концесионно
плащане е на база 1000 тона и предвидените
стойности за единица добито подземно богатство съгласно т. 9.2.
9.4. Годишното парично концесионно плащане се внася от концесионера на 4 вноски
4 пъти годишно до 15 дни след изтичане на
съответното тримесечие по сметка, посочена
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от концедента. Начинът на изчисляване и
сроковете за заплащане се определят в концесионния договор.
10. Концесионното плащане се дължи от
момента на въвеждане в експлоатация на
находището, но не по-късно от 6 месеца след
сключването на концесионния договор.
11. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
богатства.
12. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася от името и за сметка на
концесионера по бюджета на община Търговище
сума, представляваща 30 на сто от дължимото
концесионно плащане за съответния период.
13. Размерът на концесионното плащане
по т. 9.1 и 9.2 и минималното концесионно
плащане по т. 9.3 се променя с допълнително
споразумение към концесионния договор при
промяна на законодателството, уреждащо реда
за неговото определяне.
14. Упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
14.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с „Каи Майнинг“ – ЕООД,
гр. Исперих, в тримесечен срок от влизането в
сила на решението за предоставяне на концесия.
14.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
14.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
14.4. Да предявява вземанията на концедента
по съдебен ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър
на граничните точки на концесионната площ
на находище „Беленища“, община Опака,
област Търговище
Координатна система „1970 г.“
№

Х (m)

Y (m)

1.

4711850.9

9497561.9

2.

4712153.0

9497774.1

3.

4712100.5

9497842.4

4.

4711796.2

9497633.1

5792
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № Iз-1053
от 19 април 2011 г.

за прави лата и нормите за пож арна
безопасност при извършване на дейности в
земеделските земи
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят правилата и нормите за пожарната безопасност при
извършване на дейности в земеделските земи.
(2) Дейностите по ал. 1 включват засяването
на житните култури, прибирането, транспортирането, обработката, съхранението и складирането
на зърно и груби фуражи.
Чл. 2. Изискванията на наредбата са задължителни за всички юридически и физически
лица, собственици и ползватели на земеделски
земи, както и лица, които преминават и/или
осъществяват дейности в близост до тях.
Чл. 3. Всички държавни органи и неправителствени организации, собственици и ползватели на земеделски земи са длъжни да оказват
съдействие на органите за пожарна безопасност
и защита на населението (ПБЗН) при осъществяване на контрола по опазване на житните
култури, зърното и фуражите от пожари.
Чл. 4. (1) Посевите от житни култури се
считат за пожароопасни след настъпване на
етап „Восъчна зрялост“.
(2) Настъпване на етап „Восъчна зрялост“
на посевите от житни култури се определя от
съответната областна дирекция „Земеделие“
към Министерството на земеделието и храните.
(3) Органът по ал. 2 уведомява писмено
кмета на съответната община и районната
служба „Пожарна безопасност и защита на
населението“ (РСПБЗН).
(4) Кметът на общината обявява със заповед настъпването на „Восъчната зрялост“ и
определя мерки за осигуряване на пожарната
безопасност.
Раздел II
Изисквания за опазване на земеделските земи
от пожари
Чл. 5. (1) Житните култури се засяват на
площи не по-големи от 8000 дка, разделени
чрез пожарозащитни ивици от зелени култури
с ширина най-малко 50 м.
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(2) Площите по ал. 1 се разделят на участъци
не по-големи от 1000 дка чрез пожарозащитни
ивици с ширина най-малко 10 м.
Чл. 6. Не се допуска паленето на открит
огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в
непосредствена близост до тях от настъпването
на восъчна зрялост до окончателното прибиране
на реколтата и изораване на стърнищата.
Чл. 7. (1) Преди започване на жътвената
кампания електроснабдителните и електроразпределителните дружества извършват проверка
на въздушните електропроводи за високо и
средно напрежение, пресичащи посеви с житни
култури, за допустимия провес на проводниците
и осигуряване на необходимите минимални
разстояния за безопасно придвижване на земеделска техника.
(2) Преди започване на жътвената кампания
газоснабдителните дружества извършват проверка за техническото състояние на газопроводи,
преминаващи през житни площи.
(3) Проверките по ал. 1 и 2 се извършват
съгласувано със собствениците и/или ползвателите на земеделски земи, като се изготвят
протоколи.
Чл. 8. (1) Не се разрешава извършването
на ремонтни дейности по линейните обекти,
преминаващи през житни площи, през периода
от восъчна зрялост до прибиране на реколтата.
(2) При аварийни ситуации се допуска извършването на дейности по ал. 1 след предварително уведомяване на РСПБЗН при спазване
на изискванията за пожарна безопасност.
Чл. 9. (1) Юридическите лица, стопанисващи
републикански, общински и частни пътища, които минават през и/или покрай житни посеви,
осигуряват механично отстраняване на сухите
треви и храсти, горими предмети и материали
в сервитута на пътя.
(2) Органите, стопанисващи железопътните
трасета, преминаващи през или покрай житни
площи, осигуряват поддържането на сервитута
на трасето чисто от горими материали чрез
почистване на тревната и храстовидна растителност, паднала дървесна маса, включително
и баластовата призма и банкета.
Чл. 10. Физическите и юридическите лица,
преминаващи покрай неожънати площи, са
длъжни да спазват правилата и нормите за
пожарна безопасност и с действията си да не
предизвикват възникването на пожари.
Чл. 11. Общините и кметствата организират
и провеждат мероприятия за опазването на
селскостопанското имущество от пожари по
смисъла на чл. 8, ал. 1 от Закона за опазване
на селскостопанското имущество.
Чл. 12. В земеделските земи и извън тях
(слогове и крайпътни ивици) не се разрешава:
1. паленето на стърнища и други растителни
остатъци;
2. използването на открити огнеизточници.
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Раздел III
Задължения на юридическите и физическите
лица, осъществяващи дейности в земеделските
земи
Чл. 13. Юридическите и физическите лица,
осъществяващи дейности в земеделските земи:
1. организират и изпълняват изискванията
на наредбата;
2. уведомяват писмено съответната РСПБЗН
преди започване на жътвата в площи над 20 дка;
3. парцелират и осигуряват пожарозащитни
ивици в земеделските земи, засети с житни култури, съгласно изискванията на чл. 16;
4. организират или определят лице за провеждането на инструктажи за пожаробезопасна
работа на лицата, изпълняващи задълженията
като физическа охрана и наблюдение на посевите, и участниците в жътвената кампания, за
което се изготвя и подписва протокол;
5. осигуряват спазването на условията по
чл. 17, 18 и 19;
6. осигуряват земеделските земи и обектите с
пожарогасителни технически средства съгласно
приложение № 1;
7. организират наблюдение на площите с посеви през периода от восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата чрез подвижни
и неподвижни наблюдателни постове съгласувано
със съответната РСПБЗН, като неподвижните
се оборудват с пожаротехнически средства за
първоначално гасене и съобщителни средства;
8. представят до края на месец април в
РСПБЗН схеми с разположението на засетите
площи с житни култури, а за площите по чл. 5,
ал. 1 и на зелените пожарозащитни ивици, пътищата за придвижване на пожарната техника
и действащите водоизточници;
9. поставят на видни места покрай площите
с житни култури знаци за забрана на пушенето
и паленето на открит огън в съответствие с
Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните
изисквания за знаци и сигнали за безопасност
и/или здраве при работа, издадена от министъра
на труда и социалната политика, министъра на
извънредните ситуации и министъра на вътрешните работи (ДВ, бр. 3 от 2009 г.).
Чл. 14. Водачите на земеделска техника
трябва да:
1. спазват установените правила и норми за
пожарна безопасност;
2. могат да работят с наличните пожаротехнически средства;
3. не осъществяват дейност в земеделските
земи и обекти, преди да бъде извършена проверка за пожарната є безопасност;
4. спазват инструкциите на завода производител за безопасната є експлоатация;
5. извършват ежедневни технически прегледи
за цялостното є състояние и започват работа
само след като установят нейната техническа
изправност;
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6. не допускат боксуване на управляваната
от тях земеделска техника в житни площи,
стърнища и в района на фуражни площадки;
7. подхождат с техниката така, че ауспуховите
є тръби да се намират на противоположната
страна на сеновали и складиран груб фураж
или леснозапалими материали;
8. зареждат с гориво на пожарообезопасени
места и при неработещ двигател;
9. извършват ремонти и технически обслужвания на техниката на пожарообезопасени места
извън посевите и стърнищата;
10. съхраняват гориво-смазочните материали
в затворени метални съдове извън посевите на
пожарообезопасени места.
Чл. 15. Лицата, изпълняващи задълженията
като физическа охрана и наблюдение на земеделските земи, трябва да:
1. познават и спазват установените правила
и норми за пожарна безопасност;
2. знаят местонахождението на пожаротехническите средства и да могат да работят с тях;
3. съобщават незабавно на телефон 112 или
160 при установяване на запалване или пожар;
4. познават моментното състояние на пътищата и местонахождението на водоизточниците в охраняваната и/или наблюдаваната
територия.
Раздел IV
Изисквания при прибиране и съхранение на
житните култури и грубите фуражи
Чл. 16. (1) При започване на жътвата
житните култури се парцелират на площи за
еднодневна работа с противопожарни ивици,
широки не по-малко от 6 м, изпълнени чрез
ожънване, отстраняване на сламата и изораване.
(2) Площите, засети с житни култури, се
отделят с пожарозащитни ивици:
1. от горски насаждения, сметища, пчелини,
гробищни паркове и др. с ширина не по-малко
от 6 м;
2. от огради на газоразпределителни и катодни станции, кранови възли и съоръжения
на магистралните газопроводи, петролопроводи,
газостанции, бензиностанции и други обекти с
широчина не по-малко от 10 м.
(3) Около съоръженията (жерета, стълбове,
мачтови трафопостове и др.) на въздушните
електропроводи, преминаващи над житни
площи, се обособяват пожарозащитни ивици
с ширина не по-малко от 6 м.
(4) Изискванията по ал. 2 и 3 не се отнасят
за участъци с площи, по-малки от 100 дка.
Чл. 17. (1) При жътва в площ над 100 дка
се осигурява дежурство на трактор с водач с
прикачен най-малко четирикорпусен плуг.
(2) При жътва в участъци с обща площ над
2000 дка се осигурява дежурство на трактор с
водач и техника за пожарогасене съгласно изискванията на забележката в приложение № 1.
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Чл. 18. (1) При складиране и/или съхраняване на открито в земеделските земи грубите
фуражи (слама, сено и др.) се обособяват на
фигури.
(2) Фигурите са с единичен обем до 200 т
и в група до 600 т.
(3) Фигурите на открито в земеделските
площи се обособяват на групи върху терен,
почистен от растителни остатъци, като разстоянието между фигурите е не по-малко от
15 м, а между групите е не по-малко от 50 м.
(4) Фигурите по ал. 3 се обособяват на разстояние не по-малко 10 м от пътища и 50 м
от горски насаждения, като около тях се
осигуряват пожарозащитни ивици с ширина
най-малко 5 м.
Чл. 19. Машините и съоръженията за обработка на зърно и фуражи се разполагат на
разстояние не по-малко от 10 м от обособените
фигури с груби фуражи.
Раздел V
Изисквания към земеделската техника
Чл. 20. (1) В жътвената кампания се използва земеделската техника, която отговаря
на изискванията на производителя за безопасна
експлоатация.
(2) Техниката по ал. 1 се осигурява с искрогасители и пожаротехнически средства за
първоначално гасене съгласно приложение № 1.
(3) Допуска се използване на техника по
ал. 1 с турбокомпресори, без да е осигурена с
искрогасители.
Чл. 21. (1) Елементите и съоръженията на
електрическите инсталации на техниката по
чл. 20 се поддържат защитени от топлинни и
механични въздействия с цялостна изолация,
надеждно закрепени връзки и стандартни
предпазители.
(2) Акумулаторните батерии се закрепват
неподвижно и защитават от механично въздействие и попадане на метални предмети
върху полюсите.
Чл. 22. Не се допускат течове на гориво
и масла от тръбопроводите и елементите на
горивната, мазилната и хидравличната система
на техниката.
Чл. 23. Допуска се използването на техника
по чл. 20 в жътвената кампания с монтирани
газови уредби след представяне на документи,
удостоверяващи извършен периодичен технически преглед на уредбите.
Чл. 24. Техниката по чл. 20 се осигурява със
защита от статично електричество.
Чл. 25. (1) Не се допускат пукнатини, откъснати части, разслоения, разкъсвания на гумения
слой и други механични повреди на ремъците
и веригите на предавките на техника по чл. 20.
(2) Предавките по ал. 1 се осигуряват със
защитни елементи.
Чл. 26. Основните възли на хедера при зърнокомбайните трябва да отговарят на следните
изисквания:
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1. пластините на режещия апарат да са
плътно закрепени;
2. мотовилото да няма огъване или счупване на пружинните палци, както и изтичане на
смазка през уплътненията;
3. при завъртане на шнека на хедера същият
не трябва да осъществява контакт с неподвижните елементи, а палците свободно да се плъзгат.
Чл. 27. Техниката по чл. 20 се почиства ежедневно след приключване на работа от наслоен
прах, горими растителни остатъци и масло.
Чл. 28. (1) Техниката по чл. 20 може да
участва в жътвената кампания след извършен
годишен технически преглед и допускане от
органите за ПБЗН.
(2) Допускането по ал. 1 се удостоверява
с издаването на протокол (приложение № 2).
(3) При искане от заинтересованото лице
към протокола по ал. 2 се предоставя стикер
(приложение № 3), който се поставя на видно
място върху техниката по чл. 20.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Земеделски земи“ са земите по чл. 2
от Закона за собствеността и ползуването на
земеделските земи.
2. „Жътвена кампания“ са дейности, включващи организация и подготовка, ожънване, транспортиране, обработка, съхранение и складиране
на продукцията (реколтата) от житни култури.
3. „Земеделска техника“ са всички видове
зърнокомбайни, трактори, ремаркета, сламопреси, сламосъбирачки, семечистачни машини,
както и автомобили, участващи в жътвената
кампания.
4. „Житни култури“ са: пшеница, ечемик,
ръж, тритикале и овес.
5. „Восъчна зрялост“ е степен на узряване
(етап) преди пълната зрялост на зърното, когато
зърната от средата на класа (или метлицата)
получават свойствения за зрялото зърно цвят
и консистенцията им при смачкване има восъкоподобен вид. Всички части на растението
са пожълтели, но жилави.
6. „Пожарозащитна ивица“ е площ с определена ширина, почистена от растителност или
с изоран почвен слой.
7. „Линейни обекти“ са автомагистрали,
пътища, железопътни линии, подземни и надземни топлопроводи, паропроводи, газопроводи,
продуктопроводи, водопроводи, канализации,
кабели, електропроводи, въжени, телефонни,
телеграфни, радиосъобщителни и телекомуникационни линии.
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 91б, ал. 7 от Закона за Министерството на
вътрешните работи и § 1, ал. 2 от преходните
и заключителни разпоредби на Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските земи.
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§ 3. Тази наредба отменя Наредба № I-153
от 1999 г. за опазване на земеделските обекти,
зърнените храни и фуражите от пожари (ДВ,
бр. 77 от 1999 г.).
Министър на вътрешните работи:
Цв. Цветанов
Министър на земеделието и храните:
М. Найденов
Приложение № 1
към чл. 13, т. 6, чл. 17, ал. 2 и чл. 20, ал. 2
ТАБЛИЦА
за окомплектуване на земеделската техника и
площадки за зареждане с ЛЗТ и ГТ с пожаротехнически средства за първоначално гасене

Приложение № 2
към чл. 28, ал. 2
ПРОТОКОЛ № ...
от извършена проверка на състоянието на
пожарната безопасност на земеделска техника за допускане до участие в жътвената
кампания през 20___г.
Днес, _____ 20___г., в гр (с.)__________________
подписаният _________________________________
(име, презиме, фамилия)

на длъжност __________при__________________
(РСПБЗН)

извърших преглед на_________________________

___________________________________________________
(вид на земеделската техника и регистрационен
(инвентарен) номер)

Тупалка, бр.

1

2

2

1

-

-

1

2

-

Предоставени стикери за допускане в жътвената кампания: ________________________________

2

Трактор

1

1

-

-

-

-

-

2

-

3

А втомобил – товарен

1

1

-

-

-

-

-

2

-

_____________________________________________

4

Сламопреса

-

-

-

-

-

-

-

1

-

5

Сламосъбирачки

-

-

-

-

-

-

-

1

-

6

С еме ч ис тачни машини

-

-

-

-

-

-

-

1

-

7

Ремарке

-

-

-

1

-

1

-

2

-

8

Временна п ло щадка за
зареж д.
на маш.
с ЛЗТ и
Г Т (2 0 0
м 2)

-

-

-

-

2

-

1

2
2
прах пяна

Съд с 200 л вода и с 2 бр. кофи

Противопожарно одеяло, бр.

Зърнокомбайн

Вила, бр.

Лопата, бр.

1

Канджа, бр.

Кофпомпа или пожарогасител на
водна основа (9 л), бр.

_____________________________________________
При проверката се констатира следното: ______
_____________________________________________

Пожарогасител с прах (6 кг) или с
СО 2 (5 кг), бр.

Наименование
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Искрогасител за всяка ауспухова
тръба, бр.

№

ВЕСТНИК

Забележка. Техниката за пожарогасене по чл. 17,
ал. 2 се състои от прикачно ремарке с цистерна
с вода най-малко 2000 л, с помпа и осигурено
теглително средство. Тази техника се оборудва
с един двупътен разклонител с щорцови съединители, два шланга с диаметър 52 мм по 10 м,
един струйник със спирателен кран 52 мм и два
струйника за разпръсната струя. Пожарогасителното съоръжение може да бъде заменено с
поливомиячна машина или пожарен автомобил.

(описание на проверените системи, възли и агрегати
на машината)

_____________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ____________________________

(прави се оценка за състоянието на
пожарообезопасеността за допускане/
недопускане в жътвената кампания)

_____________________________________________
Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра, по един за ръководителя или
собственика и един за съответната РСПБЗН.
Извършил проверката:
_____________________________________________
(име, фамилия, длъжност, подпис)

Получил протокола:
_____________________________________________
(име, фамилия, подпис)

(брой стикери, идентификационните им номера)

Забележка. В протокола могат да се отразяват резултатите от проверките на една или повече машини.

60 mm

Приложение № 3
към чл. 28, ал. 3

ПБЗН
ПРИ ПОЖАР

МВР

70 mm

холограмен знак
ПБЗН

20 _ _
инд.
инд.№ 0 0 0 0 1
Забележки:
.
1. Цветът на стикера е различен за всяка жътвена
кампания.
2. Всеки стикер се обозначава с индивидуален номер,
който се вписва в протокола, издаден от органите
за ПБЗН.

5823
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 3
от 11 май 2011 г.

за изискванията за физическа годност към
водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските
прегледи за установяване на физическата
годност за водачите от различните категории
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят изискванията за физическа годност към водачите
на моторни превозни средства (МПС) и кандидатите за придобиване на правоспособност
за управление на МПС, както и условията и
редът за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за
водачите от категориите по чл. 150a, ал. 2 от
Закона за движението по пътищата.
Чл. 2. Водачите на моторни превозни средства
и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС трябва да отговарят
на изискванията за физическа годност за категорията, която притежават, съответно категорията,
за която придобиват правоспособност.
Чл. 3. Физическата годност на водачите и на
кандидатите за придобиване на правоспособност
за управление на МПС се установява чрез:
1. медицински преглед/и за установяване
на здравословното състояние по отношение на
изискванията за физическа годност към водачите на МПС и кандидатите за придобиване
на правоспособност за управление на МПС от
съответните категории, и
2. заключение за съответствието на здравословното състояние на лицето с изискванията
за физическа годност към водачите на МПС
и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС.
Раздел IІ
Изисквания за физическа годност към водачите
и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни
средства
Чл. 4. (1) За определяне на изискванията
за физическата годност водачите на МПС и
кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се разделят на
следните групи:
1. група 1 – водачите на МПС от категориите
„АМ“, „А1“, „А2“, „А“, „B1“, „B“, „BЕ“ и „Ткт“;
2. група 2 – водачите на МПС от категориите „С1“, „С“, „С1Е“, „СЕ“, „D1“, „D“, „D1Е“,
„DЕ“, „Ттм“ и „Ттб“.
(2) Изискванията за физическа годност към
водачите на МПС и кандидатите за придобиване
на правоспособност за управление на МПС от
група 1 и група 2 са определени в приложение
№ 1 чрез посочване на заболяванията и със-
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тоянията, при наличието на които се налагат
ограничения за получаването на свидетелство
за управление на МПС в зависимост от категорията на МПС.
(3) Изискванията за физическа годност към
водачите на МПС и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС
от група 2 се прилагат и за водачите на МПС
от категория В1, В и ВЕ, които извършват
обществен превоз на пътници и/или товари и
превози за собствена сметка и таксиметрови
превози на пътници.
Чл. 5. Заболяванията и състоянията, при
наличието на които свидетелство за управление
на МПС се издава само след освидетелстване от
транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК), са посочени в приложение № 2.
Раздел IIІ
Ред за извършване на медицинските прегледи
Чл. 6. (1) Първоначалният медицински
преглед на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление
на МПС от група 1 и група 2 се извършва от
общопрактикуващия лекар на лицето, при който
е осъществен постоянен избор.
(2) Първоначалният медицински преглед
на водачите и на кандидатите за придобиване
на правоспособност за управление на МПС от
група 1 и група 2, които са неосигурени лица по
смисъла на Закона за здравното осигуряване, се
извършва от общопрактикуващ лекар, работещ в
лечебно заведение за извънболнична помощ по
чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения.
Чл. 7. (1) Първоначалният медицински
преглед на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на
МПС от група 1 обхваща:
1. оценка на състоянието на зрителната
система и състоянието на останалите органи
и системи, и
2. проверка за наличието на регистрирани
заболявания.
(2) Когато здравословното състояние на
лицето е в съответствие с изискванията за физическа годност на водачите и на кандидатите за
придобиване на правоспособност за управление
на МПС от група 1, посочени в приложение
№ 1, общопрактикуващият лекар дава заключение, че водачът или кандидатът за водач
отговаря на изискванията за физическа годност
към водачите на МПС от съответната категория,
като отбелязва това в картата по чл. 9, ал. 2.
(3) Когато здравословното състояние на
лицето не е в съответствие с изискванията за
физическа годност на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за
управление на МПС от група 1, посочени в
приложение № 1, общопрактикуващият лекар
изисква от лицето да се яви на допълнителни
прегледи при съответните специалисти.
(4) Водачите на МПС, на които е наложена
принудителната административна мярка по
чл. 171, т. 1, буква „а“ от Закона за движението
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по пътищата, както и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на
МПС, за които по време на обучението или при
изпита се установят признаци на заболяване,
което не е в съответствие с изискванията за
физическа годност, преминават задължително
прегледи при лекари със съответна медицинска
специалност за установяване на състоянието
на зрителната система, слуховата система,
неврологичен статус, вътрешен статус и хирургичен статус.
(5) В случаите по ал. 3 и 4 заключението по
чл. 3, т. 2 за съответствие на здравословното
състояние на лицето с изискванията за физическа годност се дава от общопрактикуващия
лекар въз основа на резултатите от прегледите
при съответните специалисти и се отбелязва в
картата по чл. 9, ал. 2.
Чл. 8. (1) Първоначалният медицински
преглед на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на
МПС от група 2 обхваща всички изисквания за
физическа годност от приложение № 1.
(2) Водачите и кандидатите за придобиване
на правоспособност за управление на МПС от
група 2 преминават задължително прегледи при
лекари със съответна медицинска специалност
за установяване на състоянието на зрителната
система, слуховата система, нервната система,
вътрешните органи, хирургичен и ортопедотравматологичен статус.
(3) Заключението по чл. 3, т. 2 за съответствие на здравословното състояние на лицето
с изискванията за физическа годност за лицата
по ал. 1 се дава от общопрактикуващия лекар
въз основа на резултатите от прегледите при
съответните специалисти.
(4) Когато здравословното състояние на
лицето е в съответствие с изискванията за
физическа годност на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за
управление на МПС от група 2, посочени в
приложение № 1, общопрактикуващият лекар
отбелязва в картата по чл. 9, ал. 2, че лицето
отговаря на изискванията за физическа годност
към водачите и кандидатите за придобиване
на правоспособност за управление на МПС от
съответната категория.
(5) Когато здравословното състояние на
лицето не е в съответствие с изискванията за
физическа годност на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за
управление на МПС от група 2, посочени в
приложение № 1, общопрактикуващият лекар
отбелязва в картата по чл. 9, ал. 2, че лицето не
отговаря на изискванията за физическа годност
към водачите и кандидатите за придобиване
на правоспособност за управление на МПС от
съответната категория.
Чл. 9. (1) Резултатите от медицинския преглед по чл. 3, т. 1 се нанасят в Удостоверение за
здравословното състояние на водач/кандидат за
придобиване на правоспособност за управление
на МПС по образец съгласно приложение № 3.
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(2) Заключението за съответствие на здравословното състояние на лицето с изискванията
за физическа годност по чл. 3, т. 2 се нанася
в Карта за оценка на физическата годност на
водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС
по образец съгласно приложение № 4.
(3) Заключението по ал. 2 е със срок на валидност шест месеца от датата на издаването му.
Чл. 10. (1) Когато лицето има някое от
заболяванията или състоянията, посочени в
приложение № 2, общопрактикуващият лекар
отбелязва в удостоверението по чл. 9, ал. 1, че
лицето подлежи на освидетелстване от ТОЛЕК.
(2) Лице, получило заключение за физическата
си годност за придобиване на правоспособност
за управление на МПС от ТОЛЕК или Транспортната централна лекарска експертна комисия
(ТЦЛЕК), при необходимост от последваща
оценка на физическата годност се преосвидетелства отново от ТОЛЕК, съответно ТЦЛЕК.
(3) Резултатите от медицинските прегледи
по чл. 3, т. 1, извършени от ТОЛЕК, съответно
ТЦЛЕК, се нанасят в протоколи по образец
съгласно приложение № 5, съответно приложение № 6.
(4) Заключението за съответствие на здравословното състояние на лицето с изискванията
за физическа годност по чл. 3, т. 2, изготвено
от ТОЛЕК, съответно ТЦЛЕК, се нанася в
карта по образец съгласно приложение № 7,
съответно приложение № 8.
(5) Редът за работа на ТОЛЕК и ТЦЛЕК
се определя със заповед на министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията.
Чл. 11. (1) Обжалванията от страна на заинтересованите лица се правят:
1. срещу заключенията на общопрактикуващия лекар – в 14-дневен срок от получаването
им пред ТОЛЕК.
2. срещу заключенията на ТОЛЕК – в 14-дневен срок от получаването им пред ТЦЛЕК;
3. срещу заключенията на ТЦЛЕК – пред
Административния съд – София град, по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Транспортните областни лекарски експертни комисии и ТЦЛЕК се произнасят по
жалбите в 10-дневен срок.
Заключителни разпоредби
§ 1. Указания по прилагането на наредбата
в частта относно установяването на здравословното състояние на водачите или кандидатите за придобиване на правоспособност за
управление на МПС се дават от министъра
на здравеопазването, а в останалата част – от
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 152а, т. 1 от Закона за движението по пътищата и е съгласувана с министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.
Министър: Ст. Константинов
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Приложение № 1
към чл. 4, ал. 2
Заболявания и състояния, при наличието на които се налагат ограничения за получаването на свидетелство за управление на МПС в зависимост от категорията на МПС
Група 1
Наименование на заболяванията и състоянията

Група 2

категории „АМ“, „А“,
категории „С“,
„А1“, „А2“, „АМ“, „B“,
„СЕ“, „С1“,
„B1“, „BЕ“, „Ткт“
„С1Е“, „D“, „DE“,
„D1“, „D1Е“,
„Ттм“, „Ттб”

1

2

3

Очни заболявания:
1.

Тежки конгенитални, възпалителни и дегенеративни разрешено
заболявания на очната ябълка и придатъците є,
довели до трайни и невъзвратими разстройства на
очните функции – при изискванията на т. 6

2.

Едноочие:
а) без рефракционна аномалия, функционално или разрешено само за кат. забранено
анатомично, при нормални функции на окото, което „B1“, „В“ и „В+Е“
се използва, и при условията най-малко 3 години
след получаване на едноочието, установено със
съответен медицински документ;
б) с рефракционна аномалия от +/ −2 диоптъра на индивидуална
забранено
използваното око се насочва към ТОЛЕК

3.

Глаукома – компенсирана – нормално зрително поле разрешено
и при условията на т. 6

4.

Вродени разстройства на цветоусещането:
а) аномална трихромазия (цветна аномалия);

разрешено

б) аномална трихромазия и зрителна острота мини- разрешено
мум 0,8 на по-силното око и минимум 0,5 на слабото
око със съответната корекция от корекционни очила
или контактни лещи;
в) дихромазия и монохромазия
забранено
5.

6.

7.

Придобити разстройства на цветоусещането в зависимост от степента:
а) зрителна острота минимум 0,8 на по-силното разрешено
око и минимум 0,5 на слабото око със съответната
корекция от корекционни очила или контактни лещи
б) прилагане на изследване за периферно зрение на разрешено
двете очи (нормално зрително поле)
в) в останалите случаи
забранено
Зрителна острота 1 при нормални други очни
функции 2:
а) сумата от зрителните остроти на двете очи да е разрешено
равна на 2,0, като на по-слабото око е не по-малко
от 1,0 с помощта на корекция до ± 2 диоптъра включително, като за всяко око, без корекция >/= 0,05;
б) сумата от зрителните остроти на двете очи да е разрешено
равна на 1,8, като на по-слабото око е не по-малко от 0,8 с помощта на корекция до ± 3 диоптъра
включително и за всяко око, без корекция >/= 0,05;
в) сумата от зрителните остроти на двете очи да е разрешено
равна на 1,6, като на по-слабото око е равна на 0,6
с помощта на корекция ±8 диопъра включително
Диплопия

забранено

забранено

разрешено само за
кат. „С1“, „С“
забранено
забранено

забранено
индивидуално
забранено

разрешено

индивидуално

забранено

забранено

забранено

индивидуално

индивидуално

Ушни, носни и гърлени заболявания
8.

Злокачествени образувания на ОРЛ органите

9.

Възприемане сумарно с двете уши (без слухов апарат), средна аудиометрична загуба на честотите от
500 до 4000 херца:
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1
а) шепотна реч от 6 м и над 6 м, говорна реч над
6 м, аудиометрична загуба не повече от 0 до 35
децибела за честотите от 200 до 500 херца;
б) шепотна реч от 4 м и над 4 м, говорна реч от
6 м и над 6 м, аудиометрична загуба не повече от
35 децибела за честотите от 500 до 2000 херца;
в) шепотна реч – без значение, говорна реч – не
по-малко от 4 м, аудиометрична загуба – не повече
от 40 децибела и повече от честотите 500 – 1000 и
2000 херца;
г) шепотна реч – без значение, говорна реч – помалко от 2 м, аудиометрична загуба – не повече от
60 децибела за честотите 500 – 1000 и 2000 херца
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3

разрешено

разрешено

разрешено

индивидуално

разрешено

индивидуално

индивидуално

забранено

10.

Периферен, централен и комбиниран отоневрологичен синдром. Кинетози

индивидуално

индивидуално

11.

Спон та нен нис та г ъм, ус та новен без помощ ни
средства, а при хоризонталния – при отклонение
на очните ябълки над 50°, установен с очилата на
Френцел или чрез нистагмограф

индивидуално

индивидуално

Неврологични заболявания
12.

Заболявания на периферната нервна система, нервно-мускулния апарат и състояние след заболявания
на периферната нервна система

индивидуално

индивидуално

13.

Съдови заболявания на нервната система и състояние след прекарани съдови заболявания на нервната
система

индивидуално

индивидуално

14.

Възпалителни заболявания на нервната система и
състояние след прекарани възпалителни заболявания
на нервната система

индивидуално

индивидуално

15.

Наследствено – дегенеративни забол явани я на
нервната система и заболявания на нарушено развитие на нервната система, черепната система и
гръбначния стълб

индивидуално

индивидуално

16.

Тумори на нервната система

индивидуално

индивидуално

17.

Травми на нервната система и състояние след травма
на нервната система

индивидуално

индивидуално

18.

Епилептични пристъпи: епилепсия, първи и един- индивидуално/ след 1 индивидуално/
ствен непровокиран пристъп, провокирани пристъпи, година без пристъпи;
след 5 до 10 годруги случаи на загуба на съзнание
до 1 година забранено дини без пристъпи, без употреба
на противо –
епилептични
медикаменти и
риск от повторни
припадъци до 2%
за година, в останалите случаи
забранено

19.

Заболявания на нервната система при остри и
хронични заболявания на кръвта и кръвотворните
органи, отделителната система, гастроинтестиналната система, бронхо-белодробната система, както
и при системни заболявания

индивидуално

индивидуално
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20.

Интоксикации – остри и хронични, ендогенни и
екзогенни. Състояния след интоксикации на нервната система
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индивидуално

3
индивидуално

Психични заболявания
21.

Психични разстройства, дължащи се на увреждане индивидуално
и дисфункция на мозъка – болест на Алцхаймер, съдова и сенилна деменция, психоорганични синдроми
F.01 – F.09

индивидуално

22.

Психически и поведенчески разстройства, дължащи индивидуално
се на употреба и злоупотреба с алкохол – F.10 и
Z.72.1 – при наличие на добра трудова и социална
адаптация, липса на абстинентни явления, без психическа и физическа зависимост

индивидуално

23.

Психически и поведенчески разстройства, дължащи индивидуално
се на употреба на : опиоиди, канабиоиди, халюциногени, стимуланти (без кофеин), кокаин, летливи
разтворители – от F.11 – F.19

индивидуално

24.

Ендогенни заболявания – М. Блойлер, остри и пре- индивидуално
ходни психотични разстройства – от F.20 – F.29 – в
състояние на дълготрайни ремисии, без клинично
изразена промяна на личността и нужда от поддържаща медикаментозна терапия

индивидуално

25.

Афективни психози – биполярни, депресивни раз- индивидуално
стройства от F.20 – F.29 – наличие на продължителен
светъл период, без необходимост от поддържаща
терапия, със запазена трудоспособност

индивидуално

26.

Фобийни т ревож ни разст ройства – обсесивно- индивидуално
компулсивни, конверсионни, дезадаптивни реакции на стрес – от F.40 – F.48 при добра социална
и трудова адаптация, без продължителна и трайна
неработоспособност

индивидуално

27.

Разстройства на личността и поведението – от индивидуално
F.60 – F.69 с добра социална адаптация и липса на
асоциални и криминогенни прояви

индивидуално

28.

Умствена изостаналост от F.70 – F.79 – само при индивидуално
лека форма IQ 50 – 70

индивидуално

Хирургически заболявания
29.

Увреждане на храносмилателната система – дивертикул и стеноза на хранопровода, стеноза на пилора,
изгаряне на хранопровода и стомаха с трайни функционални нарушения, със/без оперативна интервенция

30.

Увреждане на коремната стена – големи евентрации,
ограничаващи подвижността на тялото:
до оперативната корекция
индивидуално
след оперативната корекция
разрешено

31.

32.

Увреждане на кръвоносната система:
а) разширени вени, тромбофлебит, флеботромбоза,
посттромботичен синдром и язви;
б) състояния след оперативно лечение на: разширени
вени на долните крайници без трофични промени;
в) хемороиди и фистулозни парапроктити до оперативното саниране
г) хемороиди и фистулозни парапроктити след оперативното саниране
Увреждане на пикочно-половата система:
а) хидронефроза на двата бъбрека;
б) едностранна хидронефроза;
в) непоправима стеноза на уретрата;

разрешено

индивидуално

забранено
индивидуално

разрешено

индивидуално

разрешено

разрешено

индивидуално

разрешено

разрешено

разрешено

индивидуално
разрешено
разрешено

индивидуално
индивидуално
забранено
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г) варикоцеле и хедроцеле; херния – бедрена и
слабинна
– до оперативна корекция
разрешено
– след оперативна корекция
разрешено

индивидуално
разрешено

33.

Елефантиаза на долните крайници

34.

Лимфедем

35.

Хронични тромбози на артерии на горни и долни
крайници:
а) І – ІІ ст. по Фонтен
разрешено
б) ІІІ – ІV ст. по Фонтен
индивидулно

забранено
забранено

36.

Аневризми на аортата:
а) до 5 см;
б) над 5 см;
в) след оперативна корекция

индивидуално
забранено
индивидуално

забранено
забранено
индивидуално

37.

Аневризми на големите кръвоносни съдове

индивидуално

забранено

38.

Пулмоектомия или лобектомия

индивидуално

индивидуално

39.

Операции по повод рак на коремните органи и
млечната жлеза:
а) операции по повод злокачествени заболявания индивидуално
на пикочно-половата система;
б) операции по повод злокачествени заболявания
на млечната жлеза

40.

41.

индивидуално

3

индивидуално

Злокачествени новообразувания на вътрешните
органи:
а) до 5-ата година след установяването
индивидуално
б) след 5-ата година, в зависимост от трайните разрешено
функционални нарушения на съответните системи
Злокачествени новообразувания на меките тъкани:
а) до 5-ата година след установяването
индивидуално
б) след 5-ата година
разрешено

за „С1“ и „С“ индивидуално; останалите – забранено
забранено

индивидуално

индивидулно
индивидуално

индивидулно
индивидуално

Ортопедични и травматологични заболявания
42.

Увреждане на кожата – цикатрикси, ограничаващи
подвижността на шията, горните и долните крайници

индивидуално

43.

