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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 127
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Изборния кодекс, приет от ХLI Народно събрание
на 2 юни 2011 г.
Издаден в София на 8 юни 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Изборния
кодекс (обн., ДВ, бр. 9 от 2011 г., бр. 36 от
2011 г. – Решение № 4 на Конституционния
съд от 2011 г.)
§ 1. В чл. 1 ал. 1 се изменя така:
„(1) Този кодекс определя организацията и
реда за произвеждане на избори за народни
представители, президент и вицепрезидент
на републиката, членове на Европейския
парламент от Република България, общински
съветници, кметове на общини и кметства,
както и условията за избиране на членове
на Европейския парламент от Република
България, общински съветници, кметове на
общини и кметства.“
§ 2. В чл. 3, ал. 4 и 5 числото „12“ се заменя с „6“.
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 и 4 думите „две години“ се заменят с „6 месеца“.
2. В ал. 5 и 6 числото „12“ се заменя с „6“.
§ 4. В чл. 25, ал. 2 цифрата „6“ се заличава.
§ 5. В чл. 42, ал. 2 числото „12“ се заменя
с „6“.
§ 6. В чл. 45, ал. 2 числото „12“ се заменя
с „6“.
§ 7. В чл. 53, ал. 2 числото „12“ се заменя
с „6“.
§ 8. В чл. 62, ал. 2 и 3 числото „12“ се
заменя с „6“.
§ 9. В чл. 63, ал. 1, т. 2 числото „12“ се
заменя с „6“.
§ 10. В чл. 64 числото „12“ се заменя с „6“.
§ 11. В чл. 72, ал. 7 числото „12“ се заменя
с „6“.

§ 12. В чл. 79, ал. 2 навсякъде думите „две
на сто“ се заменят с „едно на сто“.
§ 13. В чл. 283, ал. 3 и 4 числото „12“ се
заменя с „6“.
§ 14. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения:
1. В т. 3 думите „две години“ се заменят
с „6 месеца“ и думите „една година и четири
месеца“ се заменят с „6 месеца“.
2. В т. 4 и 5 навсякъде числото „12“ се
заменя с „6“.
§ 15. В § 10 от преходните и заключителните
разпоредби се правят следните изменения:
1. В ал. 3 навсякъде числото „10“ се заменя с „4“.
2. В ал. 4 навсякъде думите „6 месеца“ се
заменят с „4 месеца“.
§ 16. В § 14 от преходните и заключителните разпоредби т. 2 се отменя.
§ 17. В преходните и заключителните разпоредби се създава нов § 16:
„§ 16. Избори за кметове на кметства се
произвеждат само в тези кметства, които към
датата на обнародване на указа на президента
за насрочване на изборите за общински съветници и кметове отговарят на изискванията
на чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република
България.“
Заключителна разпоредба
§ 18. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 2 юни 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6790

УКАЗ № 128
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за лечебните
заведения, приет от ХLI Народно събрание
на 2 юни 2011 г.
Издаден в София на 8 юни 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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ЗАКОН

за изменение на Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88
и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм.,
бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 на
Конституционния съд от 2001 г. – бр. 51 от
2001 г.; изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102
и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76,
85, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59 и 105 от
2006 г., бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., бр. 110 от
2008 г., бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38,
59, 98 и 100 от 2010 г.)
§ 1. Член 99а се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Извършените и незаплатени до влизането в сила на този закон разходи за съдебномедицински експертизи и свързаният с
тях медицински транспорт, които се дължат
по реда на отменения чл. 99а, както и разходите за възнагражденията на вещи лица по
тези експертизи се заплащат на лечебните
заведения и вещите лица от органа, назначил
експертизата.
§ 3. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ,
бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г.,
бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от
2010 г., бр. 1, 23 и 32 от 2011 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 403, ал. 1 т. 4 се отменя.
2. В глава двадесет и първа се създава
чл. 403а:
„Чл. 403а. Условията и редът за извършването на съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебно-психологичните
експертизи, включително и за заплащането
на разходите на лечебните заведения, се определят с наредба, издадена от министъра
на правосъдието, министъра на вътрешните
работи и министъра на здравеопазването,
съгласувано с Висшия съдебен съвет.
§ 4. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70
от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от
2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102
от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г.,
бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82,
93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98
и 100 от 2010 г., бр. 8 и 9 от 2011 г.) в чл. 160,
ал. 1 след думите „Съдебно-психиатричните
експертизи“ се добавя „по чл. 159, ал. 1“.
§ 5. Наредбата по чл. 403а от Закона за съдебната власт се издава в срок до три месеца
от влизането в сила на този закон.
§ 6. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 2 юни 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6791
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РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на постоянната Комисия
по труда и социалната политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
във връзка с чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и ал. 4
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Кирил Владимиров Гумнеров
като член на постоянната Комисия по труда
и социалната политика.
2. Избира Калина Венелинова Крумова
за член на постоянната Комисия по труда и
социалната политика.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 8 юни 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7268