Костни увреждания на гръбначния стълб:
а) патологична фрактура на гръбначен стълб;
индивидуално
б) фрактура на гръбначния стълб с леко изразена разрешено
деформация; компенсирана сколиоза или кифоза,
несмущаващи движението; спондилолистезис (сакрализация и лумбализация), спина бифида;
в) деформация на гръбначния стълб, сколиоза, разрешено
кифоза, лордоза, смущаващи движението; спондилоартроза без радикулитни смущения

44.

Увреждане на таза:
а) сериозно ограничаващо движението;
б) при леко смущение на движението

45.

Ампутация или аплазия на горен и долен крайник индивидуално
или части от него (без дистални фаланги на пръсти)

46.

Увреждане на горните крайници:
а) фрактура на лопатката и ключицата с ограни- индивидуално
чени движения в раменната става или смущения в
нервно-артеро-венозната система;
б) фрактура на хумеруса с костна деформация, мус- индивидуално
кулна атрофия и нервно-съдови смущения;
в) псевдоартроза;
г) анкилоза на раменната или лакътната става;

разрешено
разрешено

индивидуално
разрешено

индивидуално

индивидуално
индивидуално

индивидуално

забранено
индивидуално
забранено

за „С1“ и „С“ индивидуално; останалите – забранено
за „С1“ и „С“ индивидуално; останалите – забранено
забранено
за „С1“ и „С“ индивидуално; останалите – забранено
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д) хронически артрити на раменни стави с ограничение на движенията; халтава; лакътна става;
фрактура на антебрахиума с деформация и смущения
в пронация и супинация;
е) фрактура на улната или радиуса или на двете кости
едновременно в дисталния им край с ограничения
на движенията в китката; фрактура на олекранона
с ограничена подвижност на ставата
47.

48.
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индивидуално

е) фрактура на круса с изразена деформация и
ограничени движения в глезенната става; псевдоартроза; анкилоза на глезенната става; еквинизъм;
варус или валгус;
ж) ампутация на пръстите;
з) фрактура на пателата с артрозни изменения; хроническа артроза на коляното; хронически артрити
на ставата;
и) сухожилни увреждания на коляното; хроническа
артроза на коляното

за „С1“ и „С“ индивидуално; останалите – забранено

за „АМ“ и „А1“, „А2“ индивидуално
и „А“ – индивидуално;
останалите – разрешено

Увреждания на китката и пръстите на горните
крайници:
а) анкилоза на пръстите с контрактура; загуба на индивидуално
два или три пръста или при пълна контрактура;
при пълна екстензионна и рефлекторна фрактура
на кой да е от първите 4 пръста и костна анкилоза;
ограничена подвижност на първите 4 пръста; фрактури на метакарпуса, предизвикващи ограничения
на движението най-малко на 3 пръста;
б) фрактура на Бенет, при полегнало положение за „АМ“ и „А1“, „А2“
на палеца;
и „А“ – индивидуално;
останалите – разрешено
в) загуба на двете фаланги на палеца; контрактура за „АМ“ и „А1“, „А2“
на китката вследствие сухожилна травма
и „А“ – индивидуално;
останалите – разрешено
Увреждане на долните крайници:
а) лошо заздравяла фрактура на колифеморис със
значителна деформация на бедрото, предизвикваща
скъсяване на крайника над 4 см и ограничаваща
движенията;
б) псевдоартроза на фемора или круса;
в) анкилоза на коляното; алопластика на колянна
става с функционален дефицит;
г) луксация на коляното и увреждане на външния
лигамент и круциата;
д) анкилоза на тазобедрената става; коксартроза и
алопластика на тазобедрена става с функционален
дефицит;

3

за „С1“ и „С“ индивидуално; останалите – забранено

индивидуално
за „С1“ и „С“ индивидуално; останалите – забранено

индивидуално

забранено

индивидуално
индивидуално

забранено
забранено

индивидуално

забранено

индивидуално

за „С1“ и „С“ индивидуално;
останалите – забранено

индивидуално

разрешено
разрешено

за „С1“ и „С“
индивидуално;
останалите – забранено
индивидуално
индивидуално

индивидуално

индивидуално

49.

Специфични заболявания на костите:
а) хронически остеомиелит със или без фистула;
б) туберкулоза на коя да е става

разрешено
индивидуално

индивидуално
за „С1“ и „С“ индивидуално; останалите – забранено

50.

Доброкачествени и злокачествени тумори на костно- индивидуално
ставния апарат с нарушения на движението

за „С1“ и „С“ индивидуално; останалите – забранено

Вътрешни заболявания
51.

Захарен диабет:
а) при лечение с инсулин (в зависимост от броя на индивидуално
усложненията и тяхната тежест);
б) при лечение с други антидиабетни средства (в за- индивидуално
висимост от броя на усложненията и тяхната тежест)

индивидулно
индивидулно
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Други ендокринни заболявания (хипофизна жлеза,
надбъбречни жлези, щитовидна жлеза). Хипогликемични състояния:
а) с изразена дисфункция без възможност за по- индивидуално
стигане на нормален хормонален баланс и с тежки
усложнения в прицелните органи със значим функционален дефицит;
б) леки форми с възможност за постигане на хор- индивидуално
монална компенсация и леки усложнения в прицелните органи

53.

Заболявания с остро протичане до оздравяването

индивидуално

54.

Туберкулоза на белите дробове във фазата на всмук- разрешено
ване и уплътняване

55.

Хронически заболявания на белите дробове, плеврата
и дихателните пътища с нетуберкулозна етиология:
а) при тежки функционални нарушения или чести инидивидулно
обостряния и хронична дихателна недостатъчност
ІІ – ІІІ степен;
б) при умерени функционални нарушения без чести разрешено
обостряния и хронична дихателна недостатъчност
от І степен

3

забранено

индивидуално

индивидуално
индивидуално

забранено
индивидуално

56.

Обструктивна сънна апнея:
а) обструктивна сънна апнея без лечение с ПАП
б) обструктивна сънна апнея на лечение с ПАП

забранено
разрешено

забранено
индивидуално

57.

Нервноциркулаторна дистония с вазомоторни реакции от хипертоничен тип; нарушения в сърдечния разрешено
ритъм от неврогенен характер

индивидуално

58.

Артериална хипертония със/ без органни поражения индивидуално
и със/ без сърдечна недостатъчност

индивидуално

59.

Заболяване на клапанния апарат на сърцето, включително и съдово-клапно протезиране със/без сърдечна недостатъчност

разрешено

индивидуално

60.

Заболяване на сърдечния мускул след инфекция
или интоксикация със/без сърдечна недостатъчност

разрешено

индивидуално

61.

Исхемична болест на сърцето:
а) състояние след остри форми или след реваску- индивидуално
ларизация на коронарните съдове – ангиопластика,
стентиране, аорто-коронарен байпас;
б) хронични форми на ИБС с установена хемо- индивидуално
динамична компенсация и без стенокардна симптоматика в покой, стабилна стенокардия І – ІІІ
функционален клас с медикаменти, неподлежащи
на реваскуларизация

62.

Сърдечни заболявания, протичащи с нарушения в
сърдечния ритъм и проводимостта, без отклонения индивидуално
в хемодинамиката. Състояние след имплантация
на кардиостимулатор, кардиовертер-дефибрилатор,
ресинхронизиращо устройство за сърдечна недостатътчност

63.

Състояние след възпалителни заболявания на пе- индивидуално
рикарда в устойчива хемодинамична компенсация

64.

Заболявания на храносмилателната система: язвена
болест на стомаха и дванадесетопръстника, хроничен
холецистит, хроничен хепатит, чернодробна цироза,
хроничен панкреатит, заболявания на дебелото черво
(ХУХК и др.):
а) при значително нарушени функции и усложнения индивидуално
(нарушения в трофиката, хемопоезата);

индивидуално
индивидулно

индивидуално

индивидуално

забранено
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б) при незначително нарушени функции, при запазено общо състояние, без усложнения, без склонност
към чести обостряния
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разрешено

65.

Хронична бъбречна недостатъчност (ХБН):
а) начална ХБН;
б) ХБН ІІ и ІІІ степен

66.

Камъни в бъбреците, жлъчния мехур, пикочните индивидуално
пътища с повтарящи се пристъпи

67.

Възпалителни заболявания на ставите: ревматоиден
полиартрит, анкилозиращ спондилартрит; Синдром
на Райтер; псориатричен артрит и др.; остеоартроза;
кристални артропатии; увреждане на ставите при
други заболявания:
а) с трайни значими функционални нарушения на индивидуално
гръбначен стълб и крайници;

разрешено
индивидуално

б) с незначително нарушени функции на гръбначен разрешено
стълб и крайниците и медикаментозно овладим
болков синдром
68.

Системни заболявания на съединителната тъкан индивидуално
(системен лупус еритематодес, системна прогресивна
склеродермия, полимиозит и дерматомиозит)

69.

Болести на кръвта и кръвотворната система (бенигнени и малигнени) без възможност за медикаментозна индивидуално
компенсация на хемопоезата

3
индивидуално

индивидуално
забранено
индивидуално

индивидуално за
„С“;
забранено за „Д“,
„Е“, „Т“
индивидуално

индивидуално

индивидуално

Акушеро-гинекологични заболявания
70.

Изпадане на стените на влагалището и матката:
а) до оперативната корекция;
б) след оперативната корекция

за „АМ“, „А1“, „А2“ и „А“
индивидуално
индивидуално
разрешено
индивидуално

71.

Тумори на половите органи:
а) до 5-ата година след установяването;
б) след 5-ата година

индивидуално
разрешено

индивидулно
индивидуално

72.

Пикочно-полови и ректо-вагинални фистули

индивидуално

забранено

Кожни заболявания
73.

Тежко протичащи кожни заболявания – булозни
дерматози, пустулозни дерматози, хиперкератози, индивидуално
атрофии, дистрофии, хипертрофии и склерози на
кожата, довели до нарушени двигателни функции

74.

СПИН:
а) субклиничен имунен дефицит и СПИН свързан индивидуално
комплекс;
б) разгъната форма
забранено

индивидуално

индивидуално
забранено

75.

Сифилис – заразна форма, подлежаща на стацио- индивидуално
нарно лечение

индивидуално

76.

Туберкулоза на кожата – всички форми

индивидуално

77.

Алергични дерматози:
а) хронична уртикария, хроническа екзема и не- индивидуално
вродермит с доказана алергия към бензин, нафта,
грес, инхалаторна алергия към газ пропан-бутан,
еритема ексудатива мултиформе, генерализирана
афтоза (Тюрен), дерматитис херпесиформе (Тюринг);
б) остри екземи, неподдаващи се на лечение
индивидуално

Забележки:

индивидуално

индивидуално

индивидуално

1. Зрителната острота се коригира с очила или контактни лещи. Водачите са длъжни да ги използват при
управлението на МПС.
2. Под нормални очни функции да се разбира зрителна острота минимум 1,0 за всяко око; зрително поле:
назално – 55 градуса; темпорално – 90 градуса; горе – 45 градуса; долу – 60 градуса; зрителна адаптация, установена с адаптометър; цветоусещане, изследвано с цветните таблици у нас и контролирано с аномалоскоп;
стереоскопично зрение; нормална очна подвижност във всички главни посоки 45 градуса.

БРОЙ 39

ДЪРЖАВЕН

3. Индивидуалната оценка се прави на основание
данните за здравословното състояние на лицето в
миналото, настоящето и вероятната прогноза за
бъдещето. При индивидуалната преценка се вземат
предвид стадият на заболяването и/или степента
на увреждане, интензивността му и темповете на
развитие, изгледите за подобряване на състоянието,
отражението върху функции, наличието на други заболявания и/или увреждания, както и възможността
да се третира с медикаменти или да се подложи
на друг вид лечение и отражението на това върху
годността му.
4. Заболяването се смята за доказано след амбулаторно или стационарно изследване, лечение и
диспансерно наблюдение, като степента на болестното отклонение се определя от лекар специалист,
а вземането на решение е индивидуално.
5. Преценката за управление на МПС от лица с
психични заболявания е индивидуална и включва:
– стадий на заболяването и степен на увреждане;
– зависимост от поддържащо лечение;
– социална и трудова адаптация;
– болестна промяна на личността.
6. При вродено или придобито намаление на слуха
и липса на реакция на единия или двата лабиринта
се дава право за управление на МПС от категория
„В“ (вкл. на глухи лица) при компенсация на лабиринтната лезия от централната нервна система.
7. За водачите на МПС от категория „С“ компенсацията на вестибуларната лезия е необходимо
да се докаже със стабилографско изследване.
8. За водачите на МПС от категориите „А“, „В“
и „М“, които ще управляват МПС, приспособени
според физическия им недостатък, индивидуалната
преценка се дава от компетентните транспортни
медицински експертни комисии (ТОЛЕК и ТЦЛЕК).
В заключението за годност конкретно се отбелязва
органът (органите), чиято функция следва да се
компенсира от приспособлението: например лява
(дясна) ръка, китка, палец на ръката, ляв (десен)
крак, два долни крайника и т.н.
9. При даване на индивидуална преценка за
кандидатите за придобиване на правоспособност за
управление на МПС и на водачите на МПС, прекарали или боледуващи от нарушения във функциите
на вестибуларния анализатор, независимо от категорията на МПС се изискват нормални резултати
от стабилографското изследване.
10. При наличие на повече от едно заболяване,
всяко от които изисква индивидуална преценка, заключението за физическа годност се дава от ТОЛЕК.

Приложение № 2
към чл. 5
Заболявания и състояния, при наличието на които
свидетелство за управление на МПС се издава
само след освидетелстване от ТОЛЕК
Нервни заболявания
1. Заболявания на нервната система и нервномускулния апарат и състояния след прекарани заболявания на нервната система и нервно-мускулния
апарат, довели до парализи, координационни нарушения и нарушения на висшите корови функции:
а) съдови заболявания на нервната система и
състояния след прекарани такива;
б) възпалителни заболявания на нервната система и състояния след прекарани такива;
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в) наследствени и дегенеративни заболявания
на нервната система и състояния след прекарани
такива;
г) тумори на нервната система;
д) травми на нервната система;
е) заболявания на нервната система при остри
и хронични заболявания при други заболявания;
ж) интоксикации на нервната система – ендогенни и екзогенни.
2. Епилептични пристъпи:
а) eпилепсии;
б) първи и единствен непровокиран епилептичен пристъп;
в) провокирани епилептични пристъпи;
г) други случаи на загуба на съзнание.
2.1. За водачи и кандидати за водачи от група 1:
– При епилепсии водачите и кандидатите за
водачи от група 1 могат да бъдат обявени за годни
да управляват МПС след едногодишен период
без пристъпи.
– При първи и единствен непровокиран пристъп
кандидат за водач от група 1 може да бъде обявен
за годен да управлява МПС след период от шест
месеца, в който не е имал пристъпи, при условие
че е извършена подходяща медицинска оценка.
– При провокиран епилептичен пристъп кандидат, който е имал припадък поради установими
фактори, които има малка вероятност да се проявят
при управление на МПС, може да бъде обявен за
годен, като случаят се преценява индивидуално.
– При пристъпи, които не засягат съзнанието
или способността за действие – кандидат или водач,
който има само пристъпи, които е доказано, че
не предизвикват функционални нарушения, може
да бъде обявен за годен да управлява МПС, ако
тази тенденция е установена за период не по-малък
от една година.
2.2. За водачите и кандидатите за водачи от
група 2:
– Кандидатът трябва да не е приемал противоепилептични медикаменти по време на изисквания при епилепсия период без припадъци.
Следва да се осъществи медицинско проследяване
и след подробни неврологични изследвания да не
е установена никаква значима церебрална патология и на електроенцефалограмата не се открива
епилептично огнище.
– При първи и единствен непровокиран
пристъп: кандидат може да бъде обявен за годен
да управлява МПС след изтичане на период от
пет години, в който не е имал пристъпи и не е
употребявал противоепилептични медикаменти,
при условие че е извършена подходяща неврологична оценка.
– При провокиран епилептичен пристъп: случаят се преценява индивидуално, като е необходимо
провеждане на подходяща неврологична оценка и
електроенцефалограма.
– При лица с установени церебрални поражения
и повишен риск от припадъци не следва да се
разрешава да управляват МПС от група 2, докато
рискът от епилепсия не бъде до 2 % на година.
– При епилепсия: следва да измине период от
десет години, през които лицето няма припадъци
и не употребява противоепилептични медикаменти.
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При водачи с добри прогностични показатели
ТОЛЕК, съответно ТЦЛЕК могат да позволят управление на МПС преди изтичане на посочените
срокове.
Психични заболявания
3. Тежки психични разстройства независимо
дали са вродени или причинени от заболяване,
травма или неврохирургични операции и при
краткотрайни психози до оздравяване.
4. Силно изоставане в умственото развитие
(умерено тежка и дълбока умствена изостаналост)
и деменция.
5. Разстройства на личността и поведенчески
разстройства, водещи до силно влошаване на
поведението, адаптивността и възможността за
преценка.
Хирургически заболявания
6. Увреждане на дихателната система:
а) фистула след пиоторакс с деформация на
гръдния кош, с ограничение на дихателните функции повече от 40 %;
б) деформация на гръдния кош след плеврален
излив или хемоторакс с резекция на 5 ребра, смущаващи дишането и кръвообращението.
7. Аневризми на аортата и големите кръвоносни съдове – клинично доказани (оперирани и
неоперирани).
8. Липса на орган или състояние след оперативно отстраняване на част от орган с функционален
дефицит на съответната система без възможност
за компенсация, водещ до трайни промени във
физическото състояние, отразяващи се върху годността за управление на МПС.
Вътрешни заболявания
9. Туберкулоза на белите дробове в активна фаза.
10. Артериална хипертония ІІІ стадий с органно
ангажиране. Малигнена хипертония, артериална
хипертония ІІІ (тежка) степен.
11. Заболявания на сърдечния мускул и перикарда с разстройство в коронарното или общото
кръвообращение.
12. Ритъмни и проводни нарушения с разстройство в коронарното и общото кръвообращение.
13. Злокачествени заболявания във фаза на
активно лечение през първите пет години от
установяване на заболяването/от установяване
на рецидив.
14. Системни заболявания на съединителната
тъкан и кристални артропатии с клинично изявена
органна недостатъчност.
15. Болести на кръвта и кръвотворната система
без възможност за медикаментозна компенсация.
16. Хронична бъбречна недостатъчност.
17. Болести на храносмилателната система
със синдром на нарушено хранене и нарушена
чернодробна функция (малигнени и бенигнени),
изявяващи се с анемия, нарушения в кръвосъсирването и имунитета, неподдаващи се на медикаментозно лечение.
Кожни заболявания
18. Болест на Реклингхаузен.
19. Тежко протичащи генодерматози: епидермолизис булоза хередитария, хиперкератозис.
20. Акродерматитис.
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21. Синдром на придобита имунна недостатъчност.
Ортопедични заболявания
22. Ампутация на крайник или част от крайник,
без ампутация на дистални фаланги и пръсти.
23. Аплазия на крайник или част от крайник,
без аплазия на дистални фаланги и пръсти.
24. Псевдоартрози на дълги тръбести кости.
25. Анкилози на големи стави.
26. Доброкачествени и злокачествени тумори на
костно-ставния апарат с нарушения на движенията.
27. Консолидирали с деформация фрактури,
довели до функционален дефицит на опорно-двигателния апарат.
Състояния след трансплантация
Забележки:
1. Заболяването се смята за доказано след амбулаторно или стационарно изследване, лечение и
диспансерно наблюдение, като степента на болестното отклонение се определя от лекар-експерт, а
вземането на решение е индивидуално.
2. Индивидуалната оценка се прави на основание
данните за здравословното състояние на лицето в
миналото, настоящето и вероятната прогноза за
бъдещето. При индивидуалната преценка се вземат
предвид стадият на заболяването и/или степента
на увреждане, интензивността му и темповете на
развитие, изгледите за подобряване на състоянието,
отражението върху функции, наличието на други заболявания и/или увреждания, както и възможността
да се третира с медикаменти или да се подложи
на друг вид лечение и отражението на това върху
годността му.

Приложение № 3
към чл. 9, ал. 1
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за здравословното състояние на водач/кандидат
за придобиване на правоспособност за управление на МПС
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(трите имена по лична карта)
ЕГН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , за управление на МПС от категория . . . . . . . . . . . .,
л. к. № . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., издадена
на: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от . . . . . . . . . .,
адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Общопрактикуващ лекар: . . . . . . . . . . . . . . .
(трите имена)
УИН: . . . . . . . . . . . . . . подпис, печат . . . . .
Анамнестични данни: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Регистрирани заболявания: . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Данни от клиничен преглед на:
а) ОЧИ
Острота на зрението
Цветоусещане . . . . .
ЛО . . . . . . . . . . . . . . . . .
ДО . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лекар: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .УИН: . . . . . . . . . .
(трите имена)
дата . . . . . . . . . . . . . . подпис, печат . . . . . .

.
.
.
.
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б) УШИ, НОС, ГЪРЛО
Слух:
Разговорна реч
Шепотна реч
ЛУ . . . . . . . . . . .
ЛУ . . . . . . . . . . .
ДУ . . . . . . . . . . .
ДУ . . . . . . . . . . .
Лекар: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . УИН: . . . . . . . . . . .
(трите имена)
дата . . . . . . . . . . . .
подпис, печат . . . . . . .
в) ВЪТРЕШЕН СТАТУС
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лекар: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . УИН: . . . . . .
(трите имена)
дата . . . . . . . . . . . .
подпис, печат . .

. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .

г) НЕВРОЛОГИЧЕН СТАТУС
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лекар: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . УИН: . . . . . . . . . . .
(трите имена)
дата . . . . . . . . . . . .
подпис, печат . . . . . . .
д) ХИРУРГИЧЕН СТАТУС
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лекар: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . УИН: . . . . . . . . . . .
(трите имена)
дата . . . . . . . . . . . .
подпис, печат . . . . . . .
е) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лекар: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . УИН: . . . . . .
(трите имена)
дата . . . . . . . . . . . .
подпис, печат . .
ж) . . . . . . . . . . . . . . .
Лекар: . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
(трите имена)
дата . . . . . . . . . . . .

. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .

...................
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . УИН: . . . . . . . . . . .
подпис, печат . . . . . . .

з) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лекар: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . УИН: . . . . . .
(трите имена)
дата . . . . . . . . . . . .
подпис, печат . .

. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .

 подлежи /  не подлежи на освидетелстване
от ТОЛЕК
Общопрактикуващ лекар: . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(трите имена)
УИН: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
дата . . . . . . . . . . . .
подпис, печат . . . . . . .

Приложение № 4
към чл. 9, ал. 2
КАРТА
за оценка на физическата годност на водач/
кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(трите имена по лична карта)
ЕГН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
л. к. № . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., издадена
на: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от . . . . . . . . . .
адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
 отговаря на изискванията за физическа годност към водачите на МПС от категория . . . .
 не отговаря на изискванията за физическа
годност към водачите на МПС от категория . .
Мотиви: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Общопрактикуващ лекар: . . . . . . . . . . . . . . .
(трите имена)
УИН: . . . . . . . . . . . . .
Дата . . . . . . . . . . . . . подпис, печат . . . . . . .

Приложение № 5
към чл. 10, ал. 3
ТРАНСПОРТНА ОБЛАСТНА ЛЕКАРСКА
ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . г.
за освидетелстване на годност
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
(трите имена по лична карта)
ЕГН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., за управление на МПС от категория . . . . . . . . . . . . . . . .
л. к. № . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., издадена
на: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от . . . . . . . . . .
адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Данни за освидетелстване: . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
а) заключение на офталмолог
острота на зрението . . . . . цветоусещане . . . . . . .
Лекар: . . . . . . . . . . . . . подпис . . . . . . . . .
б) заключение на оториноларинголог
острота на слуха . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лекар: . . . . . . . . . . . . . подпис . . . . . . . . .
в) заключение на хирург . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лекар: . . . . . . . . . . . . . подпис . . . . . . . . .
г) заключение за вътрешния статус . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лекар: . . . . . . . . . . . . . подпис . . . . . . . . .
д) заключение на невролог . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лекар: . . . . . . . . . . . . . подпис . . . . . . . . .
е) заключение на психиатър . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лекар: . . . . . . . . . . . . . подпис . . . . . . . . .

Приложение № 6
към чл. 10, ал. 3
ТРА НСПОРТН А ЦЕНТРА ЛН А ЛЕК А РСК А
ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . г.
за освидетелстване на годност
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
(трите имена по лична карта)
ЕГН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., за управление на МПС от категория . . . . . . . . . . . . . . . .
л. к. № . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., издадена
на: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от . . . . . . . . . .
адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Данни за освидетелстване: . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
а) заключение на офталмолог
острота на зрението . . . . . . . цветоусещане . . . . .
Лекар: . . . . . . . . . . . . . подпис . . . . . . . . .
б) заключение на оториноларинголог
острота на слуха . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лекар: . . . . . . . . . . . . . подпис . . . . . . . . .
в) заключение на хирург . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лекар: . . . . . . . . . . . . . подпис . . . . . . . . .

С Т Р.

134

ДЪРЖАВЕН

г) заключение за вътрешния статус . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лекар: . . . . . . . . . . . . . подпис . . . . . . . . .
д) заключение на невролог . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лекар: . . . . . . . . . . . . . подпис . . . . . . . . .
е) заключение на психиатър . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лекар: . . . . . . . . . . . . . подпис . . . . . . . . .

Приложение № 7
към чл. 10, ал. 4
ТРАНСПОРТНА ОБЛАСТНА ЛЕКАРСКА
ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ
КАРТА
за оценка на физическата годност на водач/
кандидат за придобиване на свидетелство/
правоспособност за управление на МПС
№ . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . г.

ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ТОЛЕК
 отговаря на изискванията за физическа годност към водачите на МПС от категория . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Подлежи на нов преглед след . . . . . година/
години.
 не отговаря на изискванията за физическа
годност към водачите на МПС от категория .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 за решение от ТЦЛЕК
Мотиви: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Предписания/необходимост от компенсация: .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.

КОМИСИЯ
. . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
8. . . . . . . . . . . . . . . .
Председател на ТОЛЕК: . . . . . . . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

Приложение № 8
към чл. 10, ал. 4
ТРАНСПОРТНА ЦЕНТРАЛНА ЛЕКАРСКА
ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ
КАРТА
за оценка на физическата годност на водач/
кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС
№ . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . г.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
(трите имена по лична карта)
ЕГН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , за управление
на МПС от категория . . . . . . . . . . . . . . . . .
л. к. № . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., издадена на:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . от . . . . . . . . . . . . .
адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 отговаря на изискванията за физическа годност към водачите на МПС от категория . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Подлежи на нов преглед след . . . . . година/
години.
 не отговаря на изискванията за физическа
годност към водачите на МПС от категория .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мотиви: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Предписания/необходимост от компенсация: .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.
2.
3.
4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(трите имена по лична карта)
ЕГН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
л. к. № . . . . . . . . . . . ., издадена на: . . . . . .
от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.
2.
3.
4.

ВЕСТНИК

.
.
.
.

КОМИСИЯ
. . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
8. . . . . . . . . . . . . . . .
Председател на ТЦЛЕК: . . . . . . . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2002 г. за изискванията към
използване на добавки в храните (обн., ДВ,
бр. 44 от 2002 г.; изм., бр. 3 от 2005 г., бр. 70
от 2007 г., бр. 45 от 2008 г. и бр. 46 от 2010 г.)
§ 1. В § 1а, т. 1 от допълнителните разпоредби се създава буква „г“:
„г) Директива 2010/69/ЕС на Комисията от 22 октомври 2010 г. за изменение на
приложенията към Директива 95/2/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно
добавките в храни, различни от оцветители и
подсладители (ОВ L 279, 23.10.2010 г.).“
§ 2. В приложение № 2 към чл. 9, ал. 1 и 2
„Добавки, разрешени да се влагат във всички
храни в съответствие с принципа „Колкото е
необходимо“ (кн)“, в раздел Б „Храни, в които
се разрешава да се влагат строго определени
добавки от раздел А и техните максимални
нива“ се правят следните изменения и допълнения:
1. На ред „Рафиниран зехтин (включително
масло от маслинова пресовка)“, в колона 1
думите „маслинова пресовка“ се заменят с
„маслиново кюспе“.
2. Ред „Предварително пакетирано прясно
смляно месо“ се изменя така:
„Предварително пакетирано
прясно смляно
месо

E 261 Калиев ацетат
кн“
E 262i Натриев ацетат
E 262ii Натриев хидроген
ацетат (натриев диацетат)
Е 300 Аскорбинова киселина
Е 301 Натриев аскорбат
Е 302 Калциев аскорбат
E 325 Натриев лактат
E 326 Калиев лактат
Е 330 Лимонена киселина
Е 331 Натриеви цитрати
Е 332 Калиеви цитрати
Е 333 Калциеви цитрати
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3. В края на приложението се добавя ред
„Неароматизирани продукти от заквасена
сметана и продукти заместители, със съдържание на мазнини, по-малко от 20 %“:
„Неароматизиран и п р од у к т и о т
заквасена сметана
и продукти заместители, със
съд ържание на
мазнини, по-малко от 20 %

E 406 Агар
кн“
E 407 Карагенан
E 410 Гума локуст бийн
(гума от плодове на рожково дърво)
E 412 Гума гуар
E 415 Гума ксантан
E 440 Пектини
E 460 Целулоза
E 466 Карбокси метил
целулоза
E 471 Моно- и диглицериди на мастни киселини
E 1404 Ок ислено нишесте
E 1410 Мононишестен
фосфат
E 1412 Динишестен фосфат
E 1413 Фосфориран динишестен фосфат
E 1414 Ацетилиран динишестен фосфат
E 142 0 А це т и л и ра но
нишесте
E 1422 Ацетилиран динишестен адипат
E 1440 Хидроксипропил
нишесте
E 1442 Хидроксипропил
динишестен фосфат
E 1450 Октенилсукцинат
нишесте натрий
E 1451 А це т и л и ра но
окислено нишесте

§ 3. В приложение № 3 към чл. 10, ал. 1
„Добавки, разрешени да се влагат в храни
за кърмачета, преработени храни на зърнена
основа и храни за малки деца“ в раздел В
„Добавки, разрешени да се влагат в храните
на зърнена основа и детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца в добро
здраве“ след ред с № „Е 526 Калциев хидроксид“ се добавя ред с № „E 920“:

ВЕСТНИК
Бира в бурета, 200
която съдържа
над 0,5 % добавен и ферментиращи захари
и/или плодови
сокове или концентрати

„ А н а л о з и н а 1000
ри бн и п р од укти на основата
на водорасли

500

200

400

Небелени прес- 20
н и ц и т рус ови
плодове (само
пов ърх но с т н а
обработка)
Хранителни добавки, съгласно
Наредба № 47
о т 2 0 0 4 г. з а
и зис к в а н и я т а
към хранителните добавки,
п р ед ла г а н и в
суха форма,
съдържащи
п р еп арат и о т
ви т а м и н А и
комбинации
от витамин А
и витамин D

1000 в
продукта,
готов
з
а
консу мация“

2. В края на раздел Б2 „Храни, в които се
разрешава да се влагат серен диоксид и сулфити и техните максимални нива“ се добавят
следните редове:
„Боровинки (само Vaccinium corymbosum) 10
Канела (само Cinnamomum ceylanicum)

150“

3. В раздел Г „Други консерванти, разрешени да се влагат в храни и техните максимални нива“:
а) ред с № „E 234 Низин“ се изменя:
„E 234 Низин
(1)

„E 920 L-цистеин Бисквити за кър- 1 g/kg“
маче т а и ма л к и
деца

§ 4. В приложение № 4 към чл. 11 „Добавки,
разрешени да се използват като консерванти и
антиоксиданти“ се правят следните изменения
и допълнения:
1. В края на раздел А2 „Храни, в които се
разрешава да се влагат определени консерванти и антиоксиданти от раздел А1 и техните
максимални нива“ се добавят следните редове:

С Т Р. 1 3 5

Пудинги от грис и
тапиока и други подобни продукти

3 mg/kg

Зрели и преработени
сирена и кашкавали

12,5 mg/kg

Гъст каймак (Clotted
cream)

10 mg/kg

Маскарпоне
(Mascarpone)

10 mg/kg

Пастьоризирани
яйца в течна форма
(белтък, жълтък или
цяло яйце)

6,25 mg/l“

б) ред с № „E 242 Диметил дикарбонат“
се изменя така:
„E 242 Диметил
дикарбонат

Безалкохолни ароматизирани напитки
Б е з а л кохо л нa н апитка на базата на
вино
Чай – течен концентрат

250 mg/l
добавено
количество, без
остатък в
крайния
продукт
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Сайдер, пери, плодови вина
Вино с намалено съдържание на алкохол
Напитки на винена
основа и продукти,
попадащи в обхвата
на Регламент (ЕИО)
№ 1601/91

250 mg/l
добавено
количество, без
остатък в
крайния
продукт“

4. В раздел Е „Други антиоксиданти и
техните максимални нива“:
а) на ред с № „Е 311 Октил галат“, в колона
3 думата „маслиновото“ се заменя с „масло
от маслиново кюспе“;
б) на ред с № „Е 320 Бутилхидроксианизол
(БХА)“, в колона 3 думите „разфасовка в“ се
заличават;
в) след ред с № „Е 316 Натриев ериторбат“
се добавя ред с № „Е 392“:
„E 392 Екстракти Растителни масо т р о зма- ла (с изключение
рин
на зехтин първа
пресовка и зехтини) и мазнини,
когато съдържанието на полиненаситени мастни
киселини е над
15 % w/w (тегло/
тегло) от общот о ко л и ч е с т в о
мастни киселини, за употреба
в хранителни
продукти, които
не са преминали
топлинна обработка

30 mg/kg
(изразено
като сбор
от карнозол и карнозна кис е л и н а)
Изразено
на база
мазнина

Рибни масла и 50 mg /kg
масло от водо- (изразено
расли
като сбор
от карноСвинска мас, гозол и карвежда, птича и
нозна киовча мазнина, и
с е л и н а)
сланина
Изразено
Мазнини и масла
на база
за професионалмазнина
но производство
на термично обработени храни
Пържилни масла и мазнини, с
изк л ючен ие на
зехтин и масло
от маслиново
кюспе
Снаксове (на зърнена, картофена
и ли нишестена
основа)
Сосове

100 mg/kg
(изразено
като сбор
от карно-

ВЕСТНИК
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зол и карнозна кис е л и н а)
Изразено
на база
мазнина
Фини печива

200 mg/kg
(изразено
като сбор
от карнозол и карнозна кис е л и н а)
Изразено
на база
мазнина

Хранителни добавк и съгласно
Н а р е д б а № 47
от 2004 г. за изискванията към
хранителните
добавки

400 mg/kg
(изразено
като сбор
от карнозол и карнозна киселина)

Сушени картофи 200 mg/kg
Яйчни продукти (изразено
Дъвки
като сбор
от карнозол и карнозна киселина)
С у хо м л я ко за
моне т н и а в т о мати
Подправки
Обработени ядки

200 mg/kg
(изразено
като сбор
от карнозол и карнозна кис е л и н а)
Изразено
на база
мазнина

Д е х и д р и р а н и 50 mg/kg
супи и бульони (изразено
като сбор
от карнозол и карнозна киселина)
Д е х и д р и р а н о 150 mg/kg
месо
(изразено
като сбор
от карнозол и карнозна киселина)
Месни и рибни
продукти, с изключение на дехидрирано месо
и сушена наденица

150 mg/kg
(изразено
като сбор
от карнозол и карнозна кис е л и н а)
Изразено
на база
мазнина
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Сушена надени- 100 mg/kg
ца
(изразено
като сбор
от карнозол и карнозна киселина)
Ароматизанти

1 000 mg/
kg (изразено като
сбор от
карнозол
и карнозна к ис е лина)

С у хо м л я ко за 30 mg/kg
производство на (изразено
сладолед
като сбор
от карнозол и карнозна киселина)“

§ 5. В приложение № 5 към чл. 13, ал. 1
„Други разрешени добавки и техните максимални нива“ се правят следните изменения и
допълнения:
1. На ред с номера „E 338, E 339, E 340, E
341, E 343, E 450, E 451 и E 452“:
а) след думите „Напитки със зеленчукови
белтъци“ се добавя:
„Напитки, съдържащи суроватъ- 4 g/kg“
чен протеин, предназначени за
спортисти

б) в колона 3 думата „Сладоледи“ се заменя
с „Лед за консумация“.
2. На ред с № „Е 405 Пропан-1,2-диол алгинат“ в колона 3 думите „Сладоледи на база
на вода“ се заменят с „Лед за консумация на
база на вода“.
3. На ред с номера „E 432, E 433, E 434, E
435 и E 436“ преди № „Е 432“ се добавя ред с
№ „Е 427 Гума касия“:
„E Гума Лед за консумация
2 500
427 касия Ферментирали млечни про- mg/kg
д у к т и , с и з к л ючен ие н а
неаромат изи ра н и м леч н и
п род у к т и, пол у чен и ч рез
ферментация
Млечни десерти и подобни
продукти
Пълнежи, глазури и покрития за фини пекарски изделия
и десерти
Преработени сирена и кашкавали
Сосове и заливки за салати
Дехидрирани супи и бульони
Месни продукти, преминали 1 500
термична обработка
mg/g“

4. На редове с номера „Е 473 и Е 474“, „Е
477“ и „Е 491, Е 492, Е 493, Е 494 и Е 495“ в
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колона 3 думата „Сладоледи“ се заменя с „Лед
за консумация“.
5. На ред с номера „E 901, E 902 и E 904“
се правят следните изменения и допълнения:
а) думите „Глазури само на:“ се заменят
с „Глазиращи агенти само на:“ и след тях се
добавя:
„предварително опаковани вафли, Кн“
съдържащи сладолед (само за E 901)

б) след думите „Праскови и ананаси (само
за повърхностно третиране)“ се добавя:
„Ароматизанти в безалко- 0 , 2 g / k g в
холни ароматизирани на- а р о м а т и з и питки (само за Е 901)
рани напитки“

6. На ред с № „Е 903“ думата „глазури“ се
заменя с „глазиращи агенти“.
7. На ред с № „Е 957“ в колона 4 думите
„(само като подсилващ аромата)“ се заменят
със „(само като овкусител)“.
8. На ред с № „Е 959“ в колона 4 думите
„(само като подсилваща аромата)“ се заменят
със „(само като овкусител)“.
9. След ред с № „Е 959“се добавя ред с
№ „Е 961 Неотам“:
„E 961 Нео- Ароматизирани напит- 2 m g / l
там к и на водна основа, като овкун искоенерг и й н и и л и сител
без добавена захар
Млека и млечни на- 2 m g / l
питки или плодови на- като овкупитки, нискоенергийни сител
или без добавена захар
Снаксове: ароматизи- 2 m g / k g
рани, готови за кон- като овкусумация, пакетирани, сител
сухи, пикантни нишестени продукти и пикантни ядки с покритие
С ла д к ар ск и издел и я 3 m g / k g
на база нишесте, нис- като овкукоенергийни или без сител
добавена захар
Микробонбони – ос- 3 m g / k g
вежители на дъха, без като овкудобавена захар
сител
Силно ароматизирани 3 m g / k g
пастили за гърло без като овкудобавена захар
сител
Дъвки с добавена захар 3 m g / k g
като овкусител
Нискоенергийни кон- 2 m g / k g
фитюри, желета и мар- като овкумалади
сител
Сосове

2 mg/kg
като овкусител

Хранителни добавк и
съгласно Наредба № 47
от 2004 г. за изискванията към хранителните

2 mg/
kg като
овкусител
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добавки, предлагани в
течна форма
Храни телни добавк и 2 m g / k g
съгласно Наредба № 47 като овкуот 2004 г. за изисквани- сител
ята към хранителните
добавки, предлагани в
твърда форма
Храни телни добавк и 2 m g / k g
съгласно Наредба № 47 като овкуот 2004 г. за изисквани- сител“
ята към хранителните
добавки, на база витамини и/или минерални
вещества, предлагани
под формата на сироп
или в недъвчаща форма

10. В края на ред с номера „Е 1201 и Е
1202“ се добавя „E 1203 Поливинил алкохол“:
„E 1203 Поливинил
а лко хол

Хранителни добавки съ- 18
гласно Наредба № 47 от g/kg“
2004 г. за изискванията
към хранителните добавки, във формата на
капсули и таблети

11. На ред с № „Е 907“ думата „глазури“ да
се замени с „глазиращ агент“.
12. Ред с № „Е 1505“ се изменя така:
„E 1505 Т р и етилци трат

Храни телни добав- 3,5 g/kg
ки съгласно Наредба № 47 о т 20 0 4 г.
за изискванията към
хранителните добавки, във формата на
капсули и таблети
Сух яйчен белтък

кн“

13. На ред с № „Е 426“ в колона 3
думите„желираните минибонбони“ се заменят
с „желирани бонбони „мини-капс“.
14. След ред с № „Е 1452“ се добавя ред с
№ „E 1521 Полиетиленгликол“:
„E 1521 Полиетиленгликол

Хранителни добавки съ- 10 g/
гласно Наредба № 47 от kg“
2004 г. за изискванията
към хранителните добавки, във формата на
капсули и таблети

§ 6. В приложение № 6 към чл. 14, ал. 1
„Добавки, разрешени да се използват като
оцветители“ се правят следните изменения:
1. В раздел Г „Оцветители, разрешени да
се влагат само в определени храни, и техните
максимални нива“ на ред с № „Е 160 Анато,
Биксин, Норбиксин“ думата „Сладоледи“ се
заменя с „Лед за консумация“.
2. В раздел Д „Оцветители, разрешени да
се влагат в определени храни индивидуално
или в комбинация, и максималните нива“
в таблицата:
а) в колона 1 „Храни“ думата „Сладоледи“
се заменя с „Лед за консумация“;
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б) в забележката под таблицата думата „сладоледите“ се заменя с „леда за консумация“.
§ 7. В приложение № 7 към чл. 15, ал. 1
„Добавки, разрешени да се използват като
подсладители“ се правят следните изменения:
1. Навсякъде в приложението думите „освежители за гърло (пастили)“ се заменят с
„пастили за гърло“.
2. Навсякъде в приложението думите „Сладоледи, нискоенергийни“ се заменят с „Лед за
консумация, нискоенергиен“.
3. На ред с № „Е 950“ след думите „Тъмна
бира от типа „oud bruin“ се добавя:
„Лед за консумация, нискоенер- 800 mg/
гиен или без добавена захар
kg“

§ 8. В приложение № 8 към чл. 16 „Разрешени носители и разтворители на добавки и
ограничения в употребата им“ ред „Полиетиленгликол 6000“ се изменя така:
„E 1521

Полиетиленгли- П о д с л а д и кол
тели“

§ 9. Навсякъде в текста на наредбата думата
„прибавена“ се заменя с „добавена“.
За министър: Г. Павлова
5897

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 6
от 5 май 2011 г.

за специфичните изисквания при осъществяване на официалния контрол върху употребата
на защитени географски означения и храни
с традиционно специфичен характер
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията
и редът за осъществяване на официален контрол върху употребата на защитени географски
означения на земеделски продукти и храни и
на храни с традиционно специфичен характер.
(2) Контролът по ал. 1 се упражнява при
производство, етикетиране и пускане на пазара
на земеделски продукти и храни със защитени
географски означения и на храни с традиционно
специфичен характер.
Чл. 2. (1) Правната закрила на географско означение или традиционно специфичен
характер на земеделски продукт или храна
се предоставя чрез вписване в Европейския
регистър на защитените географски означения
или в Европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер.
(2) Българските производители на земеделски
продукти или храни имат право да използват
означенията „защитено наименование за произход“ или „защитено географско указание“ или
означението „храна с традиционно специфичен
характер“, когато:
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1. земеделският продукт или храната е
вписан/а в регистрите по ал. 1;
2. са включени в базата данни по чл. 16,
ал. 3, т. 2 или 3 от Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС);
3. земеделският продукт или храната съответства на спецификацията;
4. имат сключен договор за контрол по
чл. 18, ал. 3 ЗПООПЗПЕС.
Г л а в а

в т о р а

ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ УПОТРЕБАТА НА ЗАЩИТЕНИ ГЕОГРАФСКИ
ОЗНАЧЕНИЯ И ХРАНИ С ТРАДИЦИОННО
СПЕЦИФИЧЕН ХАРАКТЕР
Чл. 3. (1) Официалният контрол върху земеделски продукти или храни по чл. 2 от Закона
за храните, включително върху употребата на
защитени географски означения по смисъла на
чл. 10 от Регламент на Съвета (ЕО) № 510/2006
от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход
на земеделски продукти и храни (ОВ, бр. L 93
от 31.03.2006 г.) и на наименования на храни с
традиционно специфичен характер по смисъла на
чл. 14 от Регламент на Съвета (ЕО) № 509/2006
от 20 март 2006 г. относно селскостопански и
хранителни продукти с традиционно специфичен
характер (ОВ, бр. L 93 от 31.03.2006), се упражнява от Българската агенция по безопасност по
храните (БАБХ) в съответствие с изискванията
на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел
осигуряване на проверка на съответствието със
законодателството в областта на фуражите и
храните и правилата за опазване здравето на
животните и хуманното отношение към животните (ОВ, бр. L 165 от 30.04.2004 г.).
(2) При упражняване на официалния контрол
по ал. 1 БАБХ прилага правомощията си по
Закона за храните, включително за прилагане
на административни мерки.
(3) Българската агенция по безопасност
на храните представя ежегодно до 31 март на
министъра на земеделието и храните годишен
отчет за осъществения контрол по ал. 1, констатираните нарушения, наложените санкции,
съответните последващи проверки и списък
на лицата, върху които е упражнен контрол.
Чл. 4. (1) Официалният контрол се извършва
на всеки етап от производството и търговията
със земеделски продукти и храни със защитени
географски означения и на храни с традиционно
специфичен характер.
(2) При упражняване на контрола по
ал. 1 БАБХ:
1. извършва проверки в обектите за производство;
2. извършва проверки в обектите за търговия
на едро и дребно;
3. изисква сведения и документи от проверяваните;
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4. проверява правомерността на употреба на
символи, означения и наименования на продукти
или храни със защитено географско означение
или с традиционно специфичен характер;
5. издава предписания за изтегляне от търговската мрежа на продукти, ако се констатира,
че същите се предлагат в нарушение на чл. 13
от Регламент (ЕО) № 510/2006 или на чл. 17
от Регламент (ЕО) № 509/2006;
6. издава актове за констатираните нарушения.
(3) Официалните проверки се извършват
планово, внезапно и/или въз основа на сигнал.
Проверките се планират и отчитат в рамките на Единния многогодишен национален
контролен план на Република България за
храни, фуражи, здравеопазване на животните
и хуманно отношение към тях.
(4) При извършване на проверка в обект за
производство инспекторите на БАБХ:
1. извършват проверка на опаковките и етикетите на наличната в производствения обект
крайна продукция за наличие на символ на ЕС
и/или на надпис за ЗГУ/ЗНП/ХТСХ;
2. извършват проверка по документи на
всички използвани наименования на продуктите, произвеждани в проверявания обект,
включително на пуснатите в търговската мрежа
за реализация или насочени за износ;
3. при констатиране на употреба на защитено географско означение и/или наименование
на храна с традиционно специфичен характер
с произход Република България извършват
проверка в базата данни на производителите
на земеделски продукти и храни със защитени
географски означения с български произход по
чл. 16, ал. 3, т. 2 и 3 ЗПООПЗПЕС;
4. при констатиране на употреба на символи
и/или надпис ЗГУ/ЗНП/ХТСХ върху опаковката
и/или етикета на продукт с произход Република
България извършват проверка в базата данни на
производителите на земеделски продукти и храни
със защитени географски означения с български
произход по чл. 16, ал. 3, т. 2 и 3 ЗПООПЗПЕС;
5. при съмнение за неправомерна употреба
на защитено географско означение или наименование на храна с традиционно специфичен
характер извършват проверка в регистъра на
Европейската комисия.
(5) При извършване на проверка в обектите
за търговия на едро и дребно инспекторите
на БАБХ:
1. проверяват опаковките и етикетите на
храните, предлагани в съответния търговски
обект, за наличието на символи, означения и
наименования на продукти или храни със защитено географско означение или традиционно
специфичен характер;
2. извършват проверка на наименованията на
продуктите и храните, предлагани в съответния
търговски обект;
3. при констатиране на употреба на българско защитено географско означение или
наименование на храна с традиционно специфичен характер с произход Република България,
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и/или с надпис ЗГУ/ЗНП/ХТСХ извършват
проверка в базата данни на производителите
на земеделски продукти и храни със защитени
географски означения и храни с традиционно
специфичен характер с български произход;
4. при съмнение за неправомерна употреба
на защитено географско означение или наименование на храна с традиционно специфичен
характер извършват проверка в регистъра на
Европейската комисия.
Чл. 5. (1) При упражняване на официалния
контрол инспекторите на БАБХ имат право:
1. на свободен достъп до обектите, продуктите и документите, свързани с дейностите и
лицата, подлежащи на контрол;
2. да изискват информация и документи и
да получават копия от тях на хартиен и/или
електронен носител;
3. да дават задължителни предписания при
констатиране на нарушения, като определят
срокове и лица, отговорни за отстраняването им;
4. да дават задължителни предписания за
спиране реализацията на продукти и стоки и за
тяхното изтегляне от търговската мрежа, като
разходите за тяхното връщане в производствения
обект, където са произведени, са за сметка на
производителя;
5. да упражняват последващ контрол за проверка на изпълнение на предписанията по т. 3 и 4;
6. да съставят актове за установяване
на административни нарушения по чл. 65
ЗПООПЗПЕС.
(2) Контролираните производители и търговци са длъжни:
1. да предоставят на контролните органи
свободен достъп до обектите, продуктите и
документите, свързани с дейностите и лицата,
подлежащи на контрол;
2. да представят на контролните органи
цялата информация и документи, свързани с
проверката;
3. да изпълняват издадените предписания
по ал. 1, т. 3 и 4.
Чл. 6. (1) Проверките се извършват в присъствието на проверяваните лица или на техни
представители.
(2) Инспекторите съставят протоколи за
резултатите от извършените проверки в 3
екземпляра – по един за инспектора, контролираното лице и БАБХ.
(3) При констатирани нарушения контролът по изпълнение на дадените предписания
се осъществява от инспектора в съответната
областна дирекция по безопасност на храните,
който е издал предписанието.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Земеделски продукти и храни със защитени географски означения“ са земеделски
продукти и храни с наименование за произход или с географско указание по смисъла на
чл. 1, ал. 1 и 2 от Регламент на Съвета (ЕО)
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№ 510/2006 относно закрилата на географски
указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни.
2. „Земеделски продукти и храни с традиционно специфичен характер“ са земеделските
продукти и храни, които отговарят на условията
на чл. 1, ал. 1 и чл. 2, ал. 2 от Регламент на
Съвета № 509/2006 от 20 март 2006 г. относно селскостопански и хранителни продукти с
традиционно специфичен характер.
3. „ЗГУ“ е „Защитено географско указание“ по смисъла на чл. 2 от Регламент (ЕО)
№ 510/2006 на Съвета относно закрилата на
географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни.
4. „ЗНП“ е „Защитено наименование за
произход“ по смисъла на чл. 2 от Регламент
(ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата
на географски указания и наименования за
произход на земеделски продукти и храни.
5. „ХТСХ“ е „Храна с традиционно специфичен характер“ по смисъла на чл. 2 от Регламент
(ЕО) № 509/2006 на Съвета относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно
специфичен характер.
§ 2. Регистрите по чл. 2, ал. 1 са публично
достъпни на електронната страница на Европейската комисия.
§ 3. Базите данни по чл. 2, ал. 2, т. 2 са
публично достъпни на електронната страница
на Министерството на земеделието и храните.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 4. В 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. и бр. 36
от 2011 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 3, ал. 5 след думата „когато“ се
добавя „един или повече от тях“, а след думите „един от тях“ се добавя „който извършва
земеделска дейност“.
2. В чл. 8, ал. 2 думата „юни“ се заменя с
„август“.
§ 5. В чл. 3, ал. 4 на Наредба № 2 от 2011 г.
за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и
за специфично подпомагане (обн., ДВ, бр. 18
от 2011 г.; изм., бр. 36 от 2011 г.) след думата
„когато“ се добавя „един или повече от тях“,
а след думите „един от тях“ се добавя „който
извършва земеделска дейност“.
§ 6. Наредбата се издава на основание
чл. 25б от Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти
на Европейския съюз.
§ 7. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Българската
агенция по безопасност на храните.
За министър: Цв. Димитров
5778
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-495
от 3 май 2011 г.
На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам
образец на декларация по чл. 29а, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
съгласно приложението.
Министър: С. Дянков
Приложение
Образец 2005

по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за упражняване
правото на избор за облагане с данък върху
годишната данъчна основа
Попълва се от приходната администрация
Териториална дирекция на НАП
Входящ № и дата

201...г.

Орган по приходите,
приел декларацията

/име и фамилия, подпис/

Част І – Данни за данъчно задълженото лице
1. ЕГН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП

2. Код по т. 1

5. Адрес за
кореспонденция

4. Постоянен
адрес

3. Име

Ако в т. 1 е вписан ЕГН - в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан служебен № от
регистъра на НАП – в т. 2 се попълва 3
3.1. Собствено име

3.2. Презиме

3.3. Фамилно име

4.1. Област

4.2. Община

4.3. Населено място (гр./с.)

4.4. пощенски код

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

Адресът съвпада с
постоянния >>
Отбележете, ако адресът за
кореспонденция
съвпада
с
постоянния Ви адрес и не
попълвайте данните в т. 5.

6. За контакт:

5.1. Област

5.2. Община

5.3. Населено място (гр./с.)

5.4. пощенски код

5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

6.1. Телефон

6.2. Факс

6.3. E-mail

Част ІІ Регистрационни данни за земеделския производител и/или тютюнопроизводител
1
Регистрационна карта на земеделски производител
Областна дирекция „Земеделие и гори”
Град/село
2
Удостоверение за регистрация на тютюнопроизводител
Община

Дата на издаване
Дата на издаване

Част ІІІ Данни за упълномощеното лице или за законния представител
Попълва се само ако декларацията се подава от упълномощено лице или от законен представител!

1. ЕГН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП

2. Код по т. 1

5. Адрес за
4. Постоянен
кореспонденция
адрес
3. Име

Ако в т. 1 е вписан ЕГН - в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан служебен № от
регистъра на НАП – в т. 2 се попълва 3
3.1. Собствено име

3.2. Презиме

3.3. Фамилно име

4.1. Област

4.2. Община

4.3. Населено място (гр./с.)

4.4. пощенски код

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
Адресът съвпада с
постоянния >>
Отбележете, ако адресът за
кореспонденция съвпада с
постоянния Ви адрес и не
попълвайте данните в т. 5.

6. За контакт:

6.1. Телефон

5.1. Област

5.2. Община

5.3. Населено място (гр./с.)

5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

6.2. Факс

6.3. E-mail

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

5.4. пощенски код

С Т Р.
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Част ІV – Деклариране на упражняването на правото на избор за облагане с данък върху
годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ
Наличие на
№
обстоятелствата
по
Обстоятелства, подлежащи на деклариране
(отбележете с „х” или
попълнете изискваните
ред
1
1

2

данни)

2

Физическо лице, регистрирано като тютюнопроизводител и/или земеделски
производител, което не е регистрирано по Закона за данък върху добавената
стойност и избира да определя облагаемия доход от стопанската си дейност по
реда на чл. 26 от ЗДДФЛ и да се облага с данък върху годишната данъчна основа
по чл. 28 от ЗДДФЛ.
Данъчна година, от която декларатора избира да се облага с данък върху
годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ.

3

Да

201... г.

На ред 1 в колона 3 се отбелязва „да” само ако лицето отговаря едновременно на условията да е регистрирано като тютюнопроизводител и/или като
земеделски производител и да не е регистрирано по ЗДДС към датата на подаване на декларацията.
На ред 2 в колона 3 следва да се запише година, следваща годината на подаване на декларацията, с изключение на случаите, когато изборът се отнася
за 2011 г. На основание чл.29а, ал.5 от ЗДДФЛ, лицата избрали да се облагат с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ прилагат
този ред на облагане за срок не по-кратък от 5 години.

Дата

ден

месец

година

Подпис на
декларатора

Подпис на
упълномощеното лице/
законния представител

УКАЗАНИЯ
за попълване и подаване на декларацията
Кой подава декларацията
Декларацията се подава от физически лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски
производители, които не са регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност и са избрали
доходът от стопанската им дейност да се облага по реда на чл. 26 от ЗДДФЛ с данък върху годишната
данъчна основа по чл. 28 от закона. Доход от стопанска дейност за целите на чл. 29а от ЗДДФЛ е доходът
от дейността за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство, с
изключение на доходите от производство на декоративна растителност, на физическите лица,
регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, които не са търговци по смисъла
на Търговския закон.
Срок за подаване на декларацията
Декларацията се подава в срок до 31 декември на предходната година. Срокът за подаване на
декларацията за 2011 г. е 31 май 2011 г.
Място и начин на подаване
 Декларацията се подава от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител в
териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес на физическото лице – регистриран
тютюнопроизводител или земеделски производител.
 Декларацията може да се подаде и чрез лицензиран пощенски оператор.
 Когато декларацията се подава лично или чрез пълномощник, подаващият декларацията следва да
удостовери самоличността си и/или представителната си власт (чл. 99, ал. 4 от ДОПК). При подаване на
декларацията чрез пълномощник, не се изисква пълномощното да бъде нотариално заверено.
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-11
от 13 април 2011 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и чл. 35, ал. 3 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри в района на 16-а жп линия Септември – Добринище за територията на жп спирка
„Марко Николов“, включваща поземлени имоти с
идентификатори 10851.600.1 и 10851.600.2 в землището на с. Ветрен дол, община Септември, област
Пазарджик.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 18.03.2009 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
5465
ЗАПОВЕД № РД-18-12
от 13 април 2011 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и чл. 35, ал. 3 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри в района на 16-а жп линия Септември – Добринище за територията на поземлен
имот с идентификатор 10851.601.1 – част от жп
гара Цепина, попадаща в землището на с. Ветрен
дол, община Септември, област Пазарджик.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 18.03.2009 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
5466
ЗАПОВЕД № РД-18-13
от 13 април 2011 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и чл. 35, ал. 3 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри в района на 16-а жп линия Септември – Добринище за територията на жп гара
Долене, включваща поземлени имоти с идентификатори 23234.600.1, 23234.600.2 и 23234.600.3 в
землището на с. Драгиново, община Велинград,
област Пазарджик.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 3

Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 18.03.2009 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
5467
ЗАПОВЕД № РД-18-14
от 13 април 2011 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и чл. 35, ал. 3 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри в района на 16-а жп линия Септември – Добринище за територията на жп спирка Дренов дол,
включваща поземлени имоти с идентификатори
38844.600.1, 38844.600.2, землище гр. Костандово,
община Ракитово, и 23234.601.1, землище с. Драгиново, община Велинград, област Пазарджик.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 18.03.2009 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
5468
ЗАПОВЕД № РД-18-15
от 13 април 2011 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и чл. 35, ал. 3 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри в района на 16-а жп линия Септември – Добринище за територията на жп спирка
Бистрица, включваща поземлен имот с идентификатор 10450.600.1 в землището на Велинград,
община Велинград, област Пазарджик.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 18.03.2009 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
5469
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ЗАПОВЕД № РД-18-16
от 13 април 2011 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и чл. 35, ал. 3 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри в района на 16-а жп линия Септември – Добринище за територията на жп гара
Острец, включваща поземлени имоти с идентификатори 10450.601.1 и 10450.601.2 в землището на
Велинград, община Велинград, област Пазарджик.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 18.03.2009 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.
5470

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-17
от 13 април 2011 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и чл. 35, ал. 3
ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри в района на 16-а жп линия
Септември – Добринище за територията на жп
гара Цветино, включваща поземлени имоти с
идентификатори 65534.601.1 и 65534.601.2 в землището на с. Света Петка, община Велинград,
област Пазарджик.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 18.03.2009 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.
5471

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-18
от 13 април 2011 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и чл. 35, ал. 3
ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри в района на 16-а жп линия
Септември – Добринище за територията на жп
гара Света Петка, включваща поземлени имоти
с идентификатори 65534.600.1 и 65534.600.2 в землището на с. Света Петка, община Велинград,
област Пазарджик.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 18.03.2009 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.

ВЕСТНИК
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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.
5472

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-19
от 13 април 2011 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и чл. 35, ал. 3 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри в района на 16-а жп линия Септември – Добринище за територията на жп гара
Варвара, включваща поземлени имоти с идентификатори 10104.502.1 и 10104.502.2 в землището на
с. Варвара, община Септември, област Пазарджик.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 14.09.2009 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.
5473

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-20
от 13 април 2011 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и чл. 35, ал. 3
ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри в района на 16-а жп линия
Септември – Добринище за територията на жп
гара Костандово, включваща поземлени имоти
с идентификатори от 38844.501.1 до 38844.501.6 в
землището на гр. Костандово, община Ракитово,
област Пазарджик.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 14.09.2009 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.
5474

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-21
от 19 април 2011 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и чл. 35, ал. 3 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Бабяк, община
Белица, област Благоевград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протоколи от 26.XI.2010 г. и
13.01.2011 г. на Службата по геодезия, картография
и кадастър – Благоевград.
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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.
5475

5478

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

5477

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-24
от 19 април 2011 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и чл. 35, ал. 3 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри на землището на с. Дагоново, община
Белица, област Благоевград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протоколи от 26.11.2010 г. и
13.01.2011 г. на Службата по геодезия, картография
и кадастър – Благоевград.

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-25
от 19 април 2011 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и чл. 35, ал. 3 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри на землището на с. Лютово, община
Белица, област Благоевград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протоколи от 26.11.2010 г. и
13.01.2011 г. на Службата по геодезия, картография
и кадастър – Благоевград.
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.
5479

ЗАПОВЕД № РД-18-23
от 19 април 2011 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и чл. 35, ал. 3 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Горно Краище,
община Белица, област Благоевград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протоколи от 26.11.2010 г. и
13.01.2011 г. на Службата по геодезия, картография
и кадастър – Благоевград.
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.
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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

ЗАПОВЕД № РД-18-22
от 19 април 2011 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и чл. 35, ал. 3 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри на землището на с. Краище, община
Белица, област Благоевград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протоколи от 26.11.2010 г. и
13.01.2011 г. на Службата по геодезия, картография
и кадастър – Благоевград.
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.
5476
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Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-26
от 19 април 2011 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и чл. 35, ал. 3 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за територията на поземлен имот с идентификатор 15638.1.1 в землището на с. Гълъбово,
община Белица, област Благоевград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 26.11.2010 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Благоевград.
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.
5480

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-27
от 19 април 2011 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и чл. 35, ал. 3 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот
с идентификатор 14521.15.6 в землището на с.
Златарица, община Белица, област Благоевград.

С Т Р.
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Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 26.11.2010 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград.
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.
5481

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-28
от 19 април 2011 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и чл. 35, ал. 3 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за територията на поземлени имоти с
идентификатори 40453.15.2 и 40453.15.4 в землището на с. Кузьово, община Белица, област
Благоевград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 26.11.2010 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Благоевград.
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.
5482

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-29
от 19 април 2011 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и чл. 35, ал. 3 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за територията на поземлени имоти с
идентификатори 59330.15.5 и 59330.15.6 в землището на с. Палатик, община Белица, област
Благоевград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 26.11.2010 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград.
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.
5483

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-18-30
от 19 април 2011 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и чл. 35, ал. 3 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за територията на поземлени имоти с
идентификатори 53998.1.905 и 53998.1.906 в землището на с. Орцево, община Белица, област
Благоевград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 26.11.2010 г. на Службата по
геодезия, картография и кадастър – Благоевград.
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.
5484

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-31
от 19 април 2011 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и чл. 35, ал. 3 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за територията на поземлени имоти с
идентификатори 80649.16.5 и 80649.16.23 в землището на с. Черешово, община Белица, област
Благоевград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 26.11.2010 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Благоевград.
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.
5485

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ОБЩИНА АЙТОС
РЕШЕНИЕ № 552
от 18 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31,
ал. 1 и 3, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1,
т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите и Решение № 402 от
23.02.2010 г. Общинският съвет – гр. Айтос, реши:
1. Утвърждава приватизационната оценка в
размер 371 630,90 лв. без ДДС за продажба на
обект: общински нежилищен имот, кафе „Еделвайс“, ул. Цар Освободител 15, гр. Айтос, за
начална тръжна цена.
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2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 31-вия ден след датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“, а ако този
ден е неприсъствен – на първия следващ работен
ден, в стая 34 на общината, ул. Цар Освободител
3, от 10 ч. за продажбата на обект: общински
нежилищен имот, кафе „Еделвайс“, ул. Цар Освободител 15, Айтос.
3. Определя стъпка на наддаване – 5 % от
началната тръжна цена по т.1.
4. Депозитът за участие е парична вноска
37 163 лв. и се превежда до последния работен
ден, предхождащ търга, по банкова сметка BG
07 BUIN 78553380820030 в ТБ „Алианц България“ – АД, клон Бургас.
5. Тръжната документация на цена 500 лв. без
ДДС, внесени в касата на общината, се получава
в Центъра за услуги и информация на гражданите
на общината до два работни дни преди датата
на търга.
6. Подаването на документи за участие се
извършва до последния работен ден, предхождащ
търга, в Центъра за услуги и информация на
гражданите на общината.
7. Начин на плащане – достигнатата при търга
цена се заплаща еднократно в левове в деня на
сключване на договора.
8. Утвърждава тръжната документация за
провеждане на търга.
9. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден от 10 до 16 ч. до деня, предхождащ
датата на търга, след предварителна заявка и
представен платежен документ за закупена тръжна
документация.
10. Възлага на кмета на общината да извърши
всички последващи действия по процедурата за
приватизация съгласно Наредбата за търговете
и конкурсите и да сключи приватизационния
договор със спечелилия търга участник.
5449

ВЕСТНИК

2. Началната тръжна цена – 46 872 лв. без
ДДС, се заплаща в левове изцяло при сключване
на приватизационния договор. Собствеността
върху обекта, предмет на търга, се прехвърля
след окончателното плащане на цената.
3. Стъпката за наддаване е 3000 лв.
4. Тръжната документация се закупува до 20ия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен весттник“ в Информационния център
в сградата на Община Асеновград, пл. Акад. Н.
Хайтов 9, а се получава в стая 502 до 16,30 ч.
5. Цената на тръжната документация е 240 лв.
6. Депозитът за участие в търга е 5000 лв. и се
внася в срок до 20-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.
7. Срокът за подаване на предложения за участие в търга е до 16,30 ч. на 20-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
в деловодството в Информационния център на
Община Асеновград, пл. Акад. Н. Хайтов 9.
8. Оглед на обекта се извършва до изтичане
на срока за подаване на предложения всеки
работен ден до 12 ч. след закупуване на тръжна
документация.
9. Търгът ще се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в 10 ч. в зала 601 в сградата на Община
Асеновград, пл. Акад. Н. Хайтов 9.
10. Ако дните по т. 4, 7 и 9 са неприсъствени,
датата на изтичане на срока, респ. на провеждане
на търга, се счита първият присъствен ден.
11. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея за продажба чрез
публичен търг с явно наддаване на обекта по т. 1.
5820

Председател: З. Али

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 1102
от 2 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, 6 и 9 от
Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – Асеновград, реши:
1. Да се извърши чрез публичен търг с явно
наддаване продажба на обект – частна общинска собственост – поземлен имот с кадастрален
№ 00702.530.229 по кадастралната карта на Асеновград, незастроен, целият с площ 279 кв. м, с
трайно предназначение: урбанизирана територия,
начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект. За имота е отреден УПИ
ХХ-530.229, стопанска дейност, кв. 330 по ПУП
на Асеновград, одобрен със Заповед № А-1467
от 02.12.2006 г. на кмета на общината. Имотът
е актуван с акт № 1895 от 28.12.2006 г. за частна
общинска собственост.
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Председател: К. Яков

ОБЩИНА БАЛЧИК
РЕШЕНИЕ № 801
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик, одобрява ПУП – план за застрояване за ПИ
№ 02508.540.229 по кадастралната карта на гр.
Балчик заедно с предвидения начин на застрояване и отреждане на „Жм“ (жилищни нужди).
5766

Председател: Ст. Павлов

РЕШЕНИЕ № 802
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик, одобрява ПУП – план за застрояване за ПИ
№ 02508.540.21 по кадастралната карта на гр.
Балчик заедно с предвидения начин на застрояване и отреждане на „Жм“ (жилищни нужди).
5767

Председател: Ст. Павлов

С Т Р.

148

ДЪРЖАВЕН

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН
ЦЕНТЪР БЛАГОЕВГРАД
ЗАПОВЕД № ОА-РР-336
от 5 май 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ във връзка
с преписка вх. № 30-00-42 от 07.04.2011 г. на
областната администрация – Благоевград, от
„МиС“ – ООД, Банско, одобрявам подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„Оптичен кабел гр. Банско – гр. Разлог“ на територията на общините Банско и Разлог, област
Благоевград.
Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по реда на чл. 215 ЗУТ пред
Административния съд – Благоевград, в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
5743

Областен управител: В. Смиленов

ОБЩИНА БОТЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 129
от 28 април 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,
чл. 124, ал. 3, чл. 8, т. 1, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1
и чл. 109, ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – Ботев
град, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) на имот № 031031 в м. Тръстеник
в землището на Ботевград с цел промяна на
предназначението на същия за „Общественообслужваща сграда, склад и паркинг“ съгласно
приложения проект.
2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на произтичащите от горното
решение процедури.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Ботевград пред Административния съд – София
област.
5768

Председател: М. Кирова

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 46-19
от 17 и 22 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 124, ал. 3 във връзка с чл. 16
и чл. 59, ал. 1 ЗУТ и като взе предвид решение
на ЕСУТ, взето с протокол № 40 от 07.12.2008 г.,
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване на имот пл. № 2, масив
122, местност Курт тепе, землище гр. Бургас, идентичен с поземлен имот с идентификатор 07079.3.916
по КККР, с който за имота се обособява УПИ
VІ, отреден „За складово-производствена база за

ВЕСТНИК
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промишлени стоки и сгради за административно
обслужване“ с предвидено застрояване с показатели съгласно чл. 25 от Наредба № 7 за ПН
по УТ за устройствена зона Пп и с приложена
редукция по чл. 16 ЗУТ – 1,65 %.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
5600

Председател: Сн. Маджарова

РЕШЕНИЕ № 46-21
от 17 и 22 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 124, ал. 3 във връзка с чл. 16
и чл. 59, ал. 1 ЗУТ и като взе предвид решение
на ЕСУТ, взето с протокол № 9 от 07.04.2010 г.,
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на имот пл. № 18,
масив 41, местност Светлията, землище кв. Банево, гр. Бургас, с който за имота се обособява
УПИ LXXXI, отреден „За вилно строителство
на две вилни сгради“ с предвидено застрояване
с показатели съгласно чл. 29 от Наредба № 7 за
ПН по УТ за устройствена зона Ов и с приложена
редукция по чл. 16 ЗУТ – 2,81 %, и се предвиждат
нови обслужващи улици с габарит 9,00 м от о.т.
250 на север до имот пл. № 43, масив 41, и от о.т.
251 на запад до о.т. 260.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
5601

Председател: Сн. Маджарова

РЕШЕНИЕ № 46-22
от 17 и 22 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 124, ал. 3 във връзка с чл. 16
и чл. 59, ал. 1 ЗУТ и като взе предвид решение
на ЕСУТ, взето с протокол № 40 от 17.12.2008 г.,
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на имот пл. № 18,
масив 122, местност Курт тепе, землище гр.
Бургас, идентичен с поземлен имот с идентификатор 07079.3.1998 по КККР, с който за имота се
обособява УПИ VІІ, отреден „За складово-производствена база за промишлени стоки и сгради
за административно обслужване“ с предвидено
застрояване с показатели съгласно чл. 25 от Наредба № 7 за ПН по УТ за устройствена зона Пп
и с приложена редукция по чл. 16 ЗУТ – 5,3 %.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
5602

Председател: Сн. Маджарова

БРОЙ 39

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 46-23
от 17 и 22 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 124, ал. 3 във връзка с чл. 16
и чл. 59, ал. 1 ЗУТ и като взе предвид решение
на ЕСУТ, взето с протокол № 18 от 27.05.2009 г.,
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на имот пл. № 26,
масив 113, местност Курт тепе, землище гр.
Бургас, идентичен с поземлен имот с идентификатор 07079.3.878 по КККР, с който за имота се
обособява УПИ І, отреден „За КОО, административни сгради, складове за промишлени стоки и
представителен магазин“ с предвидено застрояване с показатели съгласно чл. 25 от Наредба
№ 7 за ПН по УТ за устройствена зона Пп и с
приложена редукция по чл. 16 ЗУТ – 1,92 %, и
се предвижда нова обслужваща улица с габарит
9,00 м от о.т. 4 до о.т. 6.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
5603

Председател: Сн. Маджарова

РЕШЕНИЕ № 46-24
от 17 и 22 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 124, ал. 3 във връзка с чл. 16
и чл. 59, ал. 1 ЗУТ и като взе предвид решение
на ЕСУТ, взето с протокол № 9 от 07.04.2010 г.,
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на имот пл. № 43,
масив 41, местност Лозята, землище кв. Банево,
гр. Бургас, с който за имота се обособява УПИ
LV, отреден „За вилно строителство за три броя
сгради“ с предвидено застрояване с показатели
съгласно чл. 29 от Наредба № 7 за ПН по УТ за
устройствена зона Ов и с приложена редукция
по чл. 16 ЗУТ – 2,12%.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
5604

Председател: Сн. Маджарова

РЕШЕНИЕ № 46-25
от 17 и 22 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 124, ал. 3 във връзка с чл. 16
и чл. 59, ал. 1 ЗУТ и като взе предвид решение
на ЕСУТ, взето с протокол № 9 от 07.04.2010 г.,
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на имот пл. № 44,
масив 41, местност Лозята, землище кв. Банево,
гр. Бургас, с който за имота се обособява УПИ
LVІ, отреден „За вилно строителство за три броя
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сгради“ с предвидено застрояване с показатели
съгласно чл. 29 от Наредба № 7 за ПН по УТ за
устройствена зона Ов и с приложена редукция
по чл. 16 ЗУТ – 2,40 %.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
5605

Председател: Сн. Маджарова

РЕШЕНИЕ № 46-26
от 17 и 22 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 124, ал. 3 във връзка с чл. 16
и чл. 59, ал. 1 ЗУТ и като взе предвид решение
на ЕСУТ, взето с протокол № 9 от 07.04.2010 г.,
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на имот пл. № 54,
масив 41, местност Лозята, землище кв. Банево,
гр. Бургас, с който за имота се обособява УПИ
LVІІ, отреден „За вилно строителство за три броя
сгради“ с предвидено застрояване с показатели
съгласно чл. 29 от Наредба № 7 за ПН по УТ за
устройствена зона Ов и с приложена редукция
по чл. 16 ЗУТ – 1,23 %.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
5607