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на постоянната Комисия
по земеделието и горите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
във връзка с чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и ал. 4
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Валентин Николов Иванов
като член на постоянната Комисия по земеделието и горите.
2. Избира Венцислав Асенов Лаков за член на
постоянната Комисия по земеделието и горите.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 8 юни 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7269

РЕШЕНИЕ

за приемане на Правила за процедурата относно
обсъждане и приемане на Законопроекта за
изменение и допълнение на Конституцията на
Република България
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
Приема Правила за процедурата относно
обсъждане и приемане на Законопроект за
изменение и допълнение на Конституцията на
Република България № 154-01-50 от 26 май 2011 г.
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ДЪРЖАВЕН

Чл. 1. (1) Законопроектът за изменение и
допълнение на Конституцията на Република
България с вх. № 154-01-50 от 26 май 2011 г. се
обсъжда и приема от Народното събрание на
три гласувания в различни дни съгласно чл. 155,
ал. 1 от Конституцията на Република България.
(2) Срокът по чл. 154, ал. 2 от Конституцията
на Република България започва да тече от деня
на внасянето на законопроекта по ал. 1.
Чл. 2. Създадената с решение на Народното
събрание от 1 юни 2011 г. Временна комисия
за обсъждане на законопроекта по чл. 1, ал. 1
изпълнява функциите на водеща комисия.
Чл. 3. (1) На първо гласуване законопроектът
се разглежда, след като Народното събрание
изслуша доклада на комисията, а мотивите на
вносителите – в рамките на 20 минути.
(2) При първото гласуване законопроектът
се обсъжда и гласува по принцип и в цялост.
Народните представители се изказват по основните положения на законопроекта, като
обсъждането протича при условията и по реда,
предвидени за обсъждане на законопроекти при
първо гласуване.
(3) Законопроектът е приет на първо гласуване, ако за него са гласували три четвърти от
всички народни представители.
(4) Ако законопроектът получи по-малко от
три четвърти, но не по-малко от две трети от
гласовете на всички народни представители,
се поставя за ново разглеждане не по-рано от
два и не по-късно от пет месеца. При новото
разглеждане законопроектът се приема, ако за
него са гласували не по-малко от две трети от
всички народни представители.
Чл. 4. (1) Народните представители могат
да правят писмени предложения за изменение
и допълнение в приетия на първо гласуване
законопроект в сроковете по чл. 73, ал. 1 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание, но не по-малко от 7 дни.
Не се разглеждат предложения, които противоречат на принципите и обхвата на приетия на
първо гласуване законопроект.
(2) Комисията внася в Народното събрание
мотивиран доклад, който съдържа направените в срока по ал. 1 писмени предложения
на народни представители и становището на
комисията по тях.
(3) При второто гласуване законопроектът се
обсъжда и приема текст по текст при условията
и по реда на чл. 74 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
(4) В случая по чл. 3, ал. 3 законопроектът
се смята за приет на второ гласуване, ако за
всеки текст са гласували три четвърти от всички
народни представители.
(5) Текстовете, които не са подкрепени от три
четвърти от всички народни представители, но
са подкрепени от две трети от тях, се разглеждат
и приемат по реда на чл. 3, ал. 4.
(6) Когато законопроектът е приет на първо
гласуване по реда на чл. 3, ал. 4, за приети на
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второ гласуване се смятат текстовете, за които
са гласували не по-малко от две трети от всички
народни представители.
(7) Текстовете, които не са подкрепени от
три четвърти, съответно две трети от всички
народни представители, се смятат за отхвърлени.
Чл. 5. (1) Между второ и трето гласуване
не се правят предложения по текстовете. След
второто гласуване комисията представя текста
за трето гласуване, в който тя може да предлага
само редакционно-технически поправки.
(2) Третото гласуване е гласуване на законопроекта в цялост. Гласуването е поименно.
(3) В случая по чл. 4, ал. 4 законопроектът е
приет на трето гласуване, ако за него са гласували
три четвърти от всички народни представители.
(4) В случаите по чл. 4, ал. 5 и 6 законопроектът е приет на трето гласуване, ако за него са
гласували не по-малко от две трети от всички
народни представители.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 8 юни 2011 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