Председател: Сн. Маджарова

РЕШЕНИЕ № 46-27
от 17 и 22 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 124, ал. 3 във връзка с чл. 16
и чл. 59, ал. 1 ЗУТ и като взе предвид решение
на ЕСУТ, взето с протокол № 9 от 18.03.2008 г.,
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на имот, пл. № 10
и 11, масив 94, местност Оникилика, землище
гр. Бургас, идентичен с имоти с идентификатор
07079.3.180 и 07079.3.181 по КККР, с който се
обособяват УПИ V и УПИ VІ, отредени „За
комплексно обществено обслужване, складова
база за промишлени стоки и административна
част“ с предвидено застрояване с показатели
съгласно чл. 25 от Наредба № 7 за ПН по УТ за
устройствена зона Пп и с приложена редукция
по чл. 16 ЗУТ – 1,11 % за УПИ V (имот с идентификатор 07079.3.180) и 5,99 % за УПИ VІ (имот
с идентификатор 07079.3.181).
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас пред
Административния съд – Бургас.
5608

Председател: Сн. Маджарова
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РЕШЕНИЕ № 46-28
от 17 и 22 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 124, ал. 3 във връзка с чл. 16
и чл. 59, ал. 1 ЗУТ и като взе предвид решение
на ЕСУТ, взето с протокол № 4 от 10.02.2010 г.,
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на имот пл. № 149 и
150, масив 67, местност Дерман Тарла, землище
кв. Банево, гр. Бургас, с който за имотите се обособяват УПИ ХХІ, отреден „За трафопост“, УПИ
ХХІІ – „За инфраструктура“, и УПИ Х, УПИ ХІ,
УПИ ХІІ, УПИ ХІІІ, УПИ ХІV, УПИ ХV, УПИ
ХVІ, УПИ ХVІІ, УПИ ХVІІІ, УПИ ХІХ, УПИ
ХХ, отредени „За вилна сграда“, с предвидено
застрояване с показатели по чл. 29 от Наредба
№ 7 за ПН по УТ за устройствена зона Ов и се
предвижда нова обслужваща улица с габарит 9,00
м от о.т. 751 до о.т. 752.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
5609

Председател: Сн. Маджарова

РЕШЕНИЕ № 46-29
от 17 и 22 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 124, ал. 3 във връзка с чл. 16
и чл. 59, ал. 1 ЗУТ и като взе предвид решение
на ЕСУТ, взето с протокол № 16 от 11.06.2010 г.,
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване на имот пл. № 6, масив
21, местност Келеман, землище с. Твърдица, с
който за имота се обособява УПИ І, отреден „За
обслужване и рекреация за три броя сгради“ с
предвидени показатели за застрояване в съответствие с ОУП на землището на с. Твърдица,
с приложена редукция по чл. 16 ЗУТ – 1,10%, и
се предвижда нова обслужваща улица – локално
платно с габарит 9,00 м от о.т. 1 до о.т. 6.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
5610

Председател: Сн. Маджарова

РЕШЕНИЕ № 46-30
от 17 и 22 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 124, ал. 3 във връзка с чл. 16
и чл. 59, ал. 1 ЗУТ и като взе предвид решение
на ЕСУТ, взето с протокол № 28 от 29.09.2010 г.,
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на имот пл. № 21,
масив 38, местност Орлово гнездo, землище с.
Твърдица, с който за имота се обособява УПИ
LXI, отреден „За локална пречиствателна станция
за отпадни води“, УПИ LXVI, отреден „За трафопост“, УПИ LXIX, отреден „За инфраструктура“,
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и УПИ LX, УПИ LXII, УПИ LXIII, УПИ LXIV,
УПИ LXV, УПИ LXVII, УПИ LXVIII, отредени „За малкоетажно жилищно строителство“ с
предвидено застрояване с показатели по чл. 19 от
Наредба № 7 за ПН по УТ за устройствена зона
Жм, съобразени с ОУП на землище с. Твърдица и
становище на РИОСВ изх. № 4515 от 29.10.2009 г.
с приложена редукция по чл. 16 ЗУТ – 0,63%.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
5611

Председател: Сн. Маджарова

РЕШЕНИЕ № 46-31
от 17 и 22 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 124, ал. 3 във връзка с чл. 16
и чл. 59, ал. 1 ЗУТ и като взе предвид решение
на ЕСУТ, взето с протокол № 33 от 30.09.2009 г.,
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване на имот пл. № 31, масив
121, местност Караяна, землище гр. Българово, с
който за имота се обособява УПИ І, отреден „За
монтаж на ветрогенератор за производство на ел.
енергия с D ротор 90м, H кула 85м, мощност 2MW“
с предвидено застрояване по чл. 25 от Наредба
№ 7 за ПН по УТ за устройствена зона Пп и нова
тупикова обслужваща улица от о.т. 16 до о.т. 28
с приложена редукция за имота по чл. 16 ЗУТ.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
5612

Председател: Сн. Маджарова

РЕШЕНИЕ № 46-32
от 17 и 22 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и като взе предвид решение
на ЕСУТ, взето с протокол № 16 от 11.06.2010 г.,
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за улична регулация на обслужващи улици с
о.т. от № 1 до № 13 в територията на масиви 21
и 22, местност Келеман, землище с. Твърдица,
обвързан с път „Бургас – Твърдица“.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
5613

Председател: Сн. Маджарова

РЕШЕНИЕ № 46-33
от 17 и 22 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и като взе предвид решение
на ЕСУТ, взето с протокол № 21 от 28.07.2010 г.,
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – план
за улична регулация на обслужващи улици с о.т.
от 1 до 58 в територията на масиви 47, 48, 49 и
50 в землището на с. Твърдица, обвързан с път
„с. Димчево – с. Маринка“.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
5614

Председател: Сн. Маджарова

РЕШЕНИЕ № 46-34
от 17 и 22 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и като взе предвид решение
на ЕСУТ, взето с протокол № 15 от 26.05.2010 г.,
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на ел. кабел 20 kV, за
захранване на трафопост тип БКТП за нуждите
на склад и цех за обработка на камък в УПИ І-50
и УПИ ІІ-50, масив 39, местност Сърт тарла в
землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас – имоти с идентификатори съответно 07079.5.1510 и
07079.5.1511 по КККР.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
5615

Председател: Сн. Маджарова

РЕШЕНИЕ № 47-59
от 24 и 29 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2
ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване, с който от кв. 135В по
плана на ЦГЧ – гр. Бургас, се обособява нов кв. 135Б
с обособен в него УПИ І, отреден за паркинг, УПИ
ІІІ – „За общ. обслужване и за санаториално-курортен комплекс“, УПИ V – „За ДКЦ“, УПИ VІ – „За
здравно обслужване“, УПИ VІІ – „За обществено
обслужване“, УПИ VІІІ – „За ТП“, УПИ ІХ – „За
ДКЦ“, УПИ Х – „За здравно обслужване“, УПИ
ХІ – „За обществено обслужване“, УПИ ХІІ – „За
спорт“, УПИ ХІІІ – „За комплексно обществено обслужване“, УПИ ХV – „З комплексно обществено
обслужване“, като се променя уличната регулация
по бул. Демокрация, по ул. Иван Богоров, по ул.
Оборище и по ул.Генерал Гурко, при съобразяване
със съществуващи сгради и огради и реализирано
благоустрояване. Предвиждат се нови крайулични
паркинги по ул. Иван Богоров и нова обслужваща
тупикова улица с крайулични паркинги съгласно
сините, зелените, кафявите и червените линии и
надписи върху плана.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
5616

Председател: Сн. Маджарова
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1263
от 24 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за улична регулация – окончателен проект на
улици и поземлени имоти, попадащи в улична
регулация между квартали 338, 339, 602, 603, 607,
608, 610, 611 и 612, в зоната на пътен възел „Качица“ по плана на гр. Велико Търново съобразно
графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
5699

Председател: Ал. Чокойски

РЕШЕНИЕ № 1289
от 21 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК
Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Включва в годишен план за приватизация
за 2011 г. и открива процедура за приватизация
на общински нежилищен имот, намиращ се в
с. Емен, представляващ „Застроен УПИ VІІ от
кв. 9 по плана на с. Емен, заедно с построена в
него едноетажна сграда (бивше училище)“ – собственост на Община Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на имота,
сключването на договор за придобиване дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната
сделка за имота по установения от закона ред и
приетите от общинския съвет решения.
5448

Председател: Ал.Чокойски

ОБЩИНА ВРАЦА
РЕШЕНИЕ № 959
от 19 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и чл. 22, ал. 4, чл. 110, ал. 1, т. 2,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ след проведено обществено
обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1 ЗУТ и решение по т. 1 от протокол № 2 от 22.02.2011 г.
на общинския ЕСУТ Общинският съвет – гр.
Враца, реши:
1. Одобрява план за регулация на гр. Враца
в цифров и графичен вид с достъп до данните в
него чрез информационна система, интегрирана
с тази на Службата по геодезия, картография и
кадастър – Враца, в строителните граници на
града по червените и сините линии, цифри и

С Т Р.

152

ДЪРЖАВЕН

текст, включващ местностите Хранително-вкусова
зона, Складова зона, Промишлена зона, Източна
промишлена зона, жилищни комплекси Дъбника,
Сениче, Медковец, Младост, Самуил, Околчица,
Кемера – Художника, Толбухин – юг, Централна
градска част, Подбалканска, Река Лева, Металург,
Спортен комплекс, Болничен комплекс, кв. Бистрец
и кв. Кулата, с изключение на следните територии
и имоти: кв. 2, кв. 4 и кв. 9 „Източна промишлена
зона“, УПИ XIV, кв. 10 „Складова зона“, УПИ VI и
VII, кв. 37, кв. Бистрец, УПИ ХХ и ХХI, кв. 97, ж.к.
Металург, УПИ XII и XIII, кв. 26, ж.к. Медковец,
УПИ ХХI и ХХII, кв. 260, ж.к. Медковец, УПИ III,
IV, V и VI, кв. 14, ж.к. Медковец, УПИ VII, XIV,
XV и XVI, кв. 176, ЦГЧ, кв. 1 и 2 „Промишлена
зона“, кв. 39, 46, 58 ЦГЧ, кв. 47 и 48, ж.к. Самуил,
кв. 236, Спортен комплекс, кв. 67, ж.к. Река Лева,
кв. 11, ж.к. Медковец, УПИ XII и VIII, кв. 277, ЦГЧ,
УПИ VII и VIII, кв. 244, ж.к. Подбалканска, УПИ
XLIV и XLV, кв. 243, ж.к. Подбалканска.
2. Действащите планове за застрояване запазват действието си с изключение на случаите,
когато в резултат на изменението на плана за
регулация те влизат в противоречие с действащите устройствени правила и норми.
3. От плана за регулация по т. 1 се изключват
и всички имоти, за които има издаден акт за
одобряване на ПУП (план за регулация, план за
регулация и застрояване), който не е влязъл в
сила до датата на това решение.
4. Решението може да бъде обжалвано чрез
Община Враца пред Административния съд – Враца, в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
5447

Председател: М. Николова

ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕШЕНИЕ № 70
от 7 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет – гр. Габрово, одобрява частично изменение
на общия устройствен план (ОУП) на гр. Габрово
за част от територията на града, кв. Тлъчници,
като теренът, предвиден за начално училище
и трафопост, попадащ в кв. 32 по действащия
подробен устройствен план, се преотреди за
жилищно строителство.
5535

Председател: В. Василев

РЕШЕНИЕ № 87
от 7 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 31,
ал. 1, чл. 32, ал. 2, т. 1 ЗПСК и чл. 5 във връзка
с чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Габрово, реши:
1. Да се приватизират чрез публичен търг с
явно наддаване от 14 ч., който да се проведе в
приемна зала на първия етаж в сградата на Община Габрово до ЦИУГ на 17-ия ден от датата
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на обнародването на решението в „Държавен
вестник“, 30 351 дяла от „Спомагателни дейности
в социалната сфера“ – ЕООД, представляващи
100 % от капитала на дружеството, със седалище
Габрово и адрес на управление: Габрово, ул. Д-р
Илиев – Детския 1, предмет на дейност: стерилизация на болничен инвентариум и оперативно
работно облекло, експлоатация на поддръжка
на парови стопанства, строителни дейности,
хранене, изпиране и дезинфекция на болнично
бельо и други дейности, незабранени със закон.
В капитала на дружеството са апортирани два
недвижими имота, представляващи:
– самостоятелен обект, законно построен,
с идентификатор 14218.514.72.20; 14218.514.72.37,
14218.514.72.38, предназначен за перална на един
етаж, със застроена площ 470 кв. м;
– самостоятелен обект, законно построен
с идентификатор 14218.514.72.24, предназначен
за дезкамера на един етаж, недействаща, ЗП63
кв. м, при граници: ПИ № 14218.514.72; северозапад – сграда с идентификатор 14218.514.72.23.
Обектите ще се продават с отстъпеното право
на строеж върху ПИ № 14218.514.72.
2. Търгът да се проведе при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 175 000 лв.
2.2. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
2.3. Депозитът за участие в размер 20 000 лв.
да се внеся по набирателна сметка с IBAN
№ BG52STSA93003305016910, BIC код на „Банка
ДСК“ – STSABGSF, не по-късно от работния ден,
предхождащ датата на търга. Купувачът дължи
всички данъци и такси по сделката.
2.4. Тръжната документация ще се получава
от следващия ден след датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ в Центъра
за информация и услуги на гражданите срещу
представяне на документ за внесена такса 800 лв.
без ДДС, в касата на общината, но не по-късно
от работния ден предхождащ датата на търга.
2.5. Предложенията за участие в търга се подават в деловодството на общината в надписан
запечатан непрозрачен плик не по-късно от 16,50 ч.
на работния ден, предхождащ датата на търга.
2.6. Огледът на обекта може да се извършва
всеки работен ден, но не по късно от 16 ч. на
работния ден, предхождащ датата на търга, след
закупуване на тръжната документация.
2.7. Начин на плащане – изцяло на една вноска
и разплащане изцяло в левове – без използване
на други законови платежни средства.
3. Утвърждава тръжната документация и проекта на договор за приватизационната продажба
на обекта на търга.
4. Ако търгът не се проведе поради липса на
кандидати на 17-ия ден от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“, ще се проведе
нов търг при същите условия на 42-рия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
Тръжната документация ще се получава до деня,
предхождащ датата на търга. Срок за подаване
на предложенията – до 16,50 ч. на работния ден,
предхождащ датата на търга. Огледът на обекта
може да се извършва всеки работен ден до 16 ч.
до работния ден, предхождащ датата на търга.
5617

Председател: В. Василев
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ОБЩИНА ДЕВИН
РЕШЕНИЕ № 29
от 30 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 15, ал.1 ЗУТ и Решение № 6 от протокол № 1 на Експертния съвет
по устройство на територията от 04.02.2011 г.
Общинският съвет – гр. Девин, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване на жилищно строителство – къща за гости, на поземлен имот
с № 012024 в местност Хорлог, землище с. Триград,
собственост на Асен Малинов Мангадашев.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от датата на
обнародването в „Държавен вестник“.
5813

Председател: К. Каров

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 38-15
от 26 ноември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2, т. 6 и чл. 31,
ал. 1, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Дългопол, реши:
1. Отк рива процед у ра за провеж дане на
публично оповестен конкурс за продажба на
недвижим имот – частна общинска собственост
съгласно АОС № 82 от 22.02.1999 г. – аптека с
площ 37 кв. м на партерния етаж на жилищен
блок в УПИ VIII, кв. 24 по плана на с. Цонево.
2. Минимална конкурсна цена – 5220 лв.
3. Срок за закупуване на конкурсна документация – до 16 ч. на 14-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ от
касата на информационния център на общината
след представяне на удостоверение за липса на
задължения към Община Дългопол. Цена на
конкурсната документация – 120 лв.
4. Квалификационни изисквания към участниците – притежаване на правоспособност за
продажба на лекарствени средства.
5. Задължителни конкурсни условия – да не
се променят характерът и предназначението на
обекта в срок 10 г. от датата на сключване на
договора за продажба. При неспазване на условието договорът за продажба се прекратява и
заплатената продажна цена от купувача се задържа
като неустойка в полза на Община Дългопол.
6. Депози т за у час т ие в размер 10% о т
нача л ната т р ъ ж на цена с е внася по I BA N
№ BG35STSA93003308656268, BIC: STSABGSF в
Банка „ДСК“ – ЕАД, до 16-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
7. Утвърждава конкурсна документация, съдържаща: заявление за участие, правилата за провеждане на процедурата, проектодоговор, скици
на имота, акт за общинска собственост, пазарна
оценка на лицензиран оценител, данъчна оценка.
8. Срок за подаване на предложенията за
участие – до 16 ч. на 18-ия ден от датата на об-
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народването на решението в „Държавен вестник“
в информационния център на общината.
9. Оглед на обекта може да се извърши всеки
работен ден от 9 до 16 ч. до датата на провеждане
на конкурса.
10. Лица, закупили конкурсна документация,
могат да отправят искане за разясняване на
процедурата да провеждане на конкурса до 17-ия
ден от датата на обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
11. Конкурсът ще се проведе на 20-ия ден от
датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 10 ч. в заседателната зала на
общината.
12. Собствеността върху предмета на търговете се прехвърля след окончателно изплащане
на: достигнатата цена, 2,5% по ЗМДТ, режийни
разноски в размер 2%, разходи за изготвяне
на експертна оценка, определени в наредба на
общинския съвет, платими в 14-дневен срок от
датата на връчване на заповедите за определяне
на участниците за спечелили търга.
5536

Председател: Ф. Хасан

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 617
от 22 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1,
2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите и
с оглед финализиране на откритата с Решение
№ 448 от 2010 г. процедура за приватизация Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:,
I. Утвърждава правния анализ и оценката на
общински нежилищен имот – търговски обект,
представляващ обособена част А от сграда, построена в УПИ I, кв. 372 по плана на гр. Казанлък.
II. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински нежилищен имот – търговски обект, представляващ обособена част А
(по техническа документация) в северозападната
част на едноетажна масивна сграда, построена в
УПИ I, кв. 372, кад. район 505, съгласно одобрен
със Заповед № РД 02-14-710 от 2000 г. кадастрален план и одобрен с УКАБО/1970 г. ПУП на
гр. Казанлък, със застроена площ 126 кв. м, състоящ се от търговска зала, склад, преддверие и
санитарен възел, заедно с прилежащите части от
общите части на сградата и правото на строеж,
при граници на обекта: север и запад – между
блоково пространство, изток – обособена част
Б, юг – самостоятелен вход и обособена част Б,
при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 45 600 лв. (без ДДС),
която се оферира в левa. Достигнатата цена се
заплаща от спечелилия участник в левове до деня
на подписване на договора за продажба по сметка
BG 79 SOMB 9130 3221727350 в „Общинска банка“ – АД, клон Пловдив, офис Казанлък, б. код
SOMBBGSF. Върху цената не се дължи ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
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се внася по сметка BG 88 SOMB 9130 3321727301
в „Общинска банка“ – АД, клон Пловдив, офис
Казанлък, б. код SOMBBGSF, до изтичане срока
за подаване на предложения за участие. Валидни
са вноски от името и за сметка на кандидата за
участие в търга.
4. Закупуване на тръжна документация – стая
19 на Община Казанлък срещу квитанция за
платена такса за тръжна документация в размер
200 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в
ЦИУ при Община Казанлък до изтичане срока
за подаване на предложения за участие. Валидни
са такси от името и за сметка на кандидата за
участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) заверено от кандидата копие на актуално
удостоверение за вписване в търговския регистър
(не се прилага за кандидати – физически лица,
които нямат качества на търговец);
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната
документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация (ако представителната
власт не може да се установи от удостоверението
за вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за
участие в приватизацията по ЗПСК, и сведенията,
представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. на последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обекта – 10 – 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът да се проведе на 28-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 13 ч. в стая 14 в сградата на Община
Казанлък.
III. Утвърж дава тръжна документация за
продажба на имота по т. I.
IV. Назначава комисия за провеждане на
търга по т. І.
V. Упълномощава кмета на общината да извърши всички действия по организация и провеждане на търговете, подготовка и сключване
на договори за приватизация, регламентирани
в чл. 31, ал. 3 ЗПСК, раздел I на глави V и VII от
Наредбата за търговете и конкурсите.
5527

Председател: В. Самарски

РЕШЕНИЕ № 618
от 22 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1,
2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите с
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оглед финализиране на откритата с Решение № 448
от 2010 г. процедура за приватизация Общинският
съвет – гр. Казанлък, реши:
I. Утвърждава правния анализ и оценката
на общ инск и неж и лищен имо т – т ърговск и
обект – магазин, представляващ обособена част
от партерния етаж на масивна 5-етажна сграда,
построена в УПИ I в кв. 53, бул. 23 Пехотен
Шипченски полк 104, секция 5 Г, по плана на
гр. Казанлък.
II. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен
имот – търговски обект – магазин, със застроена
площ 20,22 кв.м и разгъната застроена площ 22,26
кв.м, представляващ обособена част от партерния
етаж на масивна пететажна сграда, построена в
УПИ I в кв. 53, бул. 23 Пехотен Шипченски полк
104, секция 5 Г, по плана на гр. Казанлък, ведно с
2,04 кв.м, представляващи 0,99 % идеални части от
общите части на сградата и от правото на строеж,
при граници: север – гараж № 2, изток – между
блоково пространство, запад – стълбищна клетка,
и юг – вход на сградата, при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 16 950 лв. В цената
не е включен ДДС. Цената се оферира в левове.
Достигнатата цена се заплаща от спечелилия
участник в левове до деня на подписване на
договора за продажба по сметка BG 79 SOMB
9130 3221727350 в „Общинска банка“ – АД, клон
Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF. Дължимият ДДС върху достигнатата цена се заплаща
в същия срок по сметка BG14 SOMB9130 3221727356
в „Общинска банка“ – АД, клoн Пловдив, офис
Казанлък, б.код SOMBBGSF.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50% от началната тръжна цена, която се
внася по сметка BG 88 SOMB 9130 3321727301 в
„Общинска банка“ – АД, клон Пловдив, офис
Казанлък, б. код SOMBBGSF, до изтичане срока
за подаване на предложения за участие. Валидни
са вноски от името и за сметка на кандидата за
участие в търга.
4. Закупуване на тръжна документация – стая
19 на Община Казанлък срещу квитанция за
платена такса за тръжна документация в размер
200 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в
ЦИУ при Община Казанлък до изтичане срока
за подаване на предложения за участие. Валидни
са такси от името и за сметка на кандидата за
участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) заверено от кандидата копие на актуално
удостоверение за вписване в търговския регистър
(не се прилага за кандидати – физически лица,
които нямат качества на търговец);
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната
документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация (ако представителната
власт не може да се установи от удостоверението
за вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
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в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за
участие в приватизацията по ЗПСК, и сведенията,
представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обекта – 10 – 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът да се проведе на 28-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 13 ч. в стая 14 в сградата на Община
Казанлък.
III. Утвърж дава тръжна документация за
продажба на имота по т. I.
IV. Назначава комисия за провеждане на
търга по т. I.
V. Упълномощава кмета на община Казанлък
да извърши всички действия по организация и
провеждане на търговете, подготовка и сключване
на договори за приватизация, регламентирани в
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, раздел I на глави V и VII от
Наредбата за търговете и конкурсите.
5528

Председател: В. Самарски

ОБЩИНА КРЕСНА
РЕШЕНИЕ № 948
от 15 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кресна, във връзка с доклад от кмета на общината
с вх. № 119/01.04.2011 г. одобрява следните подробни устройствени планове на територията на
община Кресна:
1. П У П – П РЗ за п р е о т р еж да не на П И
№ 023034 с площ 3,00 дка, м. Гробето, землище
с. Долна Градешница, с предназначение „Нива“
в У ПИ с устройствена зона Пп – предимно
производствена, и конкретно предназначение
на имота: „За цех за бетонови изделия, офиси
(административна сграда), складове за готова
продукция и монтаж на фотоволтаични панели“ с
възложител „Еко Електра“ – ЕООД, с управител
Гергана Василева Георгиева.
2. ПУП – ПРЗ за преотреждане на ПИ № 023032
с площ 3,268 дка, м. Гробето, землище с. Долна
Градешница, с предназначение „Нива“ в УПИ с
устройствена зона Пп – предимно производствена,
и конкретно предназначение: „За цех за алуминиева
дограма, офиси (административна сграда), складове
за готова продукция и монтаж на фотоволтаични
панели“ с възложител „Еко Електра“ – ЕООД, с
управител Гергана Василева Георгиева.
3. ПУП – ПРЗ за преотреждане на ПИ № 023033
с площ 3,268 дка, м. Гробето, землище с. Долна
Градешница, с предназначение „Нива“ в УПИ
с устройствена зона Пп – предимно производствена, и конкретно предназначение: „За цех за
метални конструкции, офиси (административна
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сграда), складове за готова продукция и монтаж
на фотоволтаични панели“ с възложител „Еко
Електра“ – ЕООД, с управител Гергана Василева
Георгиева.
4. ПУП – ПРЗ за преотреждане на ПИ № 023035
с площ 3,870 дка, м. Гробето, землище с. Долна
Градешница, с предназначение „Нива“ в УПИ
Пп – предимно производствена зона, и конкретно
предназначение: „За цех за РVС тръби, офиси
(административна сграда), складове за готова
продукция и монтаж на фотоволтаични панели и
трафопост“ с възложител „Еко Електра“ – ЕООД.
5. ПУП – ПП (парцеларен план) за елемент на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираната територия за строеж: „Външна
канализация ∅ 200“ с дължина 279,9 м и площ с
ограничения в ползването и 1616 дка за отвеждане
на отпадни води от ПИ № 023033, ПИ № 023032,
ПИ № 023034 и ПИ № 023035, м. Гробето, з-ще
с. Д. Градешница.
6. ПУП – ПП (парцеларен план) за елемент
на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за строеж:
„Външен ел. провод 20 kV“ с дължина 420,10 м
и площ с ограничения в ползването и 1,681 дка
за захранване и отвеждане на произведената ел.
енергия за присъединяване към съществуваща ел.
преносна мрежа от ПИ № 023033, ПИ № 023032,
ПИ № 023034 и ПИ № 023035, м. Гробето, з-ще
с. Д. Градешница.
7. ПУП – ПП (парцеларен план) за елемент
на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за строеж:
„Външно водоснабдяване ∅80“ с дължина 281,7
м и площ с ограничение в ползването и 1,630
дка за захранване с питейна вода ПИ № 023033,
ПИ № 023032, ПИ № 023034 и ПИ № 023035, м.
Гробето, з-ще с. Д. Градешница.
8. ПУП – ПП (парцеларен план) за елемент
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия от възложител по
чл. 131 ЗУТ „Темида – 2005“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Тодор
Александров 75, ЕИК 101708163, представлявано
от Георги Милушев Гоцев, за обект: „Надземен
електропровод 20 kV от МВЕЦ „Темида“ на р.
Ощавска, до съществуващ ВЕЛ“ с дължина 26,00
м и площ с ограничения в ползването и 0,184 дка.
9. ПУП – ПРЗ за ПИ № 000216, м. Ливадите,
землище с. Сливница, с площ 5,638 дка за обект,
функционално свързан с имота „Нива“ по чл. 12,
ал. 3 ЗУТ, и установяване на устройствена зона
„Животновъдна ферма в земеделска територия“
без пром яна предназначението на зем ята с
конкретно предназначение „Животновъдна ферма за отглеждане на овце с капацитет 1000 бр.“,
възложител „Пастир“ – ЕООД, управлявано от
Кирил Крумов Петров.
10. П У П – ПРЗ за преот реж дане на ПИ
№ 000355 с площ 2,4 дка, намиращ се м. Календерица, землище с. Горна Брезница, от „Нива“ в
УПИ с устройствена зона „Предимно жилищна
зона с преобладаващо застрояване с малка височина и плътност“ и конкретно предназначение „За
жилищно застрояване“ с Н до 10 м с възложител
Атанас Стоянов Смилков.
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11. ПУП – ПП (парцеларен план) за елемент на
техническата инфраструктура (извън регулация),
за строеж: „Външен водопровод ∅ 32 за захранване с питейна вода на ПИ 000355“, м. Календерица, з-ще с. Г. Брезница, с дължина 13 м през
ПИ № 000352 – „Пасище – мера“, собственост
на Община Кресна, с дължина 4,98 м и площ с
ограничения в ползването и 19,92 м 2 .
12. ПУП – ПП (парцеларен план) за елемент
на техническата инфраструктура (извън регулация)
за строеж: „Транспортен достъп до ПИ № 000355“,
м. Календерица, з-ще с. Г. Брезница, през ПИ
№ 000352“ с дължина 18м, ширина 4 м и площ с
ограничения в ползването и 90 м 2 .
13. ПУП – ПП за елемент на техническата
инфраструктура (извън регулация) за строеж:
„Външна канализация ∅ 150 за отпадни води
от ПИ № 000355“, м. Календерица, з-ще с. Г.
Брезница, през ПИ№ 000829 с дължина 8 м, и
площ с ограничения в ползването 32 м 2 и през
ПИ № 000352 – „Пасище – мера“, собственост
на Община Кресна, с дължина 5 м и площ с
ограничения в ползването 20 м 2 .
14. П У П – ПРЗ за п реот реж дане на ПИ
№ 021009 от „Нива“, намираща се в м. Калището,
землище с. Долна Градешница, в УПИ с устройствена зона Пп – предимно производствена, и
конкретно предназначение на имота: „За производство на ел. енергия чрез голяма фотоволтаична
централа“ с възложител „МИХ – 2000“ – ЕООД,
Банско.
15. П У П – ПРЗ за п реот реж дане на ПИ
№ 021011 от „Нива“, намираща се в м. Калището,
землище с. Долна Градешница, в УПИ с устройствена зона Пп – предимно производствена, и
конкретно предназначение на имота: „За производство на ел. енергия чрез голяма фотоволтаична
централа“ с възложител „МИХ – 2000“ – ЕООД,
Банско.
16. П У П – ПРЗ за п реот реж дане на ПИ
№ 000023, м. Календерица, землище с. Горна
Брезница, община Кресна, от „Нива“ с площ 1,728
дка в УПИ с устройствена зона „Пп“ – предимно
производствена, и с конкретно предназначение
на имота: „За склад за дърва за огрев“ с възложител „Емо Транс“ – ЕООД, с управител Емил
Василев Стоянов.
17. ПУП – ПП (парцеларен план) за елемент
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия за строеж: „Външно
водоснабдяване ∅80 мм“ за захранване с питейна
вода на ПИ № 000023, м. Календерица, землище
с. Г. Брезница, през ПИ № 000829 – път ІV клас,
с дължина 20 м, площ с ограничения в ползването и 80 м 2 с възложител „Емо Транс“ – ЕООД,
управлявано от Емил Василев Стоянов.
18. ПУП – ПП (парцеларен план) за елемент
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия за строеж: „Външна
канализация“ за отвеждане на отпадните води
от ПИ № 000023, м. Календерица, землище с. Г.
Брезница, преминаваща през ПИ № 000829 – път
ІV клас, с дължина 20 м и площ с ограничения в ползването и 120 м 2 с възложител „Емо
Транс“ – ЕООД, управлявано от Емил Василев
Стоянов.
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19. ПУП – ПП (парцеларен план) за елемент
на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за строеж:
„Външно електрозахранване“ на ПИ № 000023,
м. Календерица, землище с. Г. Брезница, през
ПИ № 000829 – път ІV клас, с дължина 41 м, и
площ с ограничения в ползването и 143,50 м 2 с
възложител „Емо транс“ – ЕООД, управлявано
от Емил Василев Стоянов.
20. ПУП – ПРЗ за ПИ № 005071 в м. Орехово
поле, землище с. Долна Градешница, община
Кресна, с площ 25,342 дка за обект, функционално
свързан с имота „Нива“ по чл. 12, ал. 3 във връзка
чл. 8, т. 2 ЗУТ, като новото предназначение на
имота е „Оранжериен комплекс“ без процедура
по чл. 17 ЗОЗЗ, тъй като представлява обект с
дейност, чиито функции са съвместими със земеделското предназначение на имота, с възложител
Георги Стоянов Илиев.
21. ПУП – ПРЗ за ПИ № 005068 в м. Орехово
поле, землище с. Долна Градешница, община
Кресна, с площ 6,00 дка за обект, функционално
свързан с имота „Нива“ по чл. 12, ал. 3 във връзка
чл. 8, т. 2 ЗУТ, като новото предназначение на
имота е „Оранжериен комплекс“ без процедура
по чл. 17 ЗОЗЗ, тъй като представлява обект с
дейност, чиито функции са съвместими със земеделското предназначение на имота, с възложител
Антонио Стоянов Илиев.
22. П У П – ПРЗ за преот реж дане на ПИ
№ 032038 от „Нива“ с площ 21,894 дка, м. Якуната, землище с. Долна Градешница, в УПИ с
устройствена зона Пп – предимно производствена, и конкретно предназначение на имота: „За
производство на електроенергия чрез голяма
фотоволтаична електроцентрала“, с възложител
Васил Йорданов Митов.
23. ПУП – план за застрояване и регулация
за преотреждане на ПИ № 024089 с площ 9,598
кв. м в УПИ с устройствена зона Пп – предимно
производствена, и конкретно предназначение
на имота: „За производство на ел. енергия чрез
голяма фотоволтаична централа“, намираща се
м. Подината, землище гр. Кресна, с възложител
„Енерджи систем 2009“ с управител Цветомира
Пламенова Станинска.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Кресна до Административния съд – Благоевград.
5618

Председател: М. Божинова

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 772
от 3 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Нова Загора, одобрява подробен устройствен
план – план за застрояване на поземлен имот
097003 в землището на с. Полско Пъдарево,
община Нова Загора. Имотът се преотрежда за
„Фотоволтаична централа“ (предимно производствена зона).
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Нова Загора, пред Административния
съд – Сливен.
5637

Председател: С. Стойчев

РЕШЕНИЕ № 773
от 3 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Нова Загора, одобрява подробен устройствен
план – план за застрояване на поземлени имоти
000042, 000100, 000115, 000189, 000198, 000272,
000273 и 000275 в землището на с. Езеро, община
Нова Загора. Имотите се преотреждат за чисто
производствена зона – Пч, за производствени
и складови дейности, средноетажно свободно
застрояване.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Нова Загора, пред Административния
съд – Сливен.
5638

Председател: С. Стойчев

РЕШЕНИЕ № 774
от 3 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Нова Загора, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии – за обект „Подземен
електропровод 20 kV“, който преминава през
имоти 000026, 000029, 000032, 000033 и 000034,
намиращи се в землището на с. Каменово, община Нова Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Нова Загора, пред Административния
съд – Сливен.
5639

Председател: С. Стойчев

ОБЩИНА ОМУРТАГ
РЕШЕНИЕ № 504
от 8 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 5, ал. 2,
чл. 31, ал. 1 и 3, чл. 32, ал. 3 ЗПСК, чл. 5, ал. 1,
ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 4, ал. 4 и чл. 11 от
Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация
или следприватизационен контрол, включително
процесуално представителство, приета с ПМС
№ 115 от 2002 г., Общинският съвет – гр. Омуртаг, реши:
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1. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг на:
УПИ ІV в кв. 14 по плана на с. Панайот Хитово с площ 2000 кв.м, отреден за „Търговия и
обществено хранене“; АОС № 447 от 05.07.2000 г.;
УПИ VІ-104, кв. 14 по плана на с. Обител;
незастроен, с площ 1060 кв.м, АОС № 111 от
09.05.1997 г.;
обект „Общинска баня“, с. Обител, УПИ VІІ,
кв. 19 по плана на селото, с площ 665 кв.м и
сграда със застроена площ 135 кв.м, АОС № 3
от 05.06.1995 г.;
УПИ V, квартал 22 по плана на с. Змейно,
община Омуртаг, с площ 4300 кв.м, заедно с построената в него двуетажна масивна сграда със
застроена площ 250 кв.м, построена през 1968 г.,
АОС № 044 от 04.03.1997 г.;
УПИ ХІІ, кв. 15 по плана на с. Обител, община
Омуртаг, с площ 770 кв.м, отреден за „Млекопункт“;
за имота има съставен АОС № 12 от 17.04.2006 г.;
обект „Бивше училище“, с. Долно Новково,
поземлен имот І в кв. 11 по плана на селото с
площ 6290 кв.м и построената в него двуетажна
масивна сграда със застроена площ 305 кв.м,
АОС № 90 от 19.03.2009 г.;
обект „Бивше училище“, представляващ УПИ
І-24, кв. 15 по плана на с. Птичево, община
Омуртаг, с площ 8000 кв.м, с построената в него
двуетажна масивна сграда със застроена площ
190 кв.м, АОС № 257 от 06.08.1997 г.;
УПИ ІV, кв. 9 по плана на с. Падарино, община
Омуртаг, с площ 6400 кв.м, заедно с построената
в него триетажна масивна сграда с разгъната
застроена площ 660 кв.м, построена през 1962 г.,
за имота има съставен АОС № 62 от 10.03.1997 г.;
поземлен имот с площ 1025 кв.м, отреден за
„Търговия и обществено обслужване“, с идентификатор 53535.501.1908 по плана на гр. Омуртаг
(стар идентификатор кв. 95, парцел І); за имота
има съставен АОС № 158 от 29.07.2010 г.;
поземлен имот с площ 6690 кв.м, отреден за
„Търговия и обществено обслужване“, намиращ
се в гр. Омуртаг, с идентификатор 53535.501.3180
по плана на гр. Омуртаг; за имота има съставен
АОС № 153 от 23.07.2010 г.;
урегулиран поземлен имот с площ 3500 кв.м
и построената в него едноетажна масивна сграда
на маза със застроена площ 192 кв.м – бивше
училище в кв. 16, УПИ VІІІ по плана на с. Голямо Църквище, община Омуртаг, за имота има
съставен АОС № 212 от 14.07.1997 г.;
урегулиран поземлен имот с площ 12 800 кв.м
и построената в него двуетажна масивна сграда с
разгъната застроена площ 560 кв.м и двуетажна
масивна пристройка с площ 326 кв.м, последната
построена през 1986 г., в кв. 48, УПИ по плана на
с. Козма Презвитер, община Омуртаг, за имота
има съставен АОС № 49 от 05.03.1997 г.;
УПИ ХІІ, кв. 33а по плана на с. Камбурово,
община Омуртаг, с площ 808 кв.м, отреден за
„Търговия и обществено обслужване“, за имота
има съставен АОС № 137 от 01.07.2010 г.
2. Възлага на кмета на общината провеждането
на процедурите и сключването на договора за
възлагане на актуализация на приватизационните
оценки, информационни меморандуми и други
във връзка с продажбата на обектите по т. 1 по

С Т Р.

158

ДЪРЖАВЕН

реда на Наредбата за възлагане извършването
на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,
включително процесуално представителство.
5445

Председател: М. Исмаил

РЕШЕНИЕ № 506
от 8 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 1, ал. 2, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 5,
ал. 2, чл. 31, ал. 1 и 3, чл. 32, ал. 3 ЗПСК, чл. 5,
ал. 1, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 4, ал. 4 и чл. 11
от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация
или следприватизационен контрол, включително
процесуално представителство Общинският съвет – гр. Омуртаг, реши:
1. Приема следното допълнение на списъка на
общинските нежилищни имоти и дялове от търговски дружества, подлежащи на приватизация:
УПИ VІІ, кв. 3 по плана на с. Зелена морава,
община Омуртаг, с площ 2452 кв.м, отреден за
„Разширение на мандра“;
УПИ V, кв. 9 по плана на с. Зелена морава,
община Омуртаг, с площ 890 кв.м, отреден за
„Търговия“;
УПИ ІІІ, кв. 9 по плана на с. Зелена морава,
община Омуртаг, с площ 1960 кв.м, отреден за
„Кланичен пункт“.
2. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг на:
УПИ VІІ, кв. 3 по плана на с. Зелена морава,
община Омуртаг, с площ 2452 кв.м, отреден за
„Разширение на мандра“;
УПИ V, кв. 9 по плана на с. Зелена морава, с
площ 890 кв.м, отреден за „Търговия“;
УПИ ІІІ, кв. 9 по плана на с. Зелена морава,
община Омуртаг, с площ 1960 кв.м, отреден за
„Кланичен пункт“.
3. Възлага на кмета на общината провеждането на процедурите и сключването на договорите
по изготвянето на анализи на правното състояние, приватизационни оценки, информационни
меморандуми и други във връзка с продажбата
на обектите по т. 1 по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с
подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално
представителство.
5446

Председател: М. Исмаил

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
ЗАПОВЕД № ТУ-127
от 5 май 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 3 във връзка с чл. 128,
ал. 12 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ, както и чл. 32,
ал. 1 от Закона за администрацията, нареждам:
Одобрявам ПУП – парцеларен план за определяне на трасе на линеен обект (оптична кабелна
линия), преминаващо през землищата на с. Кара-
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бунар (ПИ № 160230 (път III клас) и с. Виноградец
(ПИ № 000511 (път III клас), ПИ № 000128 (полски
път), ПИ № 000126 (полски път), ПИ № 000026
(полски път), ПИ № 000134 (полски път), ПИ
№ 111152 (полски път), ПИ № 000536 (полски път),
ПИ № 000054 (овраг, промойна), ПИ № 000797
(полски път), ПИ № 000043 (полски път), ПИ
№ 068101 (полски път), ПИ № 000794 (напоителен
канал), ПИ № 060207 (полски път), ПИ № 000767
(полски път), ПИ № 000782 (напоителен канал),
ПИ № 000850 (полски път), община Септември, и
землище на с. Калугерово (ПИ № 002393 (полски
път), ПИ № 002367 (полски път), ПИ № 027298 (полски път), ПИ № 027299 (полски път), ПИ № 002418
(напоителен канал), ПИ № 002410 (полски път),
ПИ № 001491 (път IV клас), ПИ № 001407 (автомагистрала), ПИ № 002347 (път IV клас), община
Лесичово, област Пазарджик.
Заповедта може да бъде обжалвана в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез областния управител пред Административния съд – Пазарджик, на основание чл. 215,
ал. 4 ЗУТ.
5819

Областен управител: Д. Баксанов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ЗАПОВЕД № РД-18-02
от 16 март 2011 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 276, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ и
чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ в изпълнение на влязло
в сила Решение № 144 от 17.03.2010 г. на Административния съд – Плевен, променям Заповед
№ РД-17-01 от 03.08.2009 г., издадена от областния управител на област Плевен за одобряване
плана на новоборазуваните имоти в М 1:1000 и
регистър към него на земеделските земи, предоставени за ползване от граждани въз основа
на актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, намиращи се в м.
Табакова чешма и м. Цигански лозя, землище
на гр. Плевен, община Плевен, област Плевен,
като новообразувани имоти с № 56722.719.645,
56722.719.643 и 56722.719.642 вместо като земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ, като собственици да бъдат записани наследниците на Иванчо Спасов Първанов.
5529

Областен управител: Ив. Новкиришки

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № 11ОА1014
от 20 април 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 ЗМСМА, Заповед № 10ОА1221 от 10.06.2010 г. по
чл. 150 във връзка с чл. 109, ал. 2, чл. 110, ал. 1,
чл. 112, ал. 2, т. 10, чл. 124, ал. 2, чл. 64, ал. 2,
чл. 134, ал. 1, т. 2, чл. 128, ал. 1 и 2, чл. 129, ал. 2
и чл. 130, ал. 2 ЗУТ и чл. 67 ЗЕ, Наредба № 8
от 1999 г. за правила и норми за разполагане на
технически проводи и съоръжения в населени
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места, Наредба № 15 от 2005 г. за технически
правила и нормативи за проектиране и изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на
топлинна енергия, Решение на СЕСУТ, взето с
протокол № 1 от 14.04.2011 г., и на основание
лицензии, издадени от ДКЕВР, № И1-Л-010-05
от 16.01.2002 г. за пренос на топлинна енергия
на територията на Пловдив и № И1-Л-011-03 от
16.01.2002 г. за производство на електрическа
и топлинна енергия и заявление № 11Ф2008 от
9.03.2011 г. одобрявам ПУП – план-схема и ПП
за обект: „Присъединяване на разпределителни
топлопроводи на територията на Пловдив към
действащ П У П в района на РОЦ „Капитан
Райчо“ и РОЦ „П. Д. Петков“ в следния обхват:
Разпределителен топлопровод по ул. Сан Стефано – от ул. Богомил 23 до ул. Славянска и по ул.
Лозенград – от ул. Сан Стефано до ул. Петко Д.
Петков – III градска част, Пловдив.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 във връзка с чл. 218, ал. 1 ЗУТ
чрез кмета на община Пловдив пред Административния съд – Пловдив, в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
5490

Кмет: Сл. Атанасов
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Решението може да бъде обжалвано на основание чл. 215 ЗУТ пред Административния
съд – Търговище, в 14-дневен срок от датата на
обнародване в „Държавен вестник“.
5701

Председател: Т. Трифонов

ОБЩИНА РАЗЛОГ
РЕШЕНИЕ № 43
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог,
реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – ПРЗ с отреждане и застрояване за „Базова
станция“ – съоръжение на техническата инфраструктора в обхвата на поземлен имот № 031047,
м. Юдиновец, землище на с. Горно Драглище,
община Разлог, с възложител „Мобилтел“ – ЕАД.
Планът е изложен в стая № 306 на общината.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения чрез общината до Административния
съд – Благоевград.
5702

Председател: Р. Тумбев

ОБЩИНА ПОПОВО
РЕШЕНИЕ № 614
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Попово, реши:
Одобрява подробния устройствен план – плансхема на електронните съобщения за гр. Попово,
област Търговище, за обект „Подземна тръбна
мрежа на оптичен кабел“.
Решението може да бъде обжалвано на основание чл. 215 ЗУТ пред Административния
съд – Търговище, в 30-дневен срок от датата на
обнародване в „Държавен вестник“.
5700

Председател: Т. Трифонов

РЕШЕНИЕ № 615
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Попово, реши:
Одобрява подробния устройствен план – плансхема и парцеларен п ла н за водоп ровод и
канализация на гр. Попово, област Търговище, за имоти с идентификатори 57649.503.327,
576 49.503.3518, 576 49.503.1854, 576 49.503.30 8,
576 49.503.310, 576 49.503.3671, 576 49.503.3351,
57649.503.1943, 57649.503.1944, 57649.503.3669,
57649.503.3243, 57649.503.3239, 57649.503.1963,
57649.67.17, 57649.72.23, 57649.66.18, 57649.60.2,
57649.503.3606, 57649.503.3062, 57649.503.3124,
57649.503.3122, 57649.503.3127, 57649.503.3148 по
кадастралната карта на града.

РЕШЕНИЕ № 44
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМ А Общинският съвет – гр.
Разлог, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(П У П) – ПРЗ с от реж дане и заст рояване в
имот № 61813.15.851, м. Предел, землище на
гр. Разлог, община Разлог, с възложител Елена
Атанасова Борунова.
За имот № 61813.15.851, м. Предел, землище
на гр. Разлог, община Разлог, се обособява
устройствена зона за курортни и рекреационни дейности, а отреждането на имота става
за „Хотел“ и „Сгради с търговски обекти и
заведение за развлечение и хранене“ по определените ограничителни линии на застрояване
при височина – до 10 м, плътност – до 30%, и
интензивност (Кинт) – 1,2 mах, в съответствие
с графичните указания и таблици в съпътстващите чертежи.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения чрез общината до Административния
съд – Благоевград.
5703

Председател: Р. Тумбев

РЕШЕНИЕ № 45
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМ А Общинският съвет – гр.
Разлог, реши:
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Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – ПРЗ с отреждане и застрояване в имот
№ 61813.15.18, м. Предел, землище на гр. Разлог,
община Разлог, с възложител Елена Атанасова
Борунова.
За имот № 61813.15.18, м. Предел, землище на
гр. Разлог, община Разлог, се обособява устройствена зона за курортни и рекреационни дейности, а
отреждането на имота става за „Хотел“ и „Сгради
с търговски обекти и заведение за развлечение и
хранене“ по определените ограничителни линии
на застрояване при височина – до 10 м, плътност – до 30 %, и интензивност (Кинт) – 1,2 mах,
в съответствие с графичните указания и таблици
в съпътстващите чертежи.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения чрез общината до Административния
съд – Благоевград.
5704

Председател: Р. Тумбев

РЕШЕНИЕ № 46
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМ А Общинският съвет – гр.
Разлог, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – ПРЗ с отреждане и застрояване в имот
№ 61813.614.22, м. Камено, землище на гр. Разлог, община Разлог, с възложител Васил Илиев
Мечкулски.
За имот № 61813.614.22, м. Камено, землище на
гр. Разлог, община Разлог, се обособява устройствена зона за курортни и рекреационни дейности,
а отреждането на имота става за „Жилищно
строителство“ по определените ограничителни
линии на застрояване при височина – до 10 м,
плътност – до 30%, и интензивност (Кинт) – 1,2
mах, в съответствие с графичните указания и
таблици в съпътстващите чертежи.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения чрез общината до Административния
съд – Благоевград.
5705

Председател: Р. Тумбев

РЕШЕНИЕ № 47
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог,
реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – ПРЗ с отреждане и застрояване в имот
№ 61813.26.77, м. Саровица – Кулата, землище на
гр. Разлог, община Разлог, с възложител Костадин
Ив. Дункин и Иван Тод. Топалов.
За имот № 61813.26.77, м. Саровица – Кулата,
землище на гр. Разлог, община Разлог, се обособява рекреационна устройствена зона за вилен
отдих, а отреждането на имота става за „Вилно
строителство“ по определените ограничителни
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линии на застрояване при височина – до 7 м,
плътност – до 40 %, и интензивност (Кинт) – 0,8
mах, в съответствие с графичните указания и
таблици в съпътстващите чертежи.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения чрез общината до Административния
съд – Благоевград.
5706

Председател: Р. Тумбев

РЕШЕНИЕ № 48
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог,
реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – ПРЗ с отреждане и застрояване в имот
№ 011029, м. Сминдарево блато, землище на с.
Баня, община Разлог, с възложител „Сминдар
Груп“ – ООД.
За имот № 011029, м. Сминдарево блато, землище на с. Баня, община Разлог, се обособява
устройствена зона за курортни и рекреационни
дейности, а отреждането на имота става за „Крайпътни обслужващи комплекси“ по определените
ограничителни линии на застрояване при височина – до 10 м, плътност – до 30 %, и интензивност
(Кинт) – 1,2 mах, в съответствие с графичните
указания и таблици в съпътстващите чертежи.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения чрез общината до Административния
съд – Благоевград.
5707

Председател: Р. Тумбев

РЕШЕНИЕ № 49
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог,
реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – ПРЗ с отреждане и застрояване в поземлен имот №001010, местност Изток, землище
на с. Баня, община Разлог, с възложител „Пирин – Строй“ – ЕООД.
За имот № 001010, местност Изток, землище на
с. Баня, община Разлог, се обособява устройствена зона за предимно производствени дейности, а
отреждането на имота става за „МВЕЦ“, по определените ограничителни линии на застрояване
при височина – до 10 м, плътност – до 70 %, и
интензивност (Кинт) – 1,2 mах, в съответствие с
графичните указания и таблици в съпътстващите
чертежи.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения чрез общината до Административния
съд – Благоевград.
5708

Председател: Р. Тумбев

БРОЙ 39

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 50
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – ПРЗ с отреждане и застрояване в поземлен имот № 001009, местност Изток, землище
на с. Баня, община Разлог, с възложител „Пирин – Строй“ – ЕООД.
За имот № 001009, местност Изток, землище на
с. Баня, община Разлог, се обособява устройствена зона за предимно производствени дейности, а
отреждането на имота става за „Водно съоръжение – рибарник“ по определените ограничителни
линии на застрояване при плътност – до 70 %, в
съответствие с графичните указания и таблици
в съпътстващите чертежи.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения чрез общината до Административния
съд – Благоевград.
5709

Председател: Р. Тумбев

РЕШЕНИЕ № 51
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – ПРЗ с отреждане и застрояване в имот
№ 61813.618.943, местност Мразеница, землище на
гр. Разлог, община Разлог, с възложител Анастасия Иванова Гебова.
За имот № 61813.618.943, местност Мразеница,
землище на гр. Разлог, община Разлог, се обособява рекреационна устройствена зона за вилен
отдих, а отреждането на имота става за „Вилно
строителство“ по определените ограничителни
линии на застрояване при височина – до 7 м,
плътност – до 40 %, и интензивност (Кинт) – 0,8
mах, в съответствие с графичните указания и
таблици в съпътстващите чертежи.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения чрез общината до Административния
съд – Благоевград.
5710

Председател: Р. Тумбев

РЕШЕНИЕ № 52
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – ПРЗ с отреждане и застрояване в имот
№ 61813.804.52, местност Гаврица, землище на гр.
Разлог, община Разлог, с възложител „Лекс Груп
България“ – ООД.
За имот № 61813.804.52, местност Гаврица,
землище на гр. Разлог, община Разлог, се обособява устройствена зона за курортни и рекреационни дейности, а отреждането на имота става
за „Жилищно строителство“, по определените
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ограничителни линии на застрояване при височина – до 15 м, плътност – до 30 %, и интензивност
(Кинт) – 1,5 mах, в съответствие с графичните
указания и таблици в съпътстващите чертежи.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения чрез общината до Административния
съд – гр. Благоевград.
5711

Председател: Р. Тумбев

РЕШЕНИЕ № 53
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(П У П) – ПРЗ с от реж дане и заст рояване в
имот № 027043, местност Лозето, землище на с.
Елешница, община Разлог, с възложител Ивайло
Николаев Пъргов.
За имот № 027043, местност Лозето, землище
на с. Елешница, община Разлог, се обособява
устройствена зона за курортни и рекреационни
дейности, а отреждането на имота става за „Жилищно строителство“ по определените ограничителни линии на застрояване при височина – до 10
м, плътност – до 30 %, и интензивност (Кинт) – 1,2
mах, в съответствие с графичните указания и
таблици в съпътстващите чертежи.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения чрез общината до Административния
съд – Благоевград.
5712

Председател: Р. Тумбев

РЕШЕНИЕ № 54
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – ПРЗ с отреждане и застрояване в имот
№ 027062, местност Лозето, землище на с. Елешница, община Разлог, с възложители Стоян Йорданов Стоянов и Мариана Веселинова Стоянова.
За имот № 027062, местност Лозето, землище
на с. Елешница, община Разлог, се обособява
устройствена зона за курортни и рекреационни
дейности, а отреждането на имота става за „Жилищно строителство“ по определените ограничителни линии на застрояване при височина – до 10
м, плътност – до 30 %, и интензивност (Кинт) – 1,2
mах, в съответствие с графичните указания и
таблици в съпътстващите чертежи.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения чрез общината до Административния съд – Благоевград.
5713

Председател: Р. Тумбев
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ОБЩИНА РОМАН
РЕШЕНИЕ № 414
от 25 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 193, ал. 3 и 4 ЗУТ и
чл. 64, ал. 1 и 2 от Закона за енергетиката Общинският съвет – гр. Роман, реши:
1. Одобрява изработения подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план на елементи на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии – трасе и промяна на
предназначението на стъпки за стълбове на обект:
„Въздушна кабелна линия 20 kV – отклонение от
стълб № 66 на съществуваща ВЛ 20 kV „Кунино“
до подстанция „Роман“ в следните поземлени
имоти, намиращи се в землището на гр.Роман,
ЕКАТТЕ 62997: имоти № 000089, 000090, 000091,
000097, 091021, 091022, 091024, 138025, 144001 и
144002.
2. Учредява право на прокарване на техническата инфраструктура и сервитут за обект:
„Въздушна кабелна линия 20 kV – отклонение от
стълб № 66 на съществуваща ВЛ 20 kV „Кунино“,
до подстанция „Роман“ в следните поземлени
имоти – общинска собственост, намиращи се в
землището на гр. Роман № 000091 – НТП храсти,
местност Курията – Кз – пета – 39,47 л. м площ
на сервитута 0,294 дка, 000097 – НТП – полски
пътища, местност Край Искъра – 6,16 л. м и площ
на сервитута 0,046 дка, 091022 НТП – нива, местност Край Искъра, 101,46 л. м и сервитут 0,761
дка, 091021 НТП – полски път, местност Край
Искъра – 4,61 л. м и площ на сирвитута 0,372 дка.
3. Възлага на кмета на общината да извърши
всички правни и фактически действия във връзка
с горното учредяване на сервитута и правото на
прокарване по решението, включително и възлагане на пазарна оценка и издаване на заповед за
учредяване на възмездно право на прокарване на
въздушния ел. провод по чл. 193, ал. 3 и 4 ЗУТ.
Подробният устройствен план (ПУП) е на
разположение на общинските съветници в отдел
„УТАБ“ на ОбА – гр. Роман.
5769

Председател: Б. Нинов

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 1714
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, изменя Решение № 1411 по
протокол № 34 от 29.07.2010 г., както следва:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти:
– самос т оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.1 на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 1, ап. 1, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: един, площ по документ: 46,68 кв. м, прилежащи части: мазе 1 – 4,42
кв. м, и общи части: 9,12 кв. м, актуван с акт
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за частна общинска собственост № 9974/2010 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 47 860 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.2 на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 1, ап. 2, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: един, площ по документ: 46,83 кв. м, прилежащи части: мазе 2 – 5,09
кв. м, и общи части: 9,15 кв. м, актуван с акт
за частна общинска собственост № 9975/2010 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 48 510 лв. без ДДС;
– самост оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.3 на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 1, ап. 3, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: един, площ по документ: 72,39 кв. м, прилежащи части: мазе 3 – 5,40
кв. м, и общи части: 14,14 кв. м, актуван с акт
за частна общинска собственост № 9976/2010 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 74 850 лв. без ДДС;
– самост оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.4 на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 1, ап. 4, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: един, площ по документ: 53,85 кв. м, прилежащи части: мазе 4 – 3,20
кв. м, и общи части: 10,52 кв. м, актуван с акт
за частна общинска собственост № 9977/2010 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 58 580 лв. без ДДС;
– самост оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.5 на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 1, ап. 5, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: един, площ по документ: 39,88 кв. м, прилежащи части: мазе 5 – 3,20
кв. м, и общи части: 7,79 кв. м, актуван с акт
за частна общинска собственост № 9978/2010 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 42 725 лв. без ДДС;
– самост оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.6 на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 1, ап. 6, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: един, площ по документ: 48,87 кв. м, прилежащи части: мазе 6 – 3,18
кв. м, и общи части: 9,54 кв. м, актуван с акт
за частна общинска собственост № 9979/2010 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 51 580 лв. без ДДС;
– самост оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.7 на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 2, ап. 7, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: един, площ по документ: 46,68 кв. м, прилежащи части: мазе 7 – 4,21
кв. м, и общи части: 9,12 кв. м, актуван с акт
за частна общинска собственост № 9980/2010 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 49 280 лв. без ДДС;
– самост оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.8 на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 2, ап. 8, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
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апартамент, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 46,83 кв. м, прилежащи части:
мазе 8 – 2,72 кв. м, и общи части: 9,15 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9981/2010 г., вписан в Службата по вписванията, при начална тръжна цена 49 650 лв. без ДДС;
– самос т оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.9 на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 2, ап. 9, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: един, площ по документ: 78,70 кв. м, прилежащи части: мазе 9 – 3,80
кв. м, и общи части: 15,37 кв. м, актуван с акт
за частна общинска собственост № 9982/2010 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 83 650 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор №
65231.914.454.1.11 на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 2, ап. 11, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 43,83 кв. м, прилежащи части:
мазе 11 – 2,38 кв. м, и общи части: 8,56 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9984/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 45 800 лв. без ДДС;
– самос т оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.12 на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 2, ап. 12, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 48,87 кв. м, прилежащи части:
мазе 12 – 2,52 кв. м, и общи части: 9,54 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9985/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 51 400 лв. без ДДС;
– самос т оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.13 на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 3, ап. 13, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 45,27 кв. м, прилежащи части:
мазе 13 – 3,07 кв. м, и общи части: 8,84 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9986/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 48 120 лв. без ДДС;
– самос т оя т елен обек т с и ден т ификат ор
№ 65231.914.454.1.14 на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 3, ап. 14, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ по
документ: 46,83 кв. м, прилежащи части: мазе
14 – 3,35 кв. м, и общи части: 9,15 кв. м, актуван с
акт за частна общинска собственост № 9987/2010 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 49 420 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.15 на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 3, ап. 15, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 78,70 кв. м, прилежащи части:
мазе 15 – 3,55 кв. м, и общи части: 15,37 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9988/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 84 270 лв. без ДДС;

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 3

– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.17 на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 3, ап. 17, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 43,83 кв. м, прилежащи части:
мазе 17 – 2,41 кв. м, и общи части: 8,56 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9990/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 46 200 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.18 на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 3, ап. 18, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 49,95 кв. м, прилежащи части:
мазе 18 – 2,83 кв. м, и общи части: 9,75 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9991/2010 г., вписан в Службата по вписванията, при начална тръжна цена 52 910 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.19 на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 4, ап. 19, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 46,65 кв. м, прилежащи части:
мазе 19 – 2,45 кв. м, и общи части: 9,11 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9992/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 49 440 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.20 на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 4, ап. 20, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 46,83 кв. м, прилежащи части:
мазе 20 – 4,44 кв. м, и общи части: 9,15 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9993/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 50 170 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.21 на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 4, ап. 21, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 32,26 кв. м, прилежащи части:
мазе 21 – 2,66 кв. м, и общи части: 6,30 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9994/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 32 540 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.23 на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 4, ап. 23, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 43,83 кв. м, прилежащи части:
мазе 23 – 4,98 кв. м, и общи части: 8,56 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9996/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 46 180 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.24 на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 4, ап. 24, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 36,62 кв. м, прилежащи части:
мазе 24 – 3,07 кв. м, и общи части: 7,15 кв. м,
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актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9997/2010 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 37 500 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.25 на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 5 ателие 1, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: ателие за
творческа дейност, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,79 кв. м, прилежащи части:
общи части: 9,14 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 9998/2010 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 49 240 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.26 на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 5 ателие 2, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: ателие за
творческа дейност, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 88,22 кв. м, прилежащи части:
общи части: 17,23 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 9999/2010 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 95 000 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.27 на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 5, ателие 3, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: ателие за
творческа дейност, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 43,90 кв. м, прилежащи части:
общи части: 8,57 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10 000/2010 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 46 910 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.32 на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. Б, ет. 1, ап. 1, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: един, площ по документ: 32,95 кв. м, прилежащи части: мазе 8 – 3,62
кв. м, и общи части: 7,89 кв. м, актуван с акт за
частна общинска собственост № 10005/2010 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 34 200 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.33 на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. Б, ет. 1, ап. 2, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 62,29 кв. м, прилежащи части:
общи части: 14,92 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10006/2010 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 70 160 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.34 на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. Б, ет. 1, ап. 3, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: един, площ по документ: 31,43 кв. м, прилежащи части: мазе 9 – 2,70
кв. м, и общи части: 7,53 кв. м, актуван с акт за
частна общинска собственост № 10007/2010 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 32 450 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.35 на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. Б, ет. 1, ап. 4, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение: жилище, апар-
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тамент, брой нива на обекта: един, площ по документ: 53,99 кв. м, прилежащи части: мазе 2 – 4,22
кв. м и общи части: 12,93 кв. м, актуван с акт
за частна общинска собственост № 10008/2010 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 60 770 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.36 на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. Б, ет. 2, ап. 5, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: един, площ по документ: 34,59 кв. м, прилежащи части: мазе 12 – 3,93
кв. м, и общи части: 8,28 кв. м, актуван с акт за
частна общинска собственост № 10009/2010 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 36 930 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.37 на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. Б, ет. 2, ап. 6, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 66,24 кв. м, прилежащи части:
общи части: 15,86 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10010/2010 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 72 500 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.38 на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. Б, ет. 2, ап. 7, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: един, площ по документ: 35,38 кв. м, прилежащи части: мазе 7 – 4,02
кв. м, и общи части: 8,47 кв. м, актуван с акт за
частна общинска собственост № 10011/2010 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 38 200 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.39 на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. Б, ет. 2, ап. 8, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: един, площ по документ: 53,99 кв. м, прилежащи части: мазе 11 – 4,24
кв. м, и общи части: 12,93 кв. м, актуван с акт
за частна общинска собственост № 10012/2010 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 57 570 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.40 на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. Б, ет. 3, ап. 9, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: един, площ по документ: 34,59 кв. м, прилежащи части: мазе 6 – 3,88
кв. м, и общи части: 8,28 кв. м, актуван с акт за
частна общинска собственост № 10013/2010 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 36 900 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.41 на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. Б, ет. 3, ап. 10, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 67,67 кв. м, прилежащи части:
общи части: 16,20 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10014/2010 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 74 700 лв. без ДДС;
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– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.42 на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. Б, ет. 3, ап. 11, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: един, площ по документ: 35,38 кв. м, прилежащи части: мазе 3 – 4,03
кв. м, и общи части: 8,47 кв. м, актуван с акт за
частна общинска собственост № 10015/2010 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 37 940 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.43 на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. Б, ет. 3, ап. 12, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: един, площ по документ: 53,99 кв. м, прилежащи части: мазе 1 – 6,30
кв. м, и общи части: 12,93 кв. м, актуван с акт
за частна общинска собственост № 10016/2010 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 57 250 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.44 на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. Б, ет. 4, ап. 13, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: един, площ по документ: 33,43 кв. м, прилежащи части: мазе 5 – 3,86
кв. м, и общи части: 8,01 кв. м, актуван с акт
за частна общинска собственост № 10017/2010 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 36 100 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.45 на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. Б, ет. 4, ап. 14, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 68,02 кв. м, прилежащи части:
мазе 10 – 8,65 кв. м, и общи части: 16,29 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10018/2010 г., вписан в Службата по вписванията, при начална тръжна цена 75 300 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.46 на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. Б, ет. 4, ап. 15, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: един, площ по документ: 35,38 кв. м, прилежащи части: мазе 4 – 4,07
кв. м, и общи части: 8,47 кв. м, актуван с акт за
частна общинска собственост № 10019/2010 г.,
вписан в Службата по вписванията, при начална
тръжна цена 38 090 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.48 на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. Б, ет. 5, ателие 1, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 68,45 кв. м, прилежащи части:
общи части: 16,39 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10021/2010 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 72 360 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.49 на адрес ул. Л. Чакалов 1,
вх. Б, ет. 5, ателие 2, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ
по документ: 60,50 кв. м, прилежащи части:
общи части: 14,49 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10022/2010 г., вписан в
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Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 64 530 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща еднократно чрез
банков превод по банкова сметка на Община
Самоков в 30-дневен срок от решението за
определяне на купувач или чрез разсрочено
плащане за срок 10 г. на равни месечни вноски с оскъпяване в размер 10 %, при условия,
посочени в приложения предварителен договор
за покупко-продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 2% от началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 20%
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
Самоков, до 24-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на общината срещу 100 лв., платими в брой в
касата на общината до 24-ия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството на
общината до 17 ч. на 24-ия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-ия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала, ет. 3 в сградата на
общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на общината да издаде заповед за назначаване на комисия по провеждане на търга, да
определи размера на възнаграждението на членовете є, да подготви и проведе търга, да одобри
спечелилия търга участник и да сключи договор
за покупко-продажба или предварителен договор
за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
5530

Председател: Л. Янкова

РЕШЕНИЕ № 1753
от 17 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 14 ЗОС, чл. 17 и чл. 18, ал. 1 във
връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Самоков, реши:
1. Да се проведе публично оповестен конкурс
за отдаване под наем на общински нежилищен
имот – хотел с идентификатор № 65231.908.429.3
със ЗП 732 кв.м и РЗП от 6692,76 кв.м, с предназначение: хотел, брой етажи 5, актуван с акт за частна
общинска собственост № 8900 от 08.12.2009 г.,

С Т Р.

166

ДЪРЖАВЕН

вписан на 19.12.2009 г. под № 162 том 12, парт.
книга том 6359 в Службата по вписванията, заедно с цялото движимо имущество, находящо се
в нея, описано подробно в приемо-предавателен
протокол, който е неразделна част от договора
за наем – приложение № 1.
2. Конкурсът се провежда при определена
минима лна годишна наемна цена в размер
242 089 лв., без ДДС, при следните конкурсни
условия:
2.1. ползване на сграда с идентификатор
№ 65231.908.429.3 със ЗП 732 кв.м и РЗП 6692,76
кв.м, с предназначение: хотел, брой етажи 5,
съгласно одобрената кадастрална карта на гр.
Самоков и прилежащите площи към него по
предназначение;
2.2. откриване и постоянно поддържане в
обекта по т. 1 на не по-малко от 40 работни
места, като всичките лица са с постоянен адрес
в община Самоков;
2.3. участниците в конкурса да са само юридически лица регистрирани по Търговския закон;
2.4. ползване на басейна за нуждите на ученическия спорт в гр. Самоков в определено време
срещу минимална цена, определена в Наредба
№ 12 на ОбС – Самоков;
2.5. срок на договора – 10 години;
2.6. наемателят да предоставя на Община
Самоков обекта по т. 1 приоритетно при организиране и провеждане от Община Самоков на
спортни мероприятия, семинари, обучения и др.;
2.7. наемателят ползва МСЗ „Самоков“ по преференциални цени и условия съгласно сключен
рамков договор с Община Самоков, утвърдени
от ОбС – Самоков.
3. Конкурсната документация се закупува в
стая 420 на общината след заплащане на такса
100 лв. в брой в касата на общината.
4. Срок за закупуване на конкурсна документация – до 21-вия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
5. Условия за закупуване на конкурсната
документация. Конкурсната документация се
получава след представяне на:
а) документ за самоличност;
б) оригинал или нотариално заверено копие
от документ за актуално правно състояние на
юридическото лице;
в) нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, в случай че конкурсната
документация се закупува от името на друго лице
или ако представителната власт на лицето, закупуващо документацията, не може да се установи
от документа за регистрация;
г) при получаване на конкурсната документация лицата подписват декларация за неразгласяване на информация; в случаите на упълномощаване пълномощникът подписва декларация
за неразгласяване на информация лично от свое
име, а от името на упълномощителя се представя
нотариално заверена декларация за неразгласяване на информация; лицата закупили конкурсна
документация и подписали декларация за неразгласяване на информация получават сертификат
за регистрация.
6. Лицата, закупили конкурсна документация,
могат да отправят писмени искания за даване
на разяснения по процедурата за провеждане
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на конкурса до 21-вия ден считано от датата на
обнародването на решението в „Държавен вестник“. Разясненията по предходното изречение се
изготвят в писмена форма в срок 3 работни дни,
съхраняват се от председателя на конкурсната
комисия и се предоставят при поискване на
всички лица, закупили конкурсна документация.
7. Депозит за участие в конкурса – в размер
150 000 лв., посочен в документацията, който
следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54
CECB 9790 3362 1198 00, BIC – CECBBGSF при
„ЦКБ“ – АД, клон Самоков, до 27-ия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
8. Офертите за участие в публично оповестен
конкурс се депозират в запечатан непрозрачен
плик до 14 ч. на 28-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
в деловодството на Община Самоков, гише
№ 3 – Стопански услуги.
9. Утвърждава следните критерии за оценяване
на офертите:
9.1. наемна цена 60 %;
9.2. работни места – 30%;
9.3. представяне на кандидата – 10 % (предпочитат се кандидати с опит в хотелиерството).
10. Утвърждава конкурсната документация и
проектодоговора като част от нея, със следните задължителни изисквания по отношение на правата
и задълженията на наемателя в проектодоговора:
10.1. наемателят има право:
10.1.1. да ползва имота по чл. 1 съобразно
предназначението му;
10.1.2. да извършва стопанска дейност, като
експлоатира предоставения му обект съобразно
предназначението на имота – „хотел“;
10.1.3. да получи владението на датата, уговорена между страните, и подписан приемнопредавателен протокол;
10.1.4. да ползва МСЗ „Самоков“ по преференциални цени и условия съгласно сключен
рамков договор с Община Самоков, утвърдени
от ОбС – Самоков;
10.1.5. да получи от наемодателя всички гаранционни права във връзка със строителството на
обекта и да изисква от строителя изпълнение на
задълженията му по гаранционната поддръжка
на хотела;
10.2. наемателят се задължава:
10.2.1. да приеме недвижимия имот, подробно
описан в чл. 1 от договора, с приемно-предавателен протокол, представляващ неразделна част
от договор;
10.2.2. да заплаща на наемодателя годишната
наемна цена по начина и в срок съгласно чл. 3
от договора, като закъснение с повече от един
месец в изплащане на годишната наемна вноска
по този договор е основание за наемодателя да
прекрати настоящия договор;
10.2.3. да заплати на наемодателя дължимите
неустойки;
10.2.4. да осигури целогодишното функциониране на целия обект, описан в чл. 1, и да го използва
само по предназначение, да полага грижата на
добър стопанин и да се грижи за почистването
на района около обекта;
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10.2.5. да заплаща ежемесечно разходите за
електроенергия, топлоенергия, вода и други,
свързани с експлоатацията на обекта;
10.2.6. да поддържа с грижата на добър стопанин
имота, описан в чл. 1, като спазва нормативните
изисквания, свързани с пожарната безопасност,
чистота, санитарните правила и норми и др.
специфични за дейността;
10.2.7. да открие и постоянно поддържа в обекта – сграда с идентификатор № 65231.908.429.3, не
по-малко от 40 работни места, всичките лица с
постоянен адрес в община Самоков;
10.2.8. управлението на хотела да се осъществява само от юридически лица, регистрирани по ТЗ;
10.2.9. да предоставя басейна за ползване за
нуждите на ученическия спорт в гр. Самоков в
определено време срещу минимална цена, определена в Наредба № 12 на ОбС – Самоков;
10.2.10. да осъществява дейността си при спазване изискванията на действащите нормативни
актове, регулиращи извършваните от него дейности и услуги, на решенията на ОбС – Самоков
и на сключения договор;
10.2.11. да предоставя туристически услуги,
отговарящи на изискванията за определената
категория на обекта;
10.2.12. да предоставя туристически услуги в
категоризиран туристически обект или в обект,
на който е издадено временно удостоверение за
открита процедура по категоризиране;
10.2.13. да спазва българското законодателство,
уреждащо престоя на туристи на територията на
Република България;
10.2.14. да съблюдава и спазва в дейността си
специфичните изисквания, имащи отношение
към дейността му в обекта – здравни, санитарни,
хигиенни, към параметрите на околната среда,
за техническа изправност и безопасност на съоръженията, които се ползват в обекта;
10.2.15. да сключи в полза на наемодателя
застраховка на имота, описан в чл. 1, при бедствия и аварии;
10.2.16. да заплаща по сметката на наемодателя
дължимия местен данък и такса битови отпадъци
в регламентираните срокове;
10.2.17. да извършва за своя сметка текущия
ремонт и необходимите подобрения в имота,
описан в чл. 1, и да отстранява недостатъците, причинени от неправилното ползване на
наетия имот; всички извършени от наемателя
подобрения остават безвъзмездна собственост на
наемодателя, като същият не дължи заплащане
на стойността им;
10.2.18. да не извършва преустройства и реконструкции в имота, описан в чл. 1, без съгласието
на наемодателя и издадени надлежни документи;
10.2.19. да осигурява със собствени средства
охрана на обекта;
10.2.20. да не преотстъпва ползването и експлоатацията на наетия имот и съоръженията към
него на трети лица, да не прехвърля по какъвто
и да е начин правата си по договора на трети
лица, изцяло или отчасти, да не обременява по
какъвто и да е начин в своя полза или в полза на
трети лица изцяло или частично обекта, предмет
на договора, да не сключва договори за съвместна
дейност с трети лица;
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10.2.21. да осигурява по всяко време достъп
до обекта на контролни органи и оторизирани
представители на общината и да им предоставя
информация и документи относно изпълнението
на договора;
10.2.22. при разваляне на договора да заплати на наемодателя стойността на липсващото
имущество, както и причинени вреди съгласно
приемно-предавателен протокол;
10.2.23. при прекратяване на договора в едномесечен срок от датата на прекратяване да
освободи имота и го предаде на наемодателя с
приемно-предавателен протокол.
11. Участниците в конкурса заплащат годишната наемна цена в деня на сключване на
договора, като в случай на отказ на участника
за сключване на договора в 30-дневен срок от
обявяването му за спечелил конкурса внесеният
от него депозит не се възстановява.
12. Договорът за наем влиза в сила – подлежи на изпълнение от момента на предаване на
целия обект заедно с движимото имущество от
наемодателя на наемателя.
13. Упълномощава кмета на общината да издаде
заповед за назначаване на конкурсна комисия,
да определи размера на възнаграждението на
членовете є, да издаде сертификат за регистрация
на лицата, закупили конкурсна документация,
да проведе публично оповестения конкурс при
посочените в решението условия и съгласно документацията, да определи наемателя и да сключи
договор за отдаване под наем.
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Председател: Л. Янкова

РЕШЕНИЕ № 1761
от 24 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 8,
ал. 9 ЗОС, чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 3, 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Актуализира приетата с Решение № 1712
от 27.01.2011 г. Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през
2011 г., като допълва т.2.2.1 – таблица 2, както
следва: „т. 15 – поземлен имот с идентификатор
№ 03441.2.665, АОС № 7951/2009 г.“.
2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажба на следния общински недвижим имот:
поземлен имот с идентификатор № 03441.2.665 с
площ 321 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване:
друг вид земеделска земя съгласно одобрената
със Заповед № РД-18-55/01.04.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и изменена със Заповед № КД-14-23-97/30.05.2009 г. на началник на
СГКК – Софийска област, кадастрална карта на
с. Бели Искър, актуван с акт за частна общинска
собственост № 7951/2009 г., при начална тръжна
цена в размер 2605 лв. без ДДС.
3. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
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4. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
5. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
гр. Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
8. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
9. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала, ет. 3, в сградата на
общината.
10. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на Община Самоков да издаде заповед
за назначаване на комисия по провеждане на
търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
11. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
при същите условия, като сроковете по точки
4, 5, 6, и 7 са съответно 31-вия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
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3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала, ет. 3 в сградата на
общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на общината да издаде заповед за назначаване на комисия по провеждане на търга, да
определи размера на възнаграждението на членовете є, да подготви и проведе търга, да одобри
спечелилия търга участник и да сключи договор
за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
при същите условия, като сроковете по точки 4,
5, 6, и 7 са съответно 31-вият ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.