7270

РЕШЕНИЕ

за отпускане на пенсия за особени заслуги към
държавата и нацията
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване
РЕШИ:
1. Отпуска пенсия за особени заслуги към
държавата и нацията на Росица Георгиева Баталова от София в размер на 700 лв. месечно
считано от 1 май 2011 г.
2. По отношение на пенсията по т. 1 да се
прилагат разпоредбите на Кодекса за социално
осигуряване.
3. Изпълнението на решението се възлага
на управителя на Националния осигурителен
институт.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 8 юни 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7271

РЕШЕНИЕ

за отпускане на пенсия за особени заслуги към
държавата и нацията
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване
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РЕШИ:
1. Отпуска пенсия за особени заслуги към
държавата и нацията на Рангел Петров Вълчанов от София в размер на 700 лв. месечно
считано от 1 юни 2011 г.
2. По отношение на пенсията по т. 1 да се
прилагат разпоредбите на Кодекса за социално
осигуряване.
3. Изпълнението на решението се възлага
на управителя на Националния осигурителен
институт.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 8 юни 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
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Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

РЕШЕНИЕ

по Доклада за дейността на Комисията за
установяване на имущество, придобито от
престъпна дейност за 2010 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Не приема Доклада за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито
от престъпна дейност за 2010 г.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 9 юни 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

7306

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 7
от 31 май 2011 г.