Председател: Л. Янкова

РЕШЕНИЕ № 1786
от 24 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния общински недвижим
имот: поземлен имот № 257001 с площ 1208 кв.
м, трайно предназначение: земеделска, начин
на трайно ползване: нива, категория на земята:
осма, в м. Ковачевска река, землище с. Поповяне,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9451/15.03.2010 г., вписан на 04.05.2010 г., № 821,
под № 43, том 4, парт. книга, том 8709, в Службата по вписванията – гр. Самоков, при начална
тръжна цена в размер 548 лв. без ДДС
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
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Председател: Л. Янкова

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 12
от 30 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с
чл. 27, ал. 4 и 5 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата
за търговете и конкурсите във връзка с открита
с Решение № 15 от 28.01.2011 г. (ДВ, бр. 17 от
2011 г.) процедура за приватизация Общинският
съвет – гр. Сапарева баня, реши:
І. Обявява нов публичен търг с явно наддаване на следния обект – общински нежилищен
имот – „Триетажна масивна сграда – почивна
станция „Здравец“, със застроена площ 330 кв. м,
находяща се в с. Паничище, община Сапарева
баня, област Кюстендил, построена в УПИ, представляващ парцел V в кв. 10 по плана на село
Паничище, община Сапарева баня, целият с площ
5063 кв. м, при граници: от североизток – улица
с осови точки 72 – 73; от югоизток – УПИ, отре-
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 ен за парцел VI в кв. 10, от югозапад – УПИ, отред
ден за парцел IХ в кв. 10, и от северозапад – УПИ,
отреден за парцел IV в кв. 10.
1. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с дълготрайни активи на обекта и обезпечаване на вземания с тях, както и сключване
на договори за наем.
2. Възлага на кмета на общината подготовката, организацията и провеждането на търга при
условията, посочени в решението.
ІІ. Да се проведе нов публичен търг с явно
наддаване на 21-вия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ от 10 ч. в
заседателната зала (ет. 3) в сградата на Община
Сапарева баня, ул. Германея 1, за продажбата на
обект: общински нежилищен имот – „Триетажна
масивна сграда – почивна станция „Здравец“,
със застроена площ 330 кв. м, в с. Паничище,
община Сапарева баня, област Кюстендил, построена в УПИ, представляващ парцел V в кв.10
по плана на с. Паничище, община Сапарева
баня, целият с площ 5063 кв. м, при граници:
от североизток – улица с осови точки 72 – 73; от
югоизток – УПИ, отреден за парцел VI в кв. 10,
от югозапад – УПИ, отреден за парцел IХ в кв.
10, и от северозапад – УПИ, отреден за парцел
IV в кв. 10, при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 389 940 лв. без ДДС.
2. Стъпка на наддаване – 10 000 лв. без ДДС.
3. Депозитът за участие в размер 50 000 лв.
да е постъпил до 19-ия ден (включително), считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“, по банковата сметка:
Уни Кредит Булбанк, BIC UNCRBGSF, IBAN
BG78UNCR96603367430615, титуляр на сметката:
Община Сапарева баня.
4. Тръжната документация може да бъде закупена от деловодството на Община Сапарева баня
срещу заплащане на 100 лв. без ДДС, платими в
брой на посочения адрес през работни дни от 9
до 16 ч. до 19-ия ден (включително) считано от
датата на обнародването на решението.
5. Оглед на обекта – всеки работен ден до 19ия ден (включително) считано от обнародването
на решението, от 9 до 16 ч. с предварително
подадена писмена заявка и представен документ
за закупена тръжна документация.
6. Кандидатите за участие в търга се регистрират с подаването на заявление за участие
в деловодството на Община Сапарева баня до
16 ч. на деня, предхождащ търга. Документите,
оформени съгласно изискванията на условията за
провеждане на процедурата, се депозират лично
или чрез представител.
7. Начин на плащане – достигнатата на търга
цена (след приспадане на внесения депозит) се
заплаща в левове преди сключване на приватизационния договор по банкова сметка на Община
Сапарева баня.
ІІІ. На основание чл.9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Сапарева баня, утвърждава тръжната документация
за провеждане на нов търг с явно наддаване за
продажбата на обект – общински нежилищен
имот – „Триетажна масивна сграда – почивна
станция „Здравец“, със застроена площ 330 кв.
м, в с. Паничище, община Сапарева баня, област
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Кюстендил, построена в УПИ, представляващ
парцел V в кв. 10 по плана на с. Паничище, община Сапарева баня.
ІV. Възлага на кмета на общината да сключи
приватизационен договор със спечелилия търга
участник в срока по Наредбата за търговете и
конкурсите.
5534

Председател: В. Златанчев

ОБЩИНА СВИЩОВ
РЕШЕНИЕ № 1213
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 ЗПСК
Общинският съвет – гр. Свищов, реши:
1. Включва в списъка за приватизация за
2011 г. обособен обект, намиращ се в общинска
сграда, в с. Хаджидимитрово, община Свищов,
област Велико Търново, ул. Първа 1Б, ЕК АТТЕ
77013, УПИ ІІІ, кв. 44 по регулационния план,
одобрен със Заповед № 265 от 1929 г., а именно:
„Бивша столова“ със ЗП 251 кв. м, състояща се
от фоайе, зала, умивалня и 4 санитарни възела,
намираща се на първия етаж, със самостоятелен
вход от северозапад, представляваща част от
сграда, триетажна, масивна, монолитна, строена
1978 г., актувана с акт за общинска собственост
№ 908 от 17.03.2002 г., както и правото на строеж
за част от урегулирания поземлен имот, целият
3180 кв. м.
2. Открива процедурата по приватизация и
определя като метод за приватизация „публичен
търг“ за обекта по т. 1.
3. Упълномощава Постоянната комисия по
„Приватизация и концесии“ да извърши процедурата по приватизация на обекта.
5814

Председател: М. Манолов

ОБЩИНА СВОГЕ
ЗАПОВЕД № 438
от 3 май 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 2 и ал. 1, т. 13 ЗМСМА
и чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21, ал. 1 ЗОС
и чл. 205, ал. 1, т. 2 ЗУТ, влязъл в сила подробен устройствен план, молба вх. № 94-Х-22 от
19.08.2010 г., експертна оценка, Решение № 153
от протокол № 14 от заседание на Общинския
съвет – гр. Своге, проведено на 2.12.2010 г.,
обявление по чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 ЗОС,
поставено на информационното табло в сградата
на общинската администрация и публикувано
в интернет страницата на общината, вестник
„Дума“, вестник „Земя“ и „Софийски вестник“,
възражение вх. № 94-Г-8 от 03.2011 г. и молба
вх. № 94-Х-22 от 4.04.2011 г. с приложено Решение
№ 2953 от 28.02.2011 г. по адм.д. № 13817/2010 на
Върховния административен съд на Република
България нареждам:
Отчуждавам част от имот пл. № 1102, съставляваща място с площ 39 кв. м, предвидена
съгласно влязъл в сила ПУП на кв. 67, Своге, за
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изграждане на обект – публична общинска собственост: „Удължаване трасето на улица – тупик с
ОК 476-6, в северна посока, с 8 м“, както следва:
1. За отчуждаемата част от имот пл. № 1102,
собственост на Христо Емануилов Христов, с
площ 17 кв. м не се дължи парично обезщетение.
Съгласно молба вх. № 94-Х-22 от 19.08.2010 г.
собственикът е декларирал, че отстъпва мястото безвъзмездно в полза на Община Своге за
изграждане на обекта.
2. Отчуждаемата част от имот пл. № 1102,
собственост на Лиляна Кирилова Георгиева и
наследници на Георги Кирилов Георгиев – Александър Георгиев Георгиев и Юли Георгиев Георгиев, е с площ 22 кв. м и с размер на парично
обезщетение 240 лв.
Паричното обезщетение ще бъде внесено в „Общинска банка“ – АД, Финансов център – Своге,
ул. Цар Симеон 31, по сметка на правоимащите
Лиляна Кирилова Георгиева и наследници на
Георги Кирилов Георгиев – Александър Георгиев
Георгиев и Юли Георгиев Георгиев, с влизане в
сила на заповедта, но не по-рано от 25.05.2011 г.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта може
да се обжалва пред Административния съд – София област, в 14-дневен срок от обнародването є
в „Държавен вестник“.
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РЕШЕНИЕ № 1117
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот с кадастрален
№ 23, кадастрален район 258 по плана на новообразуваните имоти в местността Съборената
кюприя (зона по § 4 ПРЗЗСПЗЗ), намиращ се
извън урбанизираните територии в землището на
гр. Стара Загора – собственост на Таньо Дичев
Танев от гр. Стара Загора. С плана за застрояване
в имота се установява устройствена зона – Жм
(за жилищни нужди) със следните нормативи:
максимална височина на застрояване – до 10 м;
максимална плътност на застрояване – до 60%;
максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%;
начин на застрояване – свободно, за изграждане
на обект: „Жилищна сграда“. Проектът се намира
в сградата на общината – ет. 5, стая 513.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
5715

Председател: Т. Руканов

Кмет: Ем. Атанасов
5770

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1116
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот с кадастрален
№ 85 по плана на новообразуваните имоти в
местността До селото (зона по § 4 ПРЗЗСПЗЗ),
намиращ се извън урбанизираните територии
в землището на с. Малка Верея, община Стара
Загора – собственост на Иван Костадинов Станков от гр. Стара Загора. С плана за застрояване
в имота се установява устройствена зона – Жм
(за жилищни нужди) със следните нормативи:
максимална височина на застрояване – до 10 м;
максимална плътност на застрояване – до 60%;
максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%;
начин на застрояване – свободно, за изграждане
на обект: „Жилищна сграда“. Проектът се намира
в сградата на общината – ет. 5, стая 513.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател: Т. Руканов
5714

РЕШЕНИЕ № 1118
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот с кадастрален
№ 372, кадастрален район 259 по плана на новообразуваните имоти в местността Съборената
кюприя (зона по § 4 ПРЗЗСПЗЗ), намиращ се
извън урбанизираните територии в землището на
гр. Стара Загора – собственост на Камен Стоянов
Атанасов от гр. Гълъбово. С плана за застрояване
в имота се установява устройствена зона – Жм
(за жилищни нужди) със следните нормативи:
максимална височина на застрояване – до 10 м;
максимална плътност на застрояване – до 60%;
максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%;
начин на застрояване – свободно, за изграждане
на обект: „Жилищна сграда“. Проектът се намира
в сградата на общината – ет. 5, стая 513.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
5716

Председател: Т. Руканов

РЕШЕНИЕ № 1119
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот с кадастрален
№ 406, кадастрален район 259 по плана на новообразуваните имоти в местността Съборената
кюприя (зона по § 4 ПРЗЗСПЗЗ), намиращ се
извън урбанизираните територии в землището
на гр. Стара Загора – собственост на Пламен
Йорданов Кондов от гр. Стара Загора. С плана за
застрояване в имота се установява устройствена
зона – Жм (за жилищни нужди) със следните
нормативи: максимална височина на застрояване – до 10 м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф. на интензивност
на застрояване – до 1,2; минимална озеленена
площ – 40%; начин на застрояване – свободно,
за изграждане на обект: „Жилищна сграда“.
Проектът се намира в сградата на общината – ет. 5, стая 513.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
5717

Председател: Т. Руканов

РЕШЕНИЕ № 1120
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот с кадастрален
№ 906, кадастрален район № 302, намиращ се
извън урбанизираните територии в местността
Сараджейката, землище гр. Стара Загора – собственост на „Тотин“ – ЕООД, гр. Стара Загора,
представлявано от Тошо Иванов Колев, ЕИК
123563973. С плана за застрояване в имота се
установява устройствена зона – Срж (смесена
за рекреационни дейности и жилищни нужди)
със следните нормативи: максимална височина
на застрояване – до 10 м; максимална плътност
на застрояване – до 50%; максимален коеф.
на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на сгради,
съдържащи обекти за „Рекреационни дейности
и жилищно строителство“. Проектът се намира
в сградата на общината – ет. 5, стая 513.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
5718

Председател: Т. Руканов

РЕШЕНИЕ № 1121
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот кадастрален
№ 049002 с идентификационен № 68850.49.2 по
кадастралната карта в местността Каймака,
намиращ се извън урбанизираните територии
в землището на гр. Стара Загора – собственост
на Боньо Иванов Димитров от гр. Стара Загора.
С плана за застрояване в имота се установява
устройствена зона – Жс (за жилищни нужди)
със следните нормативи: максимална височина
на застрояване – до 15 м; максимална плътност
на застрояване – до 70 %; максимален коеф. на
интензивност на застрояване – до 2,0; минимална
озеленена площ – 30 %; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда“. Проектът се намира в сградата
на общината – ет. 5, стая 513.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
5719

Председател: Т. Руканов

РЕШЕНИЕ № 1122
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот кадастрален
№ 061021 в местността Кривия орех, намиращ
се извън урбанизираните територии в землището
на с. Пряпорец, община Стара Загора – собственост на Слави Славов Иванов от с. Пряпорец.
С плана за застрояване в имота се установява
устройствена зона – Жм (за жилищни нужди)
със следните нормативи: максимална височина
на застрояване – до 10 м; максимална плътност
на застрояване – до 60 %; максимален коеф. на
интензивност на застрояване – до 1,2; минимална
озеленена площ – 40 %; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда“. Проектът се намира в сградата
на общината – ет. 5, стая 513.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
5720

Председател: Т. Руканов

РЕШЕНИЕ № 1123
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел. захранване – чрез
изграждане на кабел НН от съществуващ мачтов
трафопост „Балкан“ за захранване на обект:
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„Жилищна сграда“ в поземлен имот кадастрален № 011006 с идентификационен № 68850.11.6
по кадастралната карта в местността Бобоолу,
землище гр. Стара Загора, минаващо през поземлен имот с идентификационен № 68850.12.22
по кадастралната карта, представляващ полски
път – общинска публична собственост. Проекът
се намира в сградата на общината, ет. 8, стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора
до Административния съд – Стара Загора.
5721

Председател: Т. Руканов
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публична собственост; поземлен имот с кадастрален № 000872, представляващ изоставена
нива – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, стопанисвана от
общината. Проектът са намира в сградата на
общината, ет. 8, стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
5723

Председател: Т. Руканов

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

РЕШЕНИЕ № 1125
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот кадастрален
№ 211030 с идентификационен № 68850.211.30
по кадастралната карта на града в местността
Курбанова чешма, намиращ се извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара
Загора – собственост на Петя Гочева Господинова
от гр. Стара Загора. С плана за застрояване в
имота се установява устройствена зона – Жм
(за жилищни нужди) със следните нормативи:
максимална височина на застрояване – до 10 м;
максимална плътност на застрояване – до 60 %;
максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %;
начин на застрояване – свободно, за изграждане
на обект: „Жилищна сграда“. Проектът се намира
в сградата на общината – ет. 5, стая 513.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора
до Административния съд – Стара Загора.
5722
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РЕШЕНИЕ № 694
от 27 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. Харманли, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване на ПИ 77181.30.484, като в обхвата му
се включва и ПИ 77181.30.483, местност Гарванова
воденица, по КК на землище на гр. Харманли.
За поземлени имоти 77181.30.484 и 77181.30.483
се определя предназначение „Пречиствателна
станция за питейни води“ при следните показатели на застрояване за имотите:
етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – 60 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – 1,0;
минимална озеленена площ – 30 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване са съгласно графичната част на проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Административния съд – Хасково.
5644

Председател: П. Делчев

Председател: Т. Руканов

РЕШЕНИЕ № 1126
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура – трасе за външно ел. захранване – чрез кабел НН от съществуващ трафопост
„Азмака“ за захранване на обект „Изложбена зала
за автомобили“ в поземлени имоти с кадастрални № 035013 и № 035014, местност Равнището,
землище с. Хрищени, община Стара Загора,
минаващо през поземлен имот с кадастрален
№ 000622, представляващ полски път – общинска
публична собственост; поземлен имот с кадастрален № 000442, представляващ път І клас от
републиканската пътна мрежа – собственост на
държавата; поземлен имот с кадастрален № 000477,
представляващ напоителен канал – общинска

ОБЩИНА ЧИРПАН
РЕШЕНИЕ № 611
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чирпан, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване (ПЗ) с предвиждане
на основно застрояване в производствена зона
(Пч) за инженерно-техническа инфраструктура
(поставяне на ППС за мобилни далекосъобщителни услуги) при промяна предназначението
на земята за поземлен имот 001395 в землището
на гр. Чирпан.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – гр. Стара Загора,
чрез Общинския съвет – гр. Чирпан, на основание
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.
5757

Председател: Хр. Стефанов
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ШУМЕН
ЗАПОВЕД № РД-15-74
от 3 май 2011 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и протокол от 7.04.2011 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ одобрявам
плана на новообразуваните имоти за новообразувани имоти № 650.462, 650.463 и 650.655, намиращи
се в местността Под манастира, землището на
гр. Шумен.
Жалби срещу заповедта относно така одобрения план на новообразуваните имоти могат
да се подават от заинтересуваните лица чрез
областния управител на област Шумен пред Административния съд – Шумен, в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“.
5771

Областен управител: Д. Александров

ОБЩИНА С. ГЪРМЕН,
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 547
от 4 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл.129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Гърмен,
област Благоевград, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на линейната инфраструктура, представляващ обект: „Магистрален оптичен кабел от гр.
Гоце Делчев до с. Гърмен“, подобект: „Трасе на територията на община Гърмен, област Благоевград“.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Благоевград.
5619

Председател: Г. Мисирков

ОБЩИНА С. САТОВЧА,
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 309
от 10 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал.1, т. 11 ЗМСМА, чл.
129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 6, Решение № 3 от
02.03.2011г. на ОЕС по УТ при Община Сатовча,
Общинският съвет – с. Сатовча, реши:
Одобря ва п роек т за П У П – парцеларен
план за външно захранване (подземен кабел
20 kV) за МВЕЦ „Црънча“, преминаващо през
имот № 1164 – полски път, м. Тополата; имот
№ 1167 – мес т н и п ът ища, м. Гробет о; и мо т
№ 15141, м. Трънето, и имот № 4350, м. Елата, по КВС на землището на село Ваклиново,
община Сатовча, с възложител „Хидроенерджи
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление София 1504, район „Оборище“, ул. Стара
планина 31 – 33.
На основание чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Сатовча до
Административния съд – Благоевград.
5916

Председател: Ел. Кълков
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437. – Националната художествена академия – София, обявява конкурси за двама доценти
по 050804 изкуствознание и изобразителни изкуства (скулптура и композиция – един, и теоретични проблеми на текстилното изкуство – един)
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник”. За справки – Учебно-методичен отдел,
тел. 988-17-02.
5901
9. – Софийският университет „Св. Климент
О х ри дск и “ – Со фи я , о бя вя ва кон к у р си з а:
професори по: 3.1. социология, антропология
и науки за културата (книгознание/история на
книгата; история на жените/половете) – един,
със срок 3 месеца; 2.1. филология (съвременен
език урду) – един, със срок 2 месеца; доценти
по: 3.8. икономика (стопанска история, икономическа интеграция, глобализация) – един; 3.8.
икономика (финанси, парично обращение, кредит
и застраховки) – един, двата със срок 3 месеца;
2.1. филология (португалска литература) – един,
със срок 2 месеца; главен асистент по 2.1. филология (чешки език) – един, със срок 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в ректората, стая 108, София 1504,
бул. Цар Освободител 15, тел. 987-36-34.
5826
503. – Химикотехнологичният и металургичен университет – София, обявява конкурс за
главен асистент по 5.10 химични технологии
(технология на каучук и гума) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в ХТМУ, бул. Климент
Охридски 8, сграда „А“, ет. 2, стая 205, тел. 81
63 120 и 81 63 136.
5827
65. – Нов български университет, София,
обявява конкурс за професор в област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
наук и, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата
(семиотика) със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Изисква се кандидатите
да притежават научна степен „доктор“. Документите се подават в НБУ, ул. Монтевидео 21,
отдел „Персонал“, стая 216, тел. 8110236, 8110216.
5450
80. – Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ обявява конкурси за доценти
по: професионално направление 3.3. Политически
науки – един; професионално направление 2.3.
Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката) – един, двата със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, стая
206, за справки – тел. 052/359-510, 052/359-511,
www.vfu.bg.
5640
377. – Икономическият университет – Варна,
обявява конкурси за доценти по: научна специалност: 05.03.06 История на България (Стопанска
история) – един; нау чна специалност:05.01.13
Философия на културата, политиката, правото и
икономиката – един, двата със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в отдел „НИРД“, стая 527, тел.: 052/660-295.
5695
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43. – Великотърновският университет „Св.
св. Кирил и Методий“ обявява конкурси за:
професори по: област на висше образование 2.
хуманитарни науки, професионално направление
2.2. история и археология (история на България
1878 – 1944 г.) – един; област на висше образование 3. социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.2. психология
(социална психология) – един; област на висше
образование 1. педагогически науки, професионално направление 1.3. педагогика на обучението по... (баскетбол) – един; доценти по: област
на висше образование 3. социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.2.
психология (педагогическа и възрастова психология) – един; област на висше образование 3. социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.3. политически науки (европейски
интеграционен процес) – един; област на висше
образование 3. социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.4. социални
дейности (социално предприемачество) – един;
главен асистент по област на висше образование 2.
хуманитарни науки, професионално направление
2.1. филология (китайски език), всички със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ректората, отдел „Управление на
персонала“, стая 305, тел. 062/618-368.
5807
7. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурси за: професори по: професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, специалност „Телекомуникационни системи“, научна специалност „Комуникационни мрежи
и системи“ – един за катедра „Комуникационна
техника и технологии“; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки,
специалности „Информатика“ и „Компютърни
науки“, научна специалност „Информатика“ – един
за катедра „Информатика и информационни
технологии“, със срок 2 месеца; професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника и
автоматика, специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“, научна специалност „Автоматизация на производството“ – един
за катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника“, със срок 4 месеца; професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване
и авиация, специалност „Транспортна техника и
технологии“, научна специалност „Двигатели с
вътрешно горене“ – един за катедра „Двигатели с
вътрешно горене“; професионално направление 1.3.
Педагогика на обучението по двойка специалности, специалности „Български език“ и „История“,
научна специалност „История на България“ – един
за катедра „Педагогика, психология и история“;
професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалности „Земеделска техника и
технологии“ и „Мениджмънт и сервиз на техниката“, научна специалност „Теория на механизмите,
машините и автоматичните линии“ – един за катедра „Теория на механизмите,машините,подемнотранспортна техника и технологии“; професионално направление 3.8. Икономика, специалност
„Маркетинг“, научна специалност „Финанси,
парично обръщение, кредит и застраховка“ – един
за катедра „Икономика“; доценти по: професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване
и авиация, специалност „Транспортна техника и
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технологии“, научна специалност „Управление и
организация на автомобилния транспорт“ – един за
катедра „Транспорт“; професионално направление
5.10. Химични технологии, специалност „Химични
технологии“ – един за катедра „Ремонт, надеждност и химични технологии“, със срок 3 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – отдел „Развитие на академичния
състав“, тел. 082/888-378; 888-455.
5557
16. – Шу менск и ят у ниверситет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурси за:
професор в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление
1.3. Педагогика на обучението по...(Теория и методика на обучението по изобразително изкуство)
със срок 2 месеца; доценти по: област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.1.Физически науки (Структура, механични и термични
свойства на кондензираната материя) – един, със
срок 2 месеца; област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика
(Електронизация) – един, със срок 2 месеца;
област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението
по биология) – един, със срок 2 месеца; област
на висшето образование 3. Социални, стопански
и правни науки, професионално направление 3.8.
Икономика (Икономика и организация на труда) – един, със срок 2 месеца; област на висшето
образование 4. Природни науки, математика
и информатика, професионално направление
4.5. Математика (Алгебра и теория на числата) – един, със срок 3 месеца; област на висшето
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.5.
Математика (Геометрия и топология) – един,
със срок 3 месеца; главен асистент в област на
висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.2.
Растителна защита (Фитопатология) със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ректорска канцелария на ШУ,
Шумен, ул. Университетска 115, корпус 1, каб.
111. За информация тел.: 054/830-350; централа:
830-495, вътр. 101, 201; GSM: 0899 901943.
5594
17. – Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ отменя само конкурса за
главен асистент в област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление
1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) със срок 2 месеца (ДВ, бр. 31 от 2011 г.) и
обявява нов конкурс за главен асистент в област
на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Социална
педагогика) със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“.
5595
73. – Медицинският университет – Плевен,
на основание Решение № 295 от 12.05.2010 г.
на Министерския съвет обявява докторантури
по следните научни специалности за учебната
2010/2011 г.:
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Научна
специалност

Образователна
и научна степен доктор

03.00.00

редов- задочна
на
Медицински науки

03.01.00

Медицина

1.

03.01.47

К ард ио ло гия

2.

03.01.50

Педиатрия

1

3.

03.01.37

Обща х ирургия

2

Общо:

2

3

2

За участие в конкурса се подават следните документи: 1. заявление до ректора; 2. автобиография;
3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението или
нотариално заверено копие от нея, или уверение
за успешно положени държавни изпити; 4. копие
от трудов договор – за участниците в конкурса за
задочна докторантура; 5. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната
научна област. Кандидатите за докторанти следва да
имат предвид, че докторантът има права по чл. 70,
ал. 1, т.1 – 13 и задължения съгласно чл. 71 от Закона
за висшето образование. Същият заплаща такса
за първата година на обучение съгласно Закона за
висшето образование. Срок за подаване на документите за участие в конкурсите за докторантура
в Медицинския университет – Плевен – 2 месеца
считано от датата на обнародването в „Държавен
вестник“. Приемът на документи се извършва в
Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат 1, ет. 2, стая 247, тел. 064/ 884-103.
5696
57. – Институтът по оптически материали и
технологии „Акад. Й. Малиновски“ при БАН – София, обявява конкурс за професор по 01.05.05
Физикохимия, направление 4.2 Химически науки
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и подаване на документи – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 109, тел. 9793501.
5516
23. – Институтът по полимери при БАН – София, обявява конкурс за професор по 01.05.06 химия
на високомолекулните съединения (професионално
направление 4.2. химични науки съгласно ПМС
№ 125 от 2002 г.) – за лаборатория „Полимеризационни процеси“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в института,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103А, тел. 979 22-09.
5544
9. – Институтът по микробиология „Стефан
Ангелов“ към БАН – София, обявява конкурси
за двама доценти по 4.4.3, направление „Биологически науки“ („Микробиология“ – 01.06.12):
един за нуждите на Департамента по обща микробиология, секция „Микробна генетика“, и един
за Департамента по приложна микробиология,
лаборатория „Микробен биосинтез и екология“,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, София, ул.
Акад. Г. Бончев, бл. 26, тел. 979-31-26.
5697

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 5

122. – Институтът за български език „Проф.
Любомир Андрейчин“ при БАН – София, обявява
конкурс за професор по научната специалност
05.04.11 Общо и сравнително езикознание (ономастика) за нуждите на института със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, бул. Шипченски
проход 52, бл. 17, ет. 5, стая 504, тел. 02 872-23-02.
5561
255. – Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конкурси за
професори по: научната специалност 01.01.12 Информатика (математическа лингвистика и обработка на знания в цифрови библиотеки и електронно
обучение) – един; научната специалност 01.01.12
Информатика (софтуерни технологии) – един,
и двата със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в отдел „КУД“
на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8,
тел. (02)979-28-48.
5749
364. – Националният институт по геофизика,
геодезия и география – БАН, София, обявява
конкурси за професори по: 01.04.08 физика на
океана, атмосферата и околоземното пространство – един; 01.04.06 сеизмология и вътрешен
строеж на земята – един; 02.16.01 обща, висша и
приложна геодезия – двама, със срок 2 месеца от
датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Документите за участие се подават в канцеларията
на института – София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3,
тел. 979 3322.
5828
42. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че
през април 2011 г. са продадени следните общински
обекти: 1. сграда с поземлен имот № 3406, с. Бистрица, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Панчарево“, продаден на Явор Петров
Стоянов за 31 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3
ЗДДС); 2. офис № 4, ж. к. Зона Б-5-3, бл. 24, ет. 3,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Възраждане“, продаден на Веселин Иванов Киров
за 30 000 лв., върху които е начислен ДДС в размер 6000 лв.; общата цена по договора възлиза на
36 000 лв., изплатени изцяло от купувача.
5785
157. – Община Асеновград на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през март 2011 г. е извършена продажба чрез търг с явно наддаване на
обект – частна общинска собственост – поземлен
имот с кадастрален № 00702.530.239 по кадастралната карта на Асеновград, незастроен, целият с
площ 281 кв. м, с трайно предназначение: „Урбанизирана територия“, начин на трайно ползване:
„За друг вид производствен, складов обект“. За
имота е отреден УПИ ХІХ – 530.239, стопанска
дейност, кв. 330 по ПУП на Асеновград, одобрен
със Заповед № А-1331 от 12.09.2007 г. на кмета
на общината. Имотът е актуван с акт № 2926
от 22.01.2009 г. за частна общинска собственост
на „Раскин Комерс“ – ЕООД, Асеновград, ЕИК
201190138, със седалище и адрес на управление
Асеновград, област Пловдив, ул. Сини връх 34,
представлявано от Сезгин Ахмед Яхе, за 53 208 лв.
(без ДДС), изплатени изцяло от купувача.
5821
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2. – Община Аксаково, област Варна, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за обект: „Кабелно електрозахранване“ за
ПИ № 032010 и 032039, з-ще гр. Аксаково, община
Аксаково, област Варна. Подробният устройствен
план засяга поземлен имот по КВС на гр. Аксаково, както следва: № 000096 – полски път на
Община Аксаково с дължина на трасето 159,70
м, от които 47,21 м попадат в КВС и 112,49 м – в
територията на с.о. „Янчова поляна“. Планът се
намира в сградата на общинската администрация
Аксаково и всички заинтересовани 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 подробен устройствен
план до кмета на общината.
5750
5. – Община Аксаково, област Варна, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за обект: „Кабелно електрозахранване на
БКТП чрез нова кабелна линия 20 kV от РОМзК
20/4000 на съществуващ ЖР стълб на ВЕЛ 20
kV – извод Игнатиево“ в ПИ № 127005, з-ще
с. Слънчево, община Аксаково, област Варна.
Подробният устройствен план засяга поземлени
имоти по КВС на с. Слънчево, както следва:
№ 127016 – полски път на Община Аксаково, и
№ 127056 – собственост на Светломир Димитров
Димитров, с дължина на трасето 118 м. Планът се
намира в сградата на общинската администрация
Аксаково и всички заинтересовани 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 подробен устройствен
план до кмета на общината.
5751
171. – 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 – план за регулация на УПИ І,
кв. 126 и УПИ І, кв. 127 по плана на Районен
център „Меден рудник“, Бургас, който е изложен
за разглеждане в ТД „Възраждане“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
5620
12. – Община Бургас на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите
собственици, че с протокол № 5 от 04.02.2010 г. на
комисията по § 4к, ал. 12 ПЗРЗСПЗЗ, назначена
със Заповед № 657 от 18.03.2009 г. на кмета на
общината, са приети проекти за изменение на
плана на новообразуваните имоти в зони по § 4
ПЗРЗСПЗЗ, както следва: 1. за НПИ № 143, 117,
НПИ № 143.454 и НПИ 143.455, с.о. Лозницата,
землище гр. Българово; 2. за НПИ № 504.731 и
НПИ 504.732, с.о. Острица – 1, землище кв. Банево и с. Миролюбово, гр. Бургас. На основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица
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могат да направят писмени искания и възражения
по проектите и придружаващата ги документация до кмета на общината в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“. Проектите са на разположение в стая
401, Община Бургас.
5621
12а. – Община Бургас на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите
собственици, че с протокол № 6 от 25.02.2010 г. на
комисията по § 4к, ал. 12 ПЗРЗСПЗЗ, назначена
със Заповед № 657 от 18.03.2009 г. на кмета на общината, са приети проекти за изменение на плана
на новообразуваните имоти в зони по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, както следва: 1. за НПИ № 501.960, местност
Острица – 2, землище кв. Банево, гр. Бургас; 2.
за НПИ № 503.931 с.о. Острица – 1, землище кв.
Банево, гр. Бургас; 3. за НПИ № 143.223 и НПИ
№ 143.221, с.о. Лозница, землище гр. Българово.
На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по проектите и придружаващата ги
документация до кмета на общината в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“. Проектите са на разположение в стая
401, Община Бургас.
5622
53. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за застрояване,
пътна връзка и план-схеми за електрификация
и водоснабдяване към ПУП на ПИ № 064026,
местност Саламатя по КВС на с. Леденик, община
Велико Търново, с цел промяна предназначението
на земята за „Търговски център и заведение за
обществено хранене“. 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 общината в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
5772
37. – Община Вълчедръм, област Монтана, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изготвен комплексен проект
за изграждане на обект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна
мрежа и изграждане на канализационна мрежа и
пречиствателна станция за отпадъчни води – гр.
Вълчедръм“, подробен устройствен план – план
регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на поземлен имот № 807158 в землището на гр. Вълчедръм
и парцеларни планове на трасетата и сервитутите
на канал за отпадъчни вози; водопроводно трасе
за водоснабдяване; канал за дъждовни води и
кабелно трасе за ел. захранване на Пречиствателна станция за отпадъчни води – Вълчедръм,
по същия. Засегнатите имоти са, както следва:
общинска собственост: имоти № 807158, 000221,
806057, 000260 и 000352; държавна публична:
имоти № 807175 – вът решна река; държавна
частна: имоти № 000066 и 000105 – канали, и
имоти частна собственост, № 807124, 807125,
807126, 807128, 807129, 807130, 807133, 807134,
807136, 807137, 807138, 807141, 807142, 807143,
807144, 807145, 807146, 807148, 807149, 807152,
807153, 807154, 807155, 807156, 807157, всички в
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землището на гр. Вълчедръм, област Монтана.
Проектът, ПУП – ПРЗ и парцеларните планове са
изложени в стая № 12 на общинската администрация и могат да бъдат разглеждани от заинтересованите собственици. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите лица могат да правят писмени
възражения, предложения и искания по проектите
до кмета на община Вълчедръм в едномесечен срок
от обявлението в „Държавен вестник“.
5623
284. – Община Две могили на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
съгласно чл. 108, ал. 2 и чл. 98а ЗУТ е изработена
план-схема за газификация на гр. Две могили, община Две могили, област Русе. Заинтересованите
лица на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ имат право
на писмени възражения, предложния и искания по
план-схемата в едномесечен срок от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
пред общинската администрация – гр. Две могили.
5624
4. – Община Етрополе, Софийска област, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – ПП (парцеларен план) за елементите на техническата инфраструктура за подобект
„Напорен водопровод“ от водохващането на река
Малък Искър до МВЕЦ „Етрополе“, намираща се
в ПИ № 000547, м. Пупчалиите, в землището на гр.
Етрополе. Трасето на водопровода и сервитутите
от водохващането до МВЕЦ „Етрополе“ преминава през имоти с идентификатори № 000548 и
№ 000531 – собственост на „Геоенергопроект“ – АД,
София; имоти № 000574, 000597 и № 000581 – общинска собственост; имоти № 640392, 640393, 640597,
640601 и № 640602 – Държавен горски фонд. Проектът е изложен в сградата на Община Етрополе, ет.
№ 1, стая № 102. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
5537
12. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план за външно ел.
захранване на поземлен имот 151007, преминаващ
през поземлени имоти 000055 – полски път, и в
територията на § 4 (по КВС № 000435) по полски
път 181.11 и 000268 – пасище, мера – всички в
землището на с. Копринка, община Казанлък. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок от един месец
след обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта в
отдел „УТ и СП“, стая 11 на Община Казанлък и
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
5538
41. – Община Кресна на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – ПП (парцеларен
план) на техническа инфраструктура (извън границите на урбанизираната територия) – за строеж:
„Кабелно електропроводно отклонение 20 kV от
възлова станция, намираща се в ПИ № 118015, м.
Драколово, землище с. Влахи, до проектен стълб
№ 2 от проектен ВЕЛ 20 kV в ПИ № 116003, м.
Драколово, землище с. Влахи“ за отвеждане на
произведената ел. енергия за присъединяване към
съществуваща ел. преносна мрежа, трасето на ка-
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белното електропроводно отклонение преминава
през ПИ № 000591 (полски път) на община Кресна
с дължина 14 м 2 и през ПИ № 116003 (ливада) на
община Кресна с дължина 110 м 2. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
обявлението по ал. 2 или от съобщението по ал. 3
на чл. 128 ЗУТ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до общинската администрация – гр. Кресна.
5773
1. – Община Мъглиж, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на ПУП – парцеларен план за
външно ел. захранване към обект: Фотоволтаично
съоръжение в имоти с идентификатори 49494.618.35
и 49494.618.36, местност Лагера, по кадастралната
карта за землище гр. Мъглиж, изработен на основание чл. 12, ал. 2 и чл. 59, ал. 1 ЗУТ. Проектът е
изложен за разглеждане в отдел „УТ“ на общината.
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.
5816
31. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № 7-4 от
07.04.2011 г. на комисията, назначена със Заповед
№ 585 от 06.04.2009 г. на кмета на общината, е приет
проект за изменение на помощния план към плана
на новообразуваните имоти в местността Реката,
с. Драгичево, община Перник, за поземлен имот
№ 1064.6. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени искания и възражения
по проекта и придружаващата го документация до
кмета на общината. За справка – ет. 12, стая 12.
5774
32. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № 7-2
от 07.04.2011 г. на комисията, назначена със заповед № 585 от 06.04.2009 г. на кмета на Община
Перник, е приет проект за изменение на плана на
новообразуваните имоти в местността Черешите,
с. Драгичево, община Перник, като се попълва поземлен имот № 501.555. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания
и възражения по проекта и придружаващата го
документация до кмета на Община Перник. За
справка: етаж 12, стая 12.
5775
33. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ, съобщава, че с протокол № 7-3
от 07.04.2011 г. на комисията, назначена със заповед № 585 от 06.04.2009 г. на кмета на Община
Перник, е приет проект за изменение на плана на
новообразуваните имоти в местността Копринено
орище, с. Драгичево, община Перник, като се попълва поземлен имот № 65.200 – местен път. На
основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „ Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени искания и възражения по проекта и придружаващата го документация до кмета на Община
Перник. За справка: етаж 12, стая 12.
5776
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1. – Община Плевен на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
на поземлен имот № 027003 в м. Торбово в землището на с. Дисевица, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за застрояване,
схеми за ВиК, парцеларен план на техническата
инфраструктура извън урбанизираните територии – водопровод за поземлен имот № 027003 в
м. Торбово в землището на с. Дисевица, община
Плевен. Проектът се намира в стая № 94 на общината и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда и петък от 9 до 12 ч. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация чрез Центъра за административно
обслужване на гражданите – зала „Катя Попова“.
5539
2. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за:
подробен устройствен план – план за застрояване,
план-схеми за ВиК, електро за поземлен имот
№ 076008 в местността Витска елия в землището
на с. Опанец, парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура (трасе на водопровод) извън границите на урбанизираната
територия, преминаващи през поземлени имоти
№ 076008, 076028, 076077, 076007, 076002, 076001,
000199, 000206, 078041, 078042, 078024, парцеларен
план на елементите на техническата инфраструктура (трасе на пътна връзка) извън границите на
урбанизираната територия, преминаващи през
поземлени имоти № 076008, 076028, 076077, 076007,
076002, 076001, 000199, 000206, 078041, намиращи
се в местността Витска елия в землището на с.
Опанец. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
възражения, предложения и искания по проекта
на подробния устройствен план до общинската
администрация.
5752
16. – Община Раднево на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани,
че е изготвен проект за ПУП – парцеларен план
за обект: „Фотоволтаична електроцентрала“, подобект: „Трасе на външно ел. захранване на ПИ
074022“ през ПИ № 000127, 000213, 000205, 000207
и 000206 в землището на с. Сърнево, община Раднево, област Стара Загора. В едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Раднево.
5625
752. – Община Сапарева баня на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е изготвен проект за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за обект на техническата инфраструктура: „Обслужващ път на обект: „Подобряване и развитие
на инфраструктурата за питейни и отпадъчни
води в гр. Сапарева баня, с. Сапарево и с. Паничище – пречиствателна станция за отпадъчни
води, довеждащ колектор до пречиствателна
станция за отпадъчни води, довеждащ водопровод
за пречиствателна станция за отпадъчни води и
външно ел. захранване до пречиствателна станция
за отпадъчни води, землище гр. Сапарева баня“
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в обхвата на поземлени имоти с идентификатори
№ 65365.24.624, 65365.43.40, 65365.43.66, 65365.43.201,
65365.43.205, 65365.43.208, 65365.58.11 и 65365.58.239
по кадастралната карта за землището на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15
от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК – София, с възложител Община Сапарева
баня, представлявана от кмета, като е изготвен
на основание чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ и съобразен с изискванията на Наредба № 8
за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ могат да се направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администирация, гр. Сапарева баня.
5815
14. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане на
трасе на подземен електропровод 1 kV до поземлен
имот 67338.835.20, местност Драката, землище кв.
Речица, Сливен. Трасето преминава през имоти
67338.835.30 и 67338.835.6, местност Драката в
същото землище. Проектът е изложен в общината, стая 35. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
5352
79. – Община Твърдица на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за изграждане на обект: „Присъединяване на
фотоволтаична централа в ПИ 72165.292.916 по
кадастралната карта на гр. Твърдица, община
Твърдица“. Трасето на кабела с дължина 291,04 м
преминава през ПИ 72165.292.916, ПИ 72165.292.281,
ПИ 72165.290.229 и ПИ 72165.289.2 от КК на гр.
Твърдица, община Твърдица. Изработеният проект е на разположение всеки работен ден в стая
№ 21, ет. 3 в сградата на Община Твърдица, пл.
Свобода 1. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ до общинската администрация.
5753
80. – Община Твърдица на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на обект: „Присъединяване
към мрежа 20 кV – кабел 20 кV“ за нуждите на
„МВЕЦ на река Твърдишка“, разположена в ПИ
630085/87, местност Стара планина, землище
гр. Твърдица, община Твърдица, област Сливен.
Трасето на кабела преминава през общински
имот № 72165.631.86 и идентичен с отдел 37г по
ЛУП от 2001 – 2010 г. Изработеният проект е на
разположение всеки работен ден в стая № 21, ет.
3 в сградата на Община Твърдица, пл. Свобода 1.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения,
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предложения и искания по проекта в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
общинската администрация.
5754
81. – Община Трън на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен
устройствен план – парцеларен план за обект на
техническата инфраструктура – подземно кабелно
трасе за външно електрозахранване на Базова станция на мобилен оператор М-tel – № PER0037 – „Ребро“, през ПИ № 000298, ПИ № 000533 и ПИ
№ 000588, землището на с. Неделково, община
Трън. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
5347
12. – Община Шумен на основание чл. 28б, ал. 4
ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите лица, че
е изработен план на новообразуваните имоти на
местност Под манастира в землището на гр. Шумен,
за новообразуваните имоти № 653.129, 653.130 и
653.70, за кадастрален район 651 с номера: 651.177,
651.171, 651.172, 651.160, 651.155, 651.156, 651.154,
651.23, 651.296, 651.295, 651.294, 651.293, 651.231,
651.232, 651.233, 651.234, 651.142, 651.321, 651.322,
651.326 и 651.327. Планът е изложен в сградата на
общината на третия етаж – дирекция „Устройство
на територията“, стая № 330. На основание чл. 28б,
ал. 5 ППЗСПЗЗ в 30-дневен от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плана до кмета на общината.
5645
6. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
са изработен проекти за подробни устройствени
планове – ПЗ (план за застрояване) за разполагане
на фотоволтаична електроцентрала в имот 112001,
м. Мараши в землището на с. Малко Тръново,
община Чирпан. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
могат да направят писмени възражения и искания по проектите до общинската администрация.
Проектите са изложени в сградата на Община
Чирпан, ет. 1, стая 4.
5350

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Варна, съобщава за
направено оспорване от „Фам тур“ – АД, на Решение
№ 1732-13 по протокол № 17 от 13, 14.10.2009 г. и
Решение № 1809-02 по протокол № 18 от 13.11.2009 г.,
и двете на Общинския съвет – гр. Варна, с които е
одобрен ПУР на СО „Ален мак“, Варна, в частта по
отношение на ПИ № 3118, кв. 65. Заинтересованите
лица могат да подадат заявление за конституирането им като ответници по адм.д. № 2851/2010
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, към което да
приложат писмени доказателства, удостоверяващи
качеството им на заинтересовани лица. Към заявлението е недопустимо да се правят искания за
отмяна на обжалваното решение на Общинския
съвет – гр. Варна, както и за присъединяване към
подадената от „Фам тур“ – АД, жалба.
5842
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Административният съд – Ловеч, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване срещу чл. 27
от Наредбата за определяне и администриране
на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян, по което е образувано
адм.д. № 99/2011 по описа на Административния
съд – Ловеч, насрочено за 2.06.2011 г. от 10,45 ч.
5840
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпила жалба от областния
управител на област с административен център гр.
Силистра, с която е оспорена изцяло Наредбата
за условията, критериите и редът за финансово
подпомагане на спортните клубове, приета на заседание на 21.03.2011 г. от Общинския съвет – гр.
Силистра, и по нея е образувано адм.д. № 71 по
описа на Административния съд – Силистра, за
2011 г., насрочено за 22.06.2011 г. от 14 ч.
5843
Пазарджишкият окръжен съд призовава Георги
Димитров Кендичев с последен адрес с. Строево,
ул. Победа 21, област Пловдив, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 4.07.2011 г. в 9,30 ч. като
ответник по в.гр.д. № 541/2010, образувано по подадена жалба от Иван Ангелов Игнатов от Карлово,
ул. Ген. Карцов 84, вх. В, ет. 4. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5846
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 679, ал. 1 ТЗ призовава кредиторите на „Булгар
минерали – Стрелча“ – АД, гр. Стрелча, област
Пазарджик, да се явят в съда на 25.05.2011 г. от 11
ч. за разглеждане на искането по чл. 679, ал. 1 ТЗ,
направено от „Булгар минерали – Стрелча“ – АД,
за отмяна на решенията на първото събрание на
кредиторите.
6005
Пазарджишкият районен съд съобщава на
Инна Давидовна Механджийска, без регистриран
постоянен и настоящ адрес на територията на България, че срещу нея е заведено гр.д. № 1490/2011
с ищец Цветан Йорданов Генов с предмет лишаването є от родителски права върху детето
Давид Цветанов Генов. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ ответницата
може да се яви в съда за получаване на преписи
от исковата молба и приложенията, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
5845
Плевенският районен съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ ответника Мирко Майеров да се яви
в канцеларията на Плевенския районен съд, за
да получи препис от искова молба и приложенията към нея по гр.д. № 1180/2006, по описа на
съда, заведено от Трифон Димитров Тончев от
Плевен, ул. Трапезица 10, ет. 2, ап. 6, по чл. 14,
ал. 4 ЗСПЗЗ. В случай че не се яви, за да получи
съдебните книжа в указания срок, съдът ще му
назначи особен представител на основание чл. 48,
ал. 2 ГПК.
5844
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Сливнишкият районен съд призовава Юри
Емилов Гошов с последен известен адрес София,
район „Люлин“ (Люлин – Връбница), ул. 328 № 9,
ет. 2, ап. 6, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 29.06.2011 г. в 10 ч. като ответник по гр.д.
№ 110/2000, заведено от Зорка Трайчева Спасова
и други, по чл. 97 ГПК във връзка с чл. 108 ЗС.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл. 48,
ал. 1 и 2 ГПК.
5841
Ловешкият окръжен съд обявява, че е образувано гр. д. № 353/2010, насрочено за 28.09.2011 г.
от 10 ч., по предявените от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна
дейност искове с правно основание чл. 28, ал. 1
във връзка с чл. 4, ал. 1 и 2, чл. 6, 8, 9, 10 ЗОПДИППД срещу Димитър Стоянов Калайджиев с
постоянен адрес Ловеч, ул. Цар Освободител 10,
ап. 21, Виолета Горанова Тодорова-Калайджиева
с постоянен адрес Ловеч, ул. Цар Освободител 10,
ап. 21, Горан Димитров Стоянов с постоянен адрес
Ловеч, ул. Цар Освободител 10, ап. 21, Мартин Димитров Стоянов с постоянен адрес Ловеч, ул. Цар
Освободител 10, ап. 21, „Каимекс“ – ООД, Ловеч,
в ликвидация, с ЕИК 110002755, със седалище и
адрес на управление Ловеч, ул. Княз Имеретински 105, представлявано в процеса от особения
му представител адв. Спиридонова – АК – Ловеч,
и „Товарни превози“ – ЕООД, Ловеч, в ликвидация, с ЕИК 110545701, със седалище и адрес на
управление Ловеч, Северна индустриална зона,
ул. Цар Освободител 10, представлявано от Стела
Тошкова Досева – ликвидатор, за отнемане в полза
на държавата на следното имущество:
От Димитър Стоянов Калайджиев и Виолета
Горанова Тодорова-Калайджиева на основание чл. 10
във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
1. Апартамент № 25 в Ловеч, ул. Цар Освободител 10, жилищен блок „Лале“, на седми етаж,
със застроена площ 58,23 кв. м, състои се от
спалня, столова с бокс, баня с клозет, дрешник,
коридор и тераса, при граници: отгоре – покрив,
отдолу – ап. на Горан Тодоров, ул. Осъмска, от две
страни – двор, стълбище и тавански помещения;
избено помещение № 15 със светла площ 3 кв. м
при граници: от две страни – двор, коридор и мазе
на Иван Иванов; таванско помещение № 25 със
светла площ 4,95 кв. м, при граници: таван на Тодор
Тодоров, коридор, двор и таван на Цанко Цанков,
заедно с припадащите се 1,54669 % идеални части
от общите части на сградата и отстъпено право
на строеж върху държавен парцел III в кв. 196
по плана на гр. Ловеч, одържавен с акт. Имотът
е собственост на Димитър Стоянов Калайджиев и Виолета Горанова Тодорова-Калайджиева,
придобит със Заповед № 1041 от 25.11.1987 г. на
основание чл. 13 от Закона за собствеността и
чл. 120 от Наредбата за държавните имоти.
2. Лек автомобил марка и модел „Мерцедес СЛК
200“, рег. № ОВ 4489 АР, рама №WDB2083441F167517,
двигател №1195632010866.
3. Товарен автомобил марка и модел „ГАЗ 53“ с
рег. № Л 2828 ТВ, рама №63924, двигател № 165125.
4. Лек автомобил марка и модел „Опел Корса“
с рег. № ОВ 5207 АН, рама № VSX000093K4234377,
двигател № C13N19C88383.
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5. Лек автомобил марка и модел „Деу Есперо“ с
рег. № ОВ 5474 АН, рама № KLATF19W1RB719129,
двигател № C20LE25048759.
6. Товарен автомобил марка и модел „Фолксваген транспортер“ с рег. № ОВ 1924 АХ, рама
№WV2ZZZ25ZBH023728, двигател № 0769616.
От Димитър Стоянов Калайджиев и Виолета
Горанова Тодорова-Калайджиева на основание чл. 10
във връзка с чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД:
1. Сумата от продажбата на недвижим имот с нотариален акт № 155, том № 57, дело № 15463/2007 г.
от 18.04.2007 г., вх. рег. № 23636 на Служба по
вписванията при Районен съд – София, в размер
247 500 лв.
2. Сумата от продажбата на недвижим имот с нотариален акт № 155, том № 57, дело № 15463/2007 г.
от 18.04.2007 г., вх. рег. № 23636 на Служба по
вписванията при Районен съд – София, в размер
17 100 лв.
3. Сумата в размер 5600 лв. от продажба на
мотоциклет марка „Хонда“, модел ЦБР600С, с
рег. № Л 1691 А, рама № JH2PC253XWM750373,
двигател № PS25E2707489.
4. Сумата в размер 500 лв. от продажба на
мотоциклет марка „Ямаха“, модел ФЗР 250, с
рег. № ОВ 1672 А, рама №3LN219633, двигател
без номер.
5. Сумата в размер 2700 лв. от продажба на
мотоциклет марка „Ямаха“, модел В МАКС 120, с
рег. № ОВ 1861 В, рама №JYA2WEE0XKA003123,
двигател 2WE003123.
6. Сумата в размер 11 110 лв. от продажба на
лек автомобил марка „Форд“, модел Мустанг, с
рег. № ОВ 4021 А, рама №1FALP4040TF165427,
двигател без номер.
От Димитър Стоянов Калайджиев на основание
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
1. 25 дру жествени д яла по 100 лв. всек и
един от тях, притежавани от Димитър Стоянов
Калайджиев в капитала на „Каимекс“ – ООД,
в ликвидация, ЕИК 110002755, със седалище и
адрес на управление Ловеч, п.к. 5500, ул. Княз
Имеритински 105, в размер 2500 лв.
2. 25 дружествени дяла по 100 лв. всеки един
от тях, притежавани от Димитър Стоянов Калайджиев, в капитала на „ГП – АГРО“ – ООД,
в ликвидация, ЕИК 110545701, със седалище и
адрес на управление Ловеч, п.к. 5500, ул. Цар
Освободител 10, в размер 2500 лв.
От Мартин Димитров Стоянов на основание
чл. 8 във връзка с чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД:
Сумата в размер 13 200 лв. от продажба на
имот с № 000007 в землището на гр. Ловеч,
целият 12 000 кв. м в местността „Бабаковец“
при граници и съседи: № 180002 – лозе на Община Ловеч, № 000155 – полски път на Община
Ловеч, № 000206 – път ІІІ кл. Софийско шосе,
№ 000153 – кариера скала на Община Ловеч.
От Горан Димитров Стоянов на основание чл. 9
ЗОПДИППД:
1. Апартамент № 21 на VI етаж в жил. блок
„Лале“ на ул. Цар Освободител в Ловеч, с пространство от 104,24 кв. м, състоящ се от две спални,
хол, столова, бокс, баня, клозет, килер и антрета, при граници: от три страни двор, Димитър
Стефанов, Божин Христов, Ради Радев, заедно
с избено помещение № 5: при граници: Христо
Попов, коридор, Тотю Петров, и таванско помещение № 10 при граници: Христо Попов, коридор,
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Тотю Петров, заедно със съответните идеални
части от общите части на сградата и правото
на ползване от дворното място, която сграда е
построена върху държавен терен, съставляващ
парцел III, пл. № 1077 в кв. 196 по плана на гр.
Ловеч, при граници: от три страни улици, алея,
озеленяване към р. Осъм, срещу задължението
Виолета Горанова Тодорова-Калайджиева да гледа
и издържа родителите си Горан Тодоров Хичков
и Тотка Митева Хичкова с всичко необходимо
за спокойното им и сносно преживяване, като
ги почита и уважава до края на живота им, като
те си запазват вещно право на ползване върху
имота, докато са живи. Имотът е собственост на
Горан Димитров Стоянов, придобит с нотариален акт за продажба на недвижим имот срещу
задължение за гледане и издръжка № 90, том ІII,
дело № 1255/1991 г. от 05.06.1991 г., вх. рег. № 990,
том 260, стр. 73 на Служба по вписванията при
Районен съд – гр. Ловеч.
От „Каимекс“ – ООД, в ликвидация, Ловеч,
на основание чл. 6 във връзка с чл. 4, ал. 1 и 2
ЗОПДИППД:
1. Автоцистерна с рег. № ОВ 1989 Е (стар рег.
№ ПЛ 2856 ЕА), рама № 093, двигател няма номер.
2. Товарен автомобил марка и модел „Шкода – Влекач Лиаз Европа“ с рег. № ПЛ 1217Ч,
рама № 22359051, двигател № 11459037.
3. Товарен автомобил марка и модел „Шкода – Влекач Лиаз Европа“ с рег. № ПЛ 1209Ч,
рама № 204902051, двигател № 15210214.
4. Лек автомобил марка и модел „УАЗ 469 Б“
с рег. № ОВ 7934 АА, рама № 250663, двигател
№ 80202257.
5. Специален автомобил марка и модел „ГАЗ
53“ с рег. № ОВ 7560 АА, рама № 55336, двигател
№ 171103.
6. Сумата в размер 4280 лв. от продажба на
товарен автомобил – влекач, марка „Шкода“ ТР
147, с рег. № ОВ 3534, рама № 11047100220402051,
двигател № В15210214.
7. Сумата в размер 1350 лв. от продажба на
полуремарке, ПР 29, с рег.№ОВ2122 Е, рама № 1252.
От „Товарни превози“ – ЕООД, в ликвидация,
Ловеч, на основание чл. 6 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД:
1. Поземлен имот с идентификатор 43952.519.207 в
Ловеч с площ 2263 кв. м, с начин на трайно ползване:
автогараж, при съседи: 43952.519.598, 43952.519.606,
439 52 . 51 9.451 , 439 52 . 51 9. 59 9, 439 52 . 51 9. 5 81 ,
439 52 . 519. 58 0 , 439 52 . 519. 6 0 8 , 439 52 . 519. 62 9,
439 52 . 519. 59 5, 439 52 . 519. 6 0 0 , 439 52 . 519. 58 2 ,
43952.519.609, 43952.519.401, 43952.519.597.
2. Поземлен имот с идентификатор 43952.519.594
в Ловеч с площ 187 кв. м, с начин на трайно ползване: съоръжение на електропровод, при съседи:
43952.519.401, 43952.519.596, ведно с построената
в него сграда с идентификатор 43952.519.594.1
със застроена площ 53 кв. м – брой етажи 1, с
предназначение: сграда за енергопроизводство.
3. Поземлен имот с идентификатор 43952.519.599
в Ловеч с площ 159 кв. м, с начин на трайно ползване: съоръжение на електропровод, при съседи:
43952.519.580, 43952.519.207, 43952.519.451, ведно
с построените в него сгради с идентификатор
43952.519.599.1 със застроена площ 44 кв. м – брой
етажи 1, с предназначение сграда за енергопроизводство и сграда с идентификатор 43952.519.599.2
със застроена площ 19 кв. м – брой етажи 1, с
предназначение друга сграда за обитаване.
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4. Дворно място в с. Лесидрен, област Ловеч, цялото 15 декара, представляващо парцел
І, ІІ, ІІІ, ІV, V и VІ, имот пл. № 46 в кв. 96 по
регулационен план на с. Лесидрен, одобрен през
2000 г., при граници на имота: на север – двор,
на изток – гора, на юг – улица, на запад – двор,
заедно с построения в него масивен навес без
оградни стени с разгърната застроена площ 425
кв. м, построен в парцел IV, а съгласно скица на
поземлен имот № 19727 от 21.07.2010 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – гр.
Ловеч, представлява поземлен имот с идентификатор 43325.500.1104, намиращ се в землището
на с. Лесидрен, с площ 14 799 кв. м, с начин на
трайно ползване: стопански двор, при съседи:
43325.500.1088, 43325.500.1105, 43325.9.760.
5. Дворно място в с. Лесидрен, област Ловеч, цялото 4000 кв. м, намиращо се в имот пл.
№ 644, парцел І, кв. 80, при граници на имота: на
север – улица, на изток – наследници на Филип
Райков, на юг – м. Губи, на запад – река, заедно
с построените в него: работилница със застроена
площ 348 кв. м, тоалетна, баня, водогрейка със
застроена площ 33 кв. м, бензиностанция със
застроена площ 16 кв. м, открита автомивка със
застроена площ 20 кв. м, трафопост със застроена
площ 30 кв. м, водогрейка със застроена площ
16 кв. м, склад ГСМ със застроена площ 37 кв.
м, компресорно със застроена площ 8 кв. м, маслено със застроена площ 16 кв. м, а съгласно
скица на поземлен имот № 19728 от 21.07.2010 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Ловеч, представлява поземлен имот
с идентификатор 43325.500.644, намиращ се в
землището на с. Лесидрен, община Угърчин, с
площ 3826 кв. м, с начин на трайно ползване:
обект за научна и проектантска дейност, при
съседи: 43325.181.4, 43325.181.1, 43325.500.1041,
43325.500.643, 43325.500.1085, ведно с построените
в него сгради с идентификатор 43325.500.644.1
със застроена площ 287 кв. м – брой етажи 1,
с предназначение промишлена сграда и сграда
с идентификатор 43325.500.644.2 със застроена
площ 207 кв. м – брой етажи 1, с предназначение
селскостопанска сграда.
6. Лек автомобил, марка ВАЗ, модел 2105,
рег.№ Л 0285 ЛК , рама № 981320, двигател
№ 262461.
7. Лек автомобил ВАЗ, модел 2105, рег. № Л
0740 ЛК, рама №1050442, двигател № 711065.
8. Полуремарке ПР 32 Х, рег.№ ОВ 1109 ЕА, рама
№ 0001; първоначална регистрация – 04.10.1982 г.
9. Ремарке Р 8,5 С 11, рег. № Л 5485 Е, рама
№ 5211.
10. Ремарке за товарен автомобил, рег. № Л
8115 Е, рама № 8893.
11. Полуремарке хладилно, рег. № ОВ 0133 ЕА,
рама № V 65578.
12. Полуремарке ПР 25, рег. № ОВ 0323 ЕА,
рама № 512.
13. Полуремарке ПР 29, рег. № ОВ 0325 ЕА,
рама № 0158.
14. Полуремарке ПР 29, рег.№ ОВ 0327 ЕА,
рама № 536.
15. Ремарке за товарен автомобил, рег. № ОВ
0585 ЕА, рама № 8522.
16. Товарен автомобил, марка „Камаз“, модел
5511, рег. № ОВ 0649 АС, рама № 551110020788,
двигател № 522893.
17. Полуремарке ПР 29, рег. № ОВ 0693 ЕА, рама
№ 0339; първоначална регистрация – 23.01.1993 г.
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18. Полуремарке ПР 29, рег.№ ОВ 0774 ЕА,
рама № 0020.
19. Ремарке за товарен автомобил, рег. № ОВ
0793 ЕА, рама № 1130.
20. Полуремарке ПР 29, рег. № ОВ 0794 ЕА,
рама № 608.
21. Полуремарке ПР 29, рег. № ОВ 0807 ЕА,
рама № 1259.
22. Ремарке за товарен автомобил, рег. № ОВ
1905 Е, рама № 8247.
23. Полуремарке ПР 29, рег. № ОВ 2116 Е,
рама № 0155.
24. Полуремарке ПР 29, рег.№ ОВ 2137 Е,
рама № 1241.
25. Влекач, марка „Шкода“, модел Европа, рег.
№ ОВ 4840 АА, рама № 00058288071, двигател
№ 413081170.
26. Влекач, марка „Шкода“, модел ТР 147,
рег. № ОВ 4956 АА, рама № 5818478712, двигател
№ GB12971158.
27. Влекач, марка „Шкода“, модел Мадара, рег.
№ ОВ 5894 АР, рама № 1104700166391011, двигател
№ LC16581202.
28. Влекач, марка „Шкода“, модел ТР 147,
рег. № ОВ 5896 АР, рама № 5814458702, двигател
№ GС12971071.
29. Влекач, марка „Шкода“, модел ТР 147, рег.
№ ОВ 5897 АР, рама № 8178811, двигател № 3081661.
30. Влекач, Шкода ТР 10047, рег. № ОВ 6420
АР, рама № 0002970588, двигател № J313080550.
31. Влекач, марка „Шкода“, модел „Европа“,
рег. № ОВ 6421 АР, рама № 1104700024088021,
двигател № 13080542.
32. Товарен автомобил, марка УАЗ, модел 452
А, рег. № ОВ 6438 АА, рама № К0078471, двигател
№ 90504758.
33. Влекач, марка „Шкода“, модел „Европа“,
рег. № ОВ 7946 АС, рама № 00137690011, двигател
№ К313131841.
34. Влекач, марка „Шкода“, модел „Европа“,
рег. № ОВ 8187 А, рама № 00151790071, двигател
№ Л714600354.
В двумесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат по реда на чл. 29 ЗОПДИППД да предявят
претенциите си върху описаното имущество.
5847
Пловдивският окръжен съд, гражданско исково
отделение, на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД
обявява, че е образувано гр. д. № 3302/2010 по
мотивирано искане на Комисията за установяване
на имущество, придобито от престъпна дейност
против Николай Здравков Христов от Пловдив,
ул. Д-р Г. М. Димитров 3, Ирина Спирова Христова от Кърджали, ул. Екзарх Йосиф 12, вх. А,
ет. 5, ап. 15, Елена Миткова Христова от с. Айрово, област Кърджали, ул. Христо Ботев 31, за
отнемане в полза на държавата на имущество,
придобито от престъпна дейност, при хипотезата
на чл. 3, ал. 1, т. 8, 15 и 23 ЗОПДИППД на обща
стойност 252 641 лв., а именно:
Апартамент № 15, ет. 5, вх. А в жилищен блок
„Росица“ в Кърджали, ул. Екзарх Йосиф 12, със
застроена площ 97 кв.м и състоящ се от кухня столова, ниша кухня, дневна, спалня, баня, тоалетна,
входно антре, изолационно антре, лоджия дневна,
лоджия кухня и килер, заедно с избено помещение № 5 с площ 4,20 кв.м, таванско помещение
№ 14 с площ 10,50 кв.м, както и 5,890 % ид.ч. от
общите части на сградата и от правото на стро-

ВЕСТНИК

БРОЙ 39

еж върху мястото за сумата 19 711 лв., или 249,51
МРЗ. Идентификатор на имота № 40909.110.31.1.15,
придобит с нот. акт № 25 от 16.02.2001 г., том І,
рег. № 587, дело № 25/2001/СВ вх. рег. № 279 от
16.02.2001 г., акт № 156, т. І, дело 190/2001. Данъчната оценка на имота към настоящия момент
е 66 913,40 лв. Пазарната стойност на имота към
настоящия момент е 77 700 лв.
Апартамент № 7 в Пловдив, ж.к. Тракия,
бл. 46, вх. А, ет. 3, с площ 116,37 кв.м, заедно с
избено помещение № 7 с площ 3 кв.м, както и
3,070% ид.ч. от общите части на сградата и от
отстъпеното право на строеж върху мястото за
сумата 83 797 лв., или 349,15 МРЗ. Идентификатор на имота № 56784.540.496.2.7, придобит с
постановление за възлагане на недвижим имот
от 05.02.2010 г. по изп. дело № 20098190400349 за
изнесен на публична продан недвижим имот. Данъчната оценка на имота към настоящия момент
е 88 291,70 лв. Пазарната стойност на имота към
настоящия момент е 94 597 лв.
Апартамент № 1 в Кърджали, жил. блок Рила –
3, вх. А, ет. 1, състоящ се от три стаи, кухня, баня
и тоалетна, антрета, два балкона, със застроена
площ 89,80 кв.м, заедно с таванско помещение
№ 1 с полезна площ 6,28 кв.м, избено помещение
№ 1 с полезна площ 12,21 кв.м, както и 1,456 %
ид.ч. от сградата и от правото на строеж върху
мястото, за сумата 23 100 лв., или 231 МРЗ. Идентификатор на имота № 40909.110.66.1.1, придобит
с нотариален акт № 146 от 04.09.2007 г., том 3,
рег. № 8604, дело № 510/2007. Данъчната оценка
на имота към настоящия момент е 62 674,10 лв.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 66 240 лв.
Сумата 3862 лв., представляваща пазарната
стойност от продажбата на лек автомобил марка
„Форд“, модел „Фиеста“, бял, с рег. № РВ8738КК,
отчужден на 18.09.2002 г. съгласно договор за
покупко-продажба.
Сумата 6400 лв., представляваща пазарната
стойност от продажбата на лек автомобил марка
„Ауди“, модел „80 ТД“, бял, с рег. № РВ1077ХА,
отчужден на 01.04.2003 г. съгласно договор за
покупко-продажба.
Сумата 3842 лв., представляваща пазарната
стойност от продажбата на лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“, с рег. № РВ3590ХВ,
отчужден на 17.03.2003 г.
Сумата 500 лв. от продажбата на лек автомобил марка „Форд“, модел „Фиеста“, бял, с рег.
№ РВ8738КК, отчужден на 18.09.2002 г. съгласно
договор за покупко-продажба.
Сумата 500 лв. от продажбата на лек автомобил марка „Ауди“, модел „80 ТД“, бял, с рег.
№ РВ1077ХА, отчужден на 01.04.2003 г. съгласно
договор за покупко-продажба.
Сумата 800 лв. от продажбата на лек автомобил
марка „Опел“, модел „Вектра“, с рег. № РВ3590ХВ,
отчужден на 17.03.2003 г. съгласно договор за
покупко-продажба.
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 срок до 30.VІ.2011 г.
Първото съдебно заседание по делото ще се проведе
на 07.Х.2011 г. от 9 ч. в Окръжния съд – Пловдив,
Съдебна палата, бул. Шести септември 167.
5806
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Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1562/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Гесик“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Ботевград, ул.
Христо Ботев 8, с предмет на дейност: производство
и търговия с храни, напитки и всякакви промишлени и непромишлени стоки на едро и дребно,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, външнотърговска и външноикономическа
дейност, производство и търговия с тестени изделия, селскостопанска продукция, зърнени храни,
фураж, месо и месни продукти, мляко и млечни
продукти, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова дейност, търговско представителство и
посредничество, консигнационна и транспортна
дейност, превоз на пътници и товари в страната и
в чужбина, ресторантьорство, туризъм, строително-монтажна дейност, хотелиерска, туристическа,
рекламна дейност, автотенекеджийство, откриване
и експлоатация на обекти от типа на обществено
хранене и магазинна мрежа, търговска дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Георги Кирилов Георгиев.
10043
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение
№ 9 от 3.І.2008 г. по ф.д. № 1378/94 вписа промени
за „Завод за инструментална екипировка“ – АД,
с. Горна Малина: променя броя на членовете на
съвета на директорите на дружеството от четирима
на петима съгласно решение на общото събрание
на акционерите от 25.ІХ.2007 г.; освобождава като
член на съвета на директорите и председател
на съвета на директорите на дружеството Имко
Лииндерт Сизлинг и като член на съвета на директорите и изпълнителен директор на дружеството
Серджо Паскуини; вписва като членове на съвета
на директорите на дружеството Хендрикус Якобус
Пост, Кристиян Вилем Круимс и Зоя Найденова
Димитрова-Николова; вписва като председател
на съвета на директорите на дружеството Клайс
Герит Ден Хаан и като изпълнителен директор на
дружеството Зоя Найденова Димитрова-Николова, които ще представляват дружеството заедно
и поотделно; допуска прилагането на годишния
финансов отчет на дружеството за 2006 г. в търговския регистър; вписва изменение на устава на
дружеството с решение от 25.ІХ.2007 г. на общото
събрание на акционерите.
10044
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1646/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Хиацинт 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Костинброд,
ул. Черни връх 6, с предмет на дейност: покупка
на стоки с цел препродажба в първоначален или
обработен вид в страната и в чужбина, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, импорт, експорт и реекспорт, бартерни,
компенсационни и други специфични сделки и
операции, превозна, информационна, импресарска,
рекламна дейност и предоставяне на различни услуги,
маркетингова дейност, вътрешен и международен
превоз на пътници и товари, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско
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представителство и посредничество в страната и
в чужбина, както и всякакви други дейности, разрешени със закон. Дружеството е с неограничен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала фондация „Хиацинт“ – Костинброд, и
се управлява и представлява от управителя Анита
Димитрова Димова.
10045
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 12 от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 427/96 вписа промяна
за „Роял Патейтос“ – АД, с. Белчин: заличава вписаните с решение № 11 от 16.VІ.2006 г.
промени в обстоятелствата – увеличаване на
капитала на „Роял Патейтос“ – АД, с. Белчин,
от 1 181 799 лв. на 1 854 345 лв. чрез издаване
на нови 672 546 поименни акции и изменението на устава на дружеството, произтичащи от
решение на общото събрание на акционерите,
проведено на 9.VІ.2006 г.
10046
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 3 от 10.І.2008 г. по ф.д. № 5162/91 вписа
промени за „Прокам“ – ООД, Драгоман: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв.
на 5000 лв., разпределен в 500 дяла по 10 лв.
всеки един; вписва Петър Георгиев Петров като
управител на дружеството; дружеството ще се
управлява и представлява от управителите Недко
Спасов Йонков и Петър Георгиев Петров заедно
и поотделно; вписва нов дружествен договор.
10264
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение
№ 3 от 10.І.2008 г. по ф.д. № 1889/95 вписа промени
за „СМБ Прокам“ – ООД, Драгоман: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв.
на 5000 лв., разпределен в 500 дяла по 10 лв.
всеки един; вписва Петър Георгиев Петров като
управител на дружеството; дружеството ще се
управлява и представлява от управителите Недко
Спасов Йонков и Петър Георгиев Петров заедно
и поотделно; вписва нов дружествен договор.
10265
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5 от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1453/2000 вписа промени за „Многопрофилна болница за активно
лечение – Своге“ – ЕООД, Своге: вписва Росен
Савов Делчев като управител на дружеството;
оттегля упълномощаването на Димитър Михайлов Хекимов като прокурист на дружеството;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Росен Савов Делчев и прокуриста
Пламен Кирилов Китанов поотделно.
10266
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
16.І.2008 г. по ф.д. № 868/2006 вписа промени
за „Росимпекс“ – ЕООД, Своге: вписа като съдружник Николай Бисеров Златков и го избира
като управител на дружеството; дружеството ще
се управлява и представлява от управителите
Росен Иванов Павлов и Николай Бисеров Злат
ков заедно и поотделно; променя фирмата на
дружеството на „Росимпекс“ – ООД; вписва нов
дружествен договор.
10267
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Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1581/2007 вписа промени за „Йоти Софт“ – ЕООД, Самоков: променя наименованието на дружеството на „Ники
Софт“ – ЕООД; вписва нов учредителен акт.
10268
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 5 от 28.ХІІ.2007 г.
по ф.д. № 241/2005 вписа промени за „Кеймбрийдж
България“ – ЕА Д, Костинброд: освобож дава
Майкъл Джоузеф Бъртон като член на съвета
на директорите; вписва Игор Левентал и Марсел
Франсоа Д’Гир като членове на съвета на директорите; променя наименованието на дружеството на
„Каракал Кеймбрийдж България“ – ЕАД; вписва
изменен и допълнен устав на дружеството.
10269
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8 от
20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1169/2007 вписа промени
за „Миролио България“ – ЕООД, гр. Елин Пелин:
заличава „Миролио Холдинг Лимитед“ със седалище Ейре, гр. Дъблин, Ирландия, като едноличен
собственик на капитала; вписва като едноличен
собственик на капитала „Миролио Финанс“ С.А.
(регистрирано в търговския и фирмен регистър на
Люксембург под № В 41756-L-2340) със седалище
Люксембург, ул. Луи Филип ІІ № 7; вписва нов
устав на дружеството.
10270
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2 от
26.ХІ.2007 г. на Софийския градски съд вписа
по ф.д. № 1648/2007 промяна за „Уеб Маркетинг
груп“ – ЕООД: премества седалището и адреса на
управление от София, ж.к. Изток, ул. А. Чехов 72,
ет. 6, в гара Бов, Софийска област, ул. Скакля 4.
10271
Софи йск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 9
от 15.І.2008 г. по ф.д. № 1804/92 вписа промени
за „Ретел“ – ООД, Пирдоп: преобразува „Ретел“ – ООД, в акционерно дружество с капитал
1 500 000 лв., разпределен в 15 000 поименни
акции с номинална стойност 100 лв.; вписва
нов устав на дружеството; фирмата на дружеството ще бъде „Ретел“ – АД; дружеството ще
се управлява от съвет на директорите в състав:
председател – Малгожата Янина Гацинска, Евгени Йорданов Гацински – изпълнителен член, и
Любка Ангелова Илчева – член; дружеството ще
се представлява от Евгени Йорданов Гацински.
10272
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 221/2004 вписа промени
за „Родана“ – ООД, с. Гинци: вписва увеличаване на капитала на дружеството от 5000 лв. на
291 000 лв. чрез записване на нови 2860 дяла по
100 лв. от съдружника Виолета Георгиева Иванова,
като увеличението е внесено изцяло с непарична
вноска, приета с определение от 16.Х.2007 г. по
ч.гр.д. № 1047/2007 по описа на Софийския окръжен съд; приемане на нов дружествен договор.
10273
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4 от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 600/2004 вписа промени за
„Бебе Текстил“ – ООД, гр. Долна баня: прекратява
участието като съдружник на Йоаннис Леониду и

ВЕСТНИК
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го освобождава като управител и представляващ
дружеството; приема Йоанис Лаврентиадис като
съдружник в дружеството; избира Одиссеа Кесидис
като управител и представляващ дружеството;
вписва нов дружествен договор.
10274
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5 от
28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1198/2006 вписа промени за „Д.М.Н. – 97“ – ЕООД, гр. Елин Пелин:
прекратява участието като едноличен собственик на капитала на Славчо Иванов Антов и го
освобождава като управител и представляващ
дружеството; вписва като едноличен собственик
на капитала Любчо Димитров Петков, който ще
управлява и представлява дружеството; вписва
нов учредителен акт на дружеството.
10275
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от
18.ХІІ.2006 г. по ф.д. № 91/2007 вписа промяна за
„Интера Консултинг“ – ООД, София: премества
седалището и адреса на управление от София,
район „Младост“, ж.к. Младост, бл. 96, вх. А,
ап. 2, в с. Равно поле, ул. Благой Кръплев 2.
10276
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с
решение № 9 от 18.І.2008г. по ф.д. № 581/95 вписа
промени за „Ода“ – ООД, Етрополе: прекратява
участието като съдружник на Ролф-Дитер Вурм
в дружеството; приема като съдружник в дружеството Кольо Димитров Маринов; премества
седалището и адреса на управление от Етрополе,
Софийска област, в София, район „Красно село“,
бул. Гоце Делчев 29; вписва изменение на дружествения договор.
10277
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
17.І.2008 г. по ф.д. № 806/2007 вписа промени за
„Рила Виста“ – ООД, с. Костенец: вписва увеличаване на капитала на дружеството от 5000 лв. на
257 600 лв., разпределен в 5152 дяла с номинална
стойност 50 лв., чрез записване на нови дялове,
парична и непарична вноска, представляваща
недвижим имоти; вписва изменение на дружествения договор.
10278
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4483 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2152/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „План Вижън“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Стара Загора, бул. Руски
41, ет. 3, ап. 8, с предмет на дейност: проектиране, поддръжка и администриране на софтуерни
инсталации, софтуерни продукти, гаранционна
и следгаранционна поддръжка, консултации за
приложимостта и използването им, търговска
дейност с модули, елементи и аксесоари, необходими за строителство, експлоатация и поддръжка
на софтуерни продукти, търговска дейност с
електронни елементи и материали, компютри
и компютърно оборудване, търговска дейност
с измервателна апарат у ра и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5100 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Мартин Стойчев Христов.
10130
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ДЪРЖАВЕН

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

2009

Активи
Нетекущи активи
Имоти, машини и съоръжения

414

407

3 295

3 300

Дългосрочни финансови активи

11 812

10 008

Финансови активи на разположение за продажба
Предплатени суми

252

-

Инвестиционни имоти

-

784

14

14

15 787

14 513

Търговски вземания

251

300

Вземания от свързани лица

420

322

-

1

213

280

Пари и парични еквиваленти

2 062

1 552

Текущи активи

2 946

2 455

Общо активи:

18 733

16 968

10 500

10 500

173

173

26

(7)

10 699

10 666

7 033

5 520

Задължения по финансов лизинг

86

44

Отсрочени данъчни пасиви

30

32

116

76

62

82

Пенсионни и други задължения
към персонала
Задължения по финансов лизинг

152

164

59

35

Търговски задължения

575

392

22

22

13

10

2

1

885

706

1 001

782

18 733

16 968

Отсрочени данъчни активи
Общо нетекущи активи
Текущи активи

Данъчни вземания
Други вземания

Собствен капитал
Акционерен капитал
Други резерви
Неразпределена печалба/(Натрупана загуба)
Общо собствен капитал:
Пенсионни резерви
Пасиви
Нетекущи пасиви

Общо нетекущи пасиви
Текущи пасиви
Провизии

Краткосрочни задължения към
свързани лица
Данъчни задължения
Други задължения
Текущи пасиви
Общо пасиви:
Общо собствен капитал, пенсионни резерви и пасиви:

С Т Р. 1 8 5

Отчет за всеобхватния доход

129. – ПОК „Съгласие“ – АД, София, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване
обнародва:
Отчет за финансовото състояние
Хил. лв.
2010

ВЕСТНИК

Хил. лв.
2009

2010
Приходи от пенсионноосигурителна дейност
Административни разходи

8 922

7 674

(7 867) (6 011)

Резултат от пенсионноосигури1 055
1 663
телна дейност
Промяна на пенсионни резерви, (1 502) (2 561)
нетно
Печалби от финансови активи,
566
453
отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата,
нетно
Загуба от инвестиционни имоти
(30)
(25)
Разходи за обезценка на финансови активи
Други приходи

(52)
36

-

Други финансови разходи/(приходи), нетно
Резултат от дейността за периода
преди данъци
Разходи/(Приходи) за данъци
върху дохода, нетно
Нетен резултат за периода

(36)

31

37

-439

(4)

9

Доход на акция

-

33

-430

лв.

лв.

0,03

-0,51

Отчет за промените в собствения капитал
Хил. лв.
Акци- Дру- Нераз- Общо
онерен ги преде- собсткапи- релена
вен
тал зерви печал- капиба/
тал
(натрупана
загуба)
Салдо към 1 януа- 10 500
173
-7 10 666
ри 2010 г.
Печалба за годината
Общо всеобхватен
доход за годината
Салдо към 31 де- 10 500
кември 2010 г.
Салдо към 1 януа- 7 000
ри 2009 г.
Емисия на собст- 3 500
вен капитал
Сделк и със соб - 3 500
ствениците
Загуба за годината
-

173

33

33

33

33

26 10 699

87

509

7 596

-

-

3 500

-

-

3 500

-

(430)

(430)

-

86

(86)

-

-

86

(516)

(430)

Салдо към 31 де- 10 500
кември 2009 г.

173

Заделяне на законов резерв
Общо всеобхватен
доход за годината

-7 10 666

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

Отчет за паричните потоци

Хил. лв
2010
2009

Оперативна дейност
Парични постъпления от
пенсионни фондове
Плащания към пенсионни
фондове
Постъпления от търговски
контрагенти
Плащания към доставчици
Плащания към персонал и
осигурителни институции
Плащания за данък върху
дохода
Плащания за данъци
Други парични потоци от
оперативна дейност
Нетен паричен поток от
оперативна дейност
Инвестиционна дейност

8 925

7 590

(98)

(29)

514

-

(3 694) (2 326)
(3 336) (2 423)

Придобиване на материални
активи
Придобиване на финансови
активи
Постъпления от продажба на
финансови активи
Получени лихви
Получени дивиденти
Други парични потоци от
инвестиционна дейност
Сделки с чуждестранна валута
Нетен паричен поток от
инвестиционна дейност
Финансова дейност

(2)

-

(222)
(10)

(169)
-

2 077

2 643

(84)

(87)

(5 733)

-

3 910

1 988

368

363

92

-

(25) (8 131)
(30)

-

(1 502) (5 867)

Плащания по финансов лизинг
Постъпления от емитиране
на акции
Нетен паричен поток от финансова
дейност
Нетна промяна в пари и парични
еквиваленти
Пари и парични еквиваленти
в началото на годината
Пари и парични еквиваленти
в края на годината

(65)

(53)

-

3 500

(65)

3 447

510

223

1 552

1 329

2 062

1 552

Отчет за промените в пенсионноосигурителните резерви
Хил. лв
ПоПо- Общо
Резерв Ремини- зерв жиз- жиз- пенсимална мини- нен
нен оннодоход- мална пенси- пенси- осигуност доход- онен онен рителППФ ност резерв резерв ни реУПФ УПФ ДПФ зерви
1
2
3
4
5
6
Салдо към
1 януари
2009 г.

790 2 150

2

12

2 954

ВЕСТНИК
1
Изменение на
пенсионноосигурителните
резерви
Салдо
към 31 декември
2009 г.
Изменение на
пенсионноосигурителните
резерви
Салдо
към 31 декември
2010 г.
Изготвил:
Т. Петрова
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2

3

4

5

6

310 2 250

5

1

2 566

1 100 4 400

7

13

5 520

1300

12

1

1513

1 300 5 700

19

14

7 033

200

Гл. изп. директор:
М. Марков
Изп. директор:
Ив. Данева

5651
129а. – ППФ „Съгласие“, София, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване
обнародва:

Отчет за нетните активи в наличност за доходи
Хил. лв.
2010

2009

Активи
Инвестиционни имоти

4 105

3 287

Финансови активи, отчитани 77 910
по справедлива стойност в
печалбата или загубата
Вземания
4 799

72 112

Парични средства
Общо активи

2 328

283

2 257

87 097

79 984

2

2

Пасиви
Задължения към осигурени
лица
За д ъ л жени я к ъм свързани
лица
Други задължения

71

64

1 295

2 680

Общо пасиви

1 368

2 746

Нетни активи в наличност 85 729
за доходи

77 238

Отчет за промени в размера на нетните активи
в наличност за доходи
Хил. лв.
1
Печалби от финансови активи, отчитани по справедлива
стойност в печалбата или
загубата, нетно
Заг уба от инвестиционни
имоти

2010

2009

2

3

4 312

5 315

(12)

(21)

БРОЙ 39

ДЪРЖАВЕН
1

Печалба от инвестиране
на средствата на фонда
Вноски за осигурени лица
Постъпили суми за осигурени лица, прехвърлени от
други пенсионни фондове
Увеличения, свързани с осигурителни вноски
Изплатени суми по осигурителни договори
Преведени су ми на лица,
преминали в други пенсионни фондове
Прехвърлени суми към
държавния бюджет
Удръжки и такси за ПОК
Намаления, свързани с
осигурителни вноски
Увеличение, нетно
Нетни активи в наличност
в началото на периода
Нетни активи в наличност в
края на периода

2

3

4 300

5 294

12 412

12 772

2 063

1 060

14 475

13 832

(4 479)

(3 498)

(4 331)

(2 536)

1

(1 366)

(10 284)

(7 416)

8 491

11 710

Активи

77 238

65 528

Инвестиционни имоти

85 729

77 238

2010
2

3
1 535

9 868

8 333

6 526

9 868

Гл. изп. директор:
М. Марков
Изп. директор:
Ив. Данева

2010

Финансови активи, отчитани
по справедлива стойност в
печалбата или загубата
Вземания

Хил. лв.

Парични средства

2009
3

Общо активи

2009

16 133

3 969

317 841

245 974

13 856

8 570

427

508

348 257

259 021

1

1

288

212

Пасиви

12 412

12 772

(4 496)

(3 514)
(1 359)

278

98

(2 546)

(1 574)

Паричен поток от оперативна дейност
Инвестиционна дейност

4 198

6 423

Получени лихви и дивиденти
Придобиване на инвестиции
Постъпления от сделки с
чуждестранна валута
Плащания по сделки с
чуждестранна валута

3 262

4 126

(39 950)

(31 590)

85

18

(86)

(21)

29 978

22 350

Постъпления от продажба
на инвестиции
Плащания, свързани с
инвестиционни имоти
Постъпления, свързани с
инвестиционни имоти
Паричен поток от инвестиционна дейност

2
(3 342)

5652
129б. – УПФ „Съгласие“, София, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване
обнародва:
Отчет за нетните активи в наличност за доходи
Хил. лв.

(1 457)

(1 450)

Постъпления от други
пенсионни фондове
Плащания към други
пенсионни фондове

Нетно намаление/(увеличение) на парични средства и еквиваленти
Парични средства и еквиваленти в началото на
периода
Парични средства и еквиваленти в края на периода
Изготвил:
Т. Петрова

(16)

Оперативна дейност
Постъпления, свързани
с осигурени лица
Плащания, свързани с
осигурени лица
Платени такси на ПОК

С Т Р. 1 8 7

(17)

Отчет за паричните потоци

1

ВЕСТНИК

(838)

(21)

9

250

(7 540)

(4 888)

Задължения към осигурени
лица
Задължения към свързани
лица
Други задължения

1 349

3 186

Общо пасиви

1 638

3 399

346 619

255 622

Нетни активи в наличност
за доходи

Отчет за промени в размера на нетните активи
в наличност за доходи
Хил. лв.
2010
2009
1
Печалби от финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата
или загубата, нетно
Печалба/(загуба) от инвестиционни имоти
Печалба от инвестиране на
средствата на фонда
Вноски за осигурени лица
Постъпили суми за осигурени
лица, прехвърлени от други
пенсионни фондове
Увеличения, свързани с
осигурителни вноски
Изплатени суми по осигурителни договори

2

3

19 883

19 198

1 220

(28)

21 103

19 170

78 048

75 694

14 656

4 937

92 704

80 631

(266)

(116)

С Т Р.

188

ДЪРЖАВЕН
1

Прехвърлени средства към
пенсионен резерв
Преведени суми на лица,
преминали в други пенсионни фондове
Удръжки и такси за ПОК

2

3
(13)

(4)

(15 280)

(7 271)

(7 251)

(6 121)

Намаления, свързани с
осигурителни вноски
Увеличение, нетно

(22 810)

(13 512)

90 997

86 289

Нетни активи в наличност
в начало на периода
Нетни активи в наличност
в края на периода

255 622

169 333

346 619

255 622

Отчет за паричните потоци
2010
Оперативна дейност
Постъпления, свързани с
осигурени лица

ВЕСТНИК
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129в. – ДПФ „Съгласие“, София, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване
обнародва:
Отчет за нетните активи в наличност за доходи
Хил. лв.
2010
Активи
Инвестиционни имоти
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или
загубата
Вземания

3 218

1 578

32 670

18 131

1 357

74

124

518

37 369

20 301

3

2

61

46

887

4

951

52

36 418

20 249

Парични средства
Хил. лв.
2009

2009

Общо активи
Пасиви
Задължения към осигурени
лица
Задължения към свързани
лица
Други задължения

78 048

75 694

(266)

(116)

(7 175)

(6 057)

(13)

(4)

5 268

1 212

Плащания към други пенсионни фондове

(5 893)

(3 546)

Паричен поток от оперативна дейност

69 969

67 183

.

Получени лихви и диви11 976
10 523
денти
Придобиване на финансови (233 861) (146 686)
активи
Постъпления от продажба
153 235
60 016
на финансови активи
Плащания, свързани с
(10 139)
(1 231)
инвестиционни имоти
Постъпления, свързани с
4 647
инвестиционни имоти
Паричен поток от инвес(74 142) (77 378)
тиционна дейност
Нетно увеличение на парич(4 173) (10 195)
ни средства и еквиваленти
Парични средства и екви16 436
26 636
валенти в началото на периода
Печалба/(загуба) от валут47
(5)
на преоценка на парични
средства

Печалби от финансови
активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, нетно
Печалба/загуба от инвестиционни имоти
Печалба от инвестиране
на средствата на фонда
Вноски за осигурени лица

1 705

1 204

8

(13)

1 713

1 191

4 718

3 427

Постъпили суми за осигурени лица, прехвърлени
от други пенсионни фондове
Увеличения, свързани с
осигурителни вноски
Изплатени суми по осигурителни договори
Преведени суми на лица,
преминали в други пенсионни фондове
Преведени средства на
държавния бюджет
Удръжки и такси за пенсионноосигурителната
компания
Намаления, свързани с
осигурителни вноски

12 797

63

17 515

3 490

(2 717)

(2 315)

(81)

(52)

(47)

(54)

(214)

(187)

(3 059)

(2 608)

Плащания, свързани с осигурени лица
Платени такси на ПОК
Плащания за пенсионен
резерв
Постъпления от други пенсионни фондове

Изготвил:
Т. Петрова
5653

Отчет за промени в размера на нетните активи в наличност за доходи

1

Инвестиционна дейност

Парични средства и еквиваленти в края на периода

Нетни активи в наличност
за доходи

12 310

16 436

Гл. изп. директор:
М. Марков
Изп. директор:
Ив. Данева

Хил. лв.
2009

2010
2

3
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Увеличение, нетно

2

3

16 169

Нетни активи в наличност
20 249
в начало на периода
Нетни активи в наличност
36 418
в края на периода
Отчет за паричните потоци

Изготвил:
Т. Петрова

18 176
20 249

Хил. лв
2009

2010
Оперативна дейност
Постъпления, свързани с
осигурени лица
Плащания, свързани с
осигурени лица и пенсионери
Плащания към пенсионери
Платени такси на ПОК
Възстановени такси от
ПОК
Постъпления от други
пенсионни фондове
Плащания към други пенсионни фондове
Други парични потоци от
оперативна дейност, нетно
Паричен поток от оперативна дейност
Инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти
Придобиване на финансови активи
Постъпления от продажба
на финансови активи
Плащания за инвестиционни имоти
Постъпления от инвестиционни имоти
Паричен поток от инвестиционна дейност
Нетно увеличение на парични средства и еквиваленти
Парични средства и еквиваленти в началото
на периода
Печалба от валутна преоценка на парични средства
Парични средства и еквиваленти в края на периода

2 073

4 718

3 427

(2 638)

(2 234)

(78)

(80)

(199)
-

(164)
21

12 797

63

(81)

(52)

(48)

(65)

14 471

916

431

981

(31 082)

(10 646)

17 916

7 037

(1 631)

(86)

-

403

(14 366)

(2 311)

105

(1 395)

1 822

3 217

59

-

1 986

1 822

Гл. изп. директор:
М. Марков
Изп. директор:
Ив. Данева

5654
11 . – Уп р а в и т е л н и я т с ъ в е т н а с д ру ж е ние с нестопанска цел „Тенис клуб – Люлин
03“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
въз основа на решение на управителния съвет от 09.05.2011 г. свиква общо събрание на
сдружението на 23.06.2011 г. в 10 ч. в София в
седалището на сдружението при следния дневен
ред: 1. разглеждане на постъпило заявление от
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Рангел Вълев Марков за доброволно напускане
на сдружението и постъпила молба от Живко
Димитров Пъшев за приемането му за член на
сдружението; 2. освобождаване на членовете
на управителния съвет на сдружението поради
изтичане на мандата и избор на нов управителен
съвет; 3. обсъждане на промяна на наименованието на сдружението, както и актуализиране
устава на сдружението във връзка с действащото законодателство. 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.
5896
20. – Управителният съвет на Национално с т удентско сдру жение за образовате лен
обмен „ АИЕСЕК – България“ на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 01.07.2011 г. в 10 ч. на адрес: София, пл.
Народно събрание 10, Национален студентски
дом, при следния дневен ред: 1. избор на членове на УС на НССОО АИЕСЕК – България;
2. промяна във вътрешните правила на НССОО
АИЕСЕК – България; 3. избор на членове на
консултативен съвет на НССОО АИЕСЕК – Българи я; 4. освобож даване от отговорност на
управителния съвет за мандат 2009/2010 г.; 5.
освобождаване от функционална отговорност
на управителния съвет за мандат 2010/2011 г.; 6.
други. 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
5456
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Аматьорска мини футболна
лига (АМФЛ)“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 08.07.2011 г. в
11 ч. в София, ж. к. Люлин 9, бл. 908А, ет. 1, ап.
3, при следния дневен ред: 1. вземане решение
за изменение на чл. 17 от устава: сдружението
ще се управлява и представлява от членовете на
управителния съвет заедно или поотделно: Илия
Николаев Ангелов, Светлин Петров Цветков
и Марианка Василева Ангелова; 2. създаване
(допълване) на устава с нова ал. 5 към чл. 15:
общото събрание се свиква чрез отправяне на
писмени покана до всеки един от членовете. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред
5509
10. – Управителният съвет на сдружение
„Съюз на зъботехниците – София“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 11.07.2011 г. в 13 ч. в офиса
на Съюза на зъботехниците в България (СЗБ)
на адрес: София, Зона Б-5-3, бл. 24, ет. 3, офис
5, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността му; 2. избор на
нов управителен съвет; 3. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късно, когато ще се
проведе на същото място и при същия дневен
ред, като ще се счита за редовно проведено на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ.
5586
7. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Флаинг Степс“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по своя инициатива
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свиква редовно общо събрание на сдружението
на 11.07.2011 г. в 9,30 ч. в София, ж. к. Младост
2, бл. 223, вх. 7, ап. 120, ет. 6, при следния дневен
ред: 1. промяна на устава на сдружението; 2.
други. Регистрацията на членовете ще започне
в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
10,30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
5734
87. – Управителният съвет на „Гребен клуб
Панчарево“ – София, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 12.07.2011 г. в
10 ч. в София, район „Панчарево“, Национална
гребна база „Средец“, хангар № 12, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на „Гребен
клуб Панчарево“за периода от 01.01.2010 г. до
31.03.2011 г.; 2. приемане на устав на „Гребен
клуб Панчарево“ в съответствие с изискванията
на ЗЮЛНЦ за юридическо лице в обществена
полза; 3. избор на ръководни органи на клуба. 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.
5787
25. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Фонд за дивата флора и
фауна“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 16, ал. 1 от устава свиква редовно общо
събрание на сдружението на 15.07.2011 г. в 11 ч.
в София, ул. Царибродска 65, вх. А, ет. 3, ап. 11,
при следния дневен ред: 1. промяна на устава
на сдружението; 2. промяна на седалището и
адреса на управление; 3. освобождаване на членове на управителния съвет и избор на нови; 4.
освобождаване на председателя на управителния
съвет и избор на нов; 5. други. Поканват се
всички членове на ФДФФ – София, да вземат
участие. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един
час и ще се проведе в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
5798
12. – Управителят на сдружение „Институт
за подпомагане и развитие“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 4.08.2011 г. в 14 ч. в София, бул.
Васил Левски 3, ап. 15, при следния дневен ред:
1. приемане на отчет за дейността на сдружение „Институт за подпомагане и развитие“; 2.
освобождаване от отговорност на управителя
за дейността му през отчетния период; 3. разни.
Поканват се всички членове на общото събрание
да присъстват лично или чрез упълномощени
от тях лица. При липса на кворум ще бъде
приложен чл. 27 ЗЮЛНЦ.
5642
32. – Управителният съвет на сдружение
„Българска асоциация на данъкоплатците и
осигурителите“, Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ с решение от 1.03.2011 г. свиква извънредно общо събрание на 4.07.2011 г. в 18 ч. във
Варна, бул. Мария-Луиза 11, ет. 6, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за промени
в състава на управителния съвет на сдружението – освобождаване на членове на УС и избор
на нови членове на управителния съвет; проект
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за решение: ОС приема предложените промени
в УС на сдружението, в това число освобождаване на председателя на УС на сдружението
като член на УС на сдружението и избор на
негово място на нов член на управителния съвет
съгласно направените предложения; 2. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват на общото събрание. Регистрацията
на членовете и техните представители ще се
извърши от 17 до 18 ч. в деня на събранието.
Писмените материали по дневния ред на събранието ще бъдат на разположение на членовете
в седалището на сдружението във Варна, бул.
Мария-Луиза 11, ет. 6, в работно време. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
19 ч., при същия дневен ред.
5809
22. – Управителният съвет на сдружение
„Сдружение за интеграция на малцинствените
групи“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
с решение от 1.03.2011 г. свиква извънредно
общо събрание на сдружението на 5.07.2011 г.
в 18 ч. във Варна, ул. Пирот 8А, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за промени
в състава на управителния съвет на сдружението – освобождаване на членове на УС и избор
на нови членове на управителния съвет; проект
за решение – ОС приема предложените промени
в УС на сдружението, в т. ч. освобождаване на
председателя на УС на сдружението като член
на УС и избор на негово място на нов член
на управителния съвет съгласно направените
предложения; 2. разни. Поканват се всички членове на сдружението да присъстват на общото
събрание. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 19 ч., при същия дневен ред.
5728
20. – Управителният съвет на „Национално
сдружение на председателите на потребителни
кооперации в Република България“, Враца,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на сдружението
на 14.07.2011 г. в 10 ч. във Враца, ул. Антим І
№ 2, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението; 2. промяна в органите
на управление и представителство; 3. промяна
на седалището и адреса на управление. 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.
5729
8 . – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на Тери т ориа лна организация на НТС – Димитровград,
на основание чл. 26, а л. 3 ЗЮЛНЦ свик ва
редовно общо събрание на упълномощените
представители на сдружението на 20.07.2011 г.
в 15 ч. в седалището на организацията в Димитровград, бул. Димитър Благоев 1, Дом на
науката и техниката, ет. 3, офис 19, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС на
ТО на НТС – Димитровград, за периода юни
2006 г. – юни 2011 г.; 2. приемане бюджет на
ТО на НТС – Димитровград, за 2011 г. и рамков до края на мандата; 3. освобождаване на
досегашния и избор на нов управителен съвет
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на ТО на НТС – Димитровград. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
5588
10. – Управителният съвет на сдружение
„ЛРД-во Елин Пелин“, гр. Елин Пелин, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 9.07.2011 г. в 10 ч. в седалището
на сдружението в гр. Елин Пелин, ул. Никола
Вапцаров 1, бл. 1, вх. 1, ет. 1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния
съвет и сдружението за периода от 3.07.2010 г. до
9.07.2011 г.; 2. отчет на контролно-ревизионната
комисия в сдружението за периода от 3.07.2010 г.
до 9.07.2011 г.; 3. обсъждане и приемане на бюджет
на сдружението за периода от 2011 г. и до общото
събрание през 2012 г.; 4. обсъждане и приемане
на основни мероприятия за работа на управителния съвет и сдружението за 2011 – 2012 г.; 5.
обсъждане и приемане на решение за размера
на членския внос на ловци, ловци-риболовци и
риболовци за 2012 г.; 6. разглеждане и решение
по постъпили жалби, заявления и искания на
членове на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден с един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
5507
15. – Съветът на директорите на „Авто Злат
Инвест“ – АД, Златоград, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 6.08.2011 г. в 11,30 ч.,
в административната сграда на дружеството,
при следния дневен ред: 1. доклад-анализ за
финансовото и икономическото състояние на
дружеството към 31.12.2009 г. и приемане на балансовия отчет и отчета за приходите и разходите
за отчетната 2009 г.; проект за решение – ОС
одобрява и приема доклад-анализа за финансовото и икономическото състояние на дружеството
към 31.12.2009 г., балансовия отчет и отчета за
приходите и разходите за 2009 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител, извършил
одиторска заверка на счетоводния отчет на дружеството за 2009 г.; проект за решение – ОС приема
доклада на дипломирания експерт-счетоводител;
3. избор на експерт-счетоводител за одиторска
заверка на счетоводния отчет на дружеството
за отчетната 2010 г.; проект за решение – ОС
избира дипломиран експерт-счетоводител за
заверка на счетоводния отчет на дружеството за
отчетната 2010 г.; 4. освобождаване от отговорност
членовете на съвета на директорите за взетите
решения и извършени действия през периода
на тяхното управление до датата на това общо
събрание; проект за решение – ОС освобождава
от отговорност членовете на съвета на директорите за взетите решения и извършени действия
през периода на тяхното управление до датата
на това общо събрание; 5. разни. Поканват се
всички акционери на дружеството или техни
упълномощени представители да присъстват на
събранието. При липса на кворум и на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 20.08.2011 г. в 11,30 ч., на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения
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капитал. Материалите за събранието ще бъдат
на разположение на акционерите в седалището
на дружеството.
5738
16. – Съветът на директорите на „Златоград
автотранспорт“ – АД, Златоград, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на
акционерите на дружеството на 6.08.2011 г. в
11 ч., в административната сграда на дружеството, при следния дневен ред: 1. доклад-анализ
за финансовото и икономическото състояние
на дружеството към 31.12.2009 г. и приемане
на балансовия отчет и отчета за приходите и
разходите за отчетната 2009 г.; проект за решение – ОС одобрява и приема доклад-анализа за
финансовото и икономическото състояние на
дружеството към 31.12.2009 г., балансовия отчет
и отчета за приходите и разходите за 2009 г.; 2.
доклад на дипломирания експерт-счетоводител,
извършил одиторска заверка на счетоводния
отчет на дружеството за 2009 г.; проект за решение – ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител; 3. избор на експерт-счетоводител за одиторска заверка на счетоводния
отчет на дружеството за отчетната 2010 г.; проект
за решение – ОС избира дипломиран експертсчетоводител за заверка на счетоводния отчет на
дружеството за отчетната 2010 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за взетите решения и извършени действия
през периода на тяхното управление до датата
на това общо събрание; проект за решение – ОС
освобождава от отговорност членовете на съвета
на директорите за взетите решения и извършени
действия през периода на тяхното управление до
датата на това общо събрание; 5. разни. Поканват
се всички акционери на дружеството или техни
упълномощени представители да присъстват на
събранието. При липса на кворум и на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе
на 20.08.2011 г. в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред независимо от представения
капитал. Материалите за събранието ще бъдат
на разположение на акционерите в седалището
на дружеството.
5740
4. – Управителният съвет на ловно-рибарско
сдружение „Калиакра“, Каварна, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 3.08.2011 г. в 18 ч. в заседателната зала на сдружението на ул. Г. С. Раковски
19 при следния дневен ред: 1. отчет на дейността
на сдружението за едногодишен период; 2. отчет
на контролния съвет; 3. приемане на бюджета за
2011 г.; 4. определяне на членския внос за 2012 г.;
5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден 1 час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред.
5517
12. – Управителният съвет на сдружение
„Спортен клуб Металик – Аркус“, гр. Лясковец,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 11.07.2011 г. в 14 ч. в спортна зала – гр.
Лясковец, ул. Васил Левски 219, при следния
дневен ред: 1. освобождаване на членовете на
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управителния съвет и контролния съвет на сдружението; 2. вземане на решение за прекратяване
дейността на сдружението.
5730
12. – Управителният съвет на Пенсионерско
сдружение „Родолюбие“, Рудозем, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно
събрание на 4.07.2011 г. в 10 ч. в гр. Рудозем, ул.
Васил Левски 9, ет. 1, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на управителния съвет за
времето от 20.01.2008 г. до 30.06.2011 г.; 2. отчетен
доклад за работата на контролно-ревизионната
комисия; 3. приемане на решения за бъдеща
дейност на клуба; 4. избор на управителен съвет
и контролно-ревизионна комисия. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
5590
20. – Съветът на настоятелите на „Училищно
настоятелство – Севлиево“, Севлиево, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно
общо събрание на членовете на настоятелството
на 13.VІІ.2011 г. в 17,30 ч. в зала 300 в сградата
на Община Севлиево, пл. Свобода 7, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на съвета на
настоятелите; 2. финансов отчет; 3. приемане на
календарен план-програма; 4. приемане на нов
председател и представяне на новия изпълнителен директор на УН – Севлиево; 5. приемане
и освобождаване на членове на УН – Севлиево; 6. разни. Поканват се всички членове или
писмено упълномощените им представители
да участват. Материалите по дневния ред са
на разположение в офиса на „УН – Севлиево“
в Севлиево, ул. Св. св. Кирил и Методий 33, в
срок един месец преди датата на ОС. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ ОС ще
се проведе един час по-късно, същия ден, на
същото място и дневен ред.
5736
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10. – Управителният съвет на СНЦ „Футболен
клуб – Просеник“, с. Просеник, община Руен,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на сдружението на 16.07.2011 г.
в 10 ч. в с. Просеник, община Руен, област Бургас, в сградата на Народното читалище, при
следния дневен ред: 1. приемане на решение за
преобразуване на сдружението в юридическо
лице с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност; 2. приемане на решение за изменение в реда за свикване на общото
събрание на сдружението; 3. приемане на нов
устав на сдружението с изменения и допълнения
съобразно ЗЮЛНЦ с оглед преобразуването на
сдружението, както и предвид изменението в
реда за свикване на общото събрание, а също и
корекции на отделни текстове.
5737
Валентин Георгиев Тодоров – ликвидатор на
„Училищно настоятелство „Анастасия Димитрова“, Плевен, в ликвидация по ф.д. № 490/2001, на
основание чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да
предявят вземанията си в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ на адреса
му на управление в Плевен, ул. Отец Паисий 10.
5739
Поправка. Великотърновският университет
„Св. св. Кирил и Методий“ прави следната поправка в обявление № 46 (ДВ, бр. 28 от 2011 г.):
конкурсът за професор по 05.04.02 българска
литература (българска литература през Първата
световна война), научна област 2. хуманитарни
науки, професионално направление 2.1. филология – един, да се чете „05.04.02 българска
литература (българска литература след Първата
световна война), научна област 2. хуманитарни
науки, професионално направление 2.1. филология – един“.
5908

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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