по конституционно дело № 21 от 2010 г.
Конституционният съд в състав: председател: Евгени Танчев, членове: Емилия Друмева,
Владислав Славов, Димитър Токушев, Благовест
Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Георги
Петканов, Ванюшка Ангушева, Цанка Цанкова,
Стефка Стоева, Румен Ненков, при участието
на секретар-протоколиста Гергана Иванова
разгледа в закрити заседания на 16 и 31 май
2011 г. конституционно дело № 21 от 2010 г.,
докладвано от съдията Ванюшка Ангушева.
Конституционният съд е сезиран от петдесет
и двама народни представители от 41-вото
Народно събрание на основание чл. 150, ал. 1
от Конституцията. Делото е образувано на
28.12.2010 г. под № 21 от 2010 г. С определение от 03.02.2011 г. искането е допуснато за
разглеждане по същество.
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Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Конституцията.
Народните представители искат да се установи и обяви за противоконституционен § 4а
от преходните и заключителните разпоредби
(ПЗР) от Кодекса за социално осигуряване
(КСО), създаден с § 48, т. 2 от Закона за
изменение и допълнение на КСО (ЗИДКСО)
(ДВ, бр. 100 от 2010 г.).
Твърдението на народните представители,
изразено в петитума и мотивите на искането,
е, че § 4а ПЗРКСО като цяло противоречи
на чл. 4, ал. 1; чл. 5, ал. 1; чл. 17, ал. 1 и 3;
чл. 19, ал. 2; чл. 51, ал. 1; чл. 57, ал. 1 и 2
от Конституцията.
Искателите посочват, че § 4а, ал. 1 ПЗР
КСО, който урежда „средствата на индивидуалните партиди, налични към 1 януари 2011 г.,
на жените, родени от 1 януари 1955 г. до
31 декември 1959 г. включително, и мъжете,
родени от 1 януари 1952 г. до 31 декември
1959 г. включително, които до 31 декември
2010 г. са осигурени в професионален пенсионен фонд, се прехвърлят във фонд „Пенсии“
на държавното обществено осигуряване“,
нарушава неприкосновеността на частната
собственост на осигурените лица.
След анализ на същността на задължителното допълнително пенсионно осигуряване в
професионален пенсионен фонд (ППФ) към
пенсионноосигурително дружество народните
представители определят, че функционирането на фонд за допълнително задължително
осигуряване е принципно различно от функционирането на фондовете на държавното
обществено осигуряване (ДОО), подчертават
правната обособеност на фонда за допълнително задължително осигуряване и индивидуализирането на средствата за конкретно
осигурено лице.
Смятат, че „правото на вземане на натрупаните средства по индивидуални партиди на
лицата е абсолютно право от категорията на
имуществените, подобно на правото на собственост на влогодателя на паричен влог“, а
фактът, че осигурителните вноски се правят
само от осигурителя-работодател, няма правно
значение за определяне на собствеността на
средствата. Обръщат внимание на забраната за
преразпределение на средства и дялове между
индивидуалните партиди, което е доказателство за неприкосновеността им. Необлагането
с данък върху доход на физическите лица на
приходите от инвестиране на активите на
професионалния и универсалния фонд сочи,
че законодателят ги определя като собственост
на физическите лица – осигурените.
Според народните представители от момента на прехвърляне на средствата от
индивидуалните партиди в професионален
пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на ДОО
осигурените лица губят личните си права
върху средствата, изразяващи се в правото
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да ги управляват и да се разпореждат с тях,
както и някои осигурителни права, каквото
е правото да получават еднократно до 50 %
от натрупаните средства по индивидуалната
партида при пожизнено намалена работоспособност над 70,99 на сто (чл. 142, ал. 1,
т. 2 КСО).
В искането се посочва, че с § 4а, ал. 5
и 6 ПЗРКСО се нарушава чл. 17, ал. 3 и
5 от Конституцията поради разпореждане с
доходи без съгласието на техния притежател,
а принудително отчуждаване може да се осъществява само за изрично посочените нужди
и условия в чл. 17, ал. 5 от Конституцията.
Народните представители приемат, че с
§ 4а, ал. 7 и 8 ПЗРКСО се създават разпоредби, които спазват собствеността на
осигурените лица и наследниците им върху
прехвърлените средства и евентуалното им
нарастване. Прави се извод, че по този начин,
без да се съобразява с волята на осигурените
лица и пенсионноосигурителните дружества,
„законодателят императивно намества“ ДОО
в техните взаимоотношения и „посяга на
правата на осигурените лица“ и се стига до
противоречие с чл. 4, ал. 1 и абз. 5 от преамбюла на Конституцията, които определят
Република България за правова държава. Така
тези разпоредби водят и до противоречие с
чл. 5, ал. 1 – с принципа на върховенство на
Основния закон.
Вносителите на искането обосновават
противоречие на § 4а ПЗРКСО с чл. 57, ал. 1
от Конституцията, според който „основните
права на гражданите са неотменими“. Сочат, че правото на обществено осигуряване
по чл. 51, ал. 1 от Конституцията е основно
право, пряко свързано с правото на труд на
гражданите (чл. 48 от Конституцията).
Конституционният съд конституира като
заинтересовани страни Народното събрание,
Министерския съвет, министъра на труда и
социалната политика, министъра на финансите, Върховния касационен съд, Върховния
административен съд, Националната агенция
за приходите, Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на конкуренцията,
Съюза на пенсионерите, Националния осигурителен институт, Българската асоциация
за допълнително пенсионно осигуряване,
Конфедерацията на независимите синдикати
в България, Конфедерацията на труда „Подкрепа“, Съюза на работодателите и Съюза на
юристите в България.
Съюзът на юристите в България приема,
че „предоставянето на средства от страна на
гражданите и внасянето им в професионални
фондове представлява сделка между гражданите и съответните фондове, а сключването
на такава сделка е упражняване на правото
на собственост…“, но „прехвърляне на средствата в друг пенсионен фонд, в случая ДОО,
не представлява отнемане на тези средства от
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гражданите, не представлява отчуждаване на
правото на собственост…, но съвсем сигурно
представлява недопустимо от гледна точка
на Основния закон посегателство на правото на разпореждане със собствеността на
гражданите, тъй като „частната собственост е
неприкосновена“, както гласи третата алинея
на чл. 17 от Конституцията“.
Комисията за финансов надзор и Комисията
за защита на конкуренцията в становищата си
предимно изясняват правния режим на професионалните пенсионни фондове, анализират
аспектите, в които § 4а ПЗРКСО предвижда
изменение от досегашната уредба, без категорично да изразят мнение за или против
конституционосъобразността на оспорваната
разпоредба.
Националният осигурителен институт,
Конфедерацията на независимите синдикати
в България, Конфедерацията на труда „Подкрепа“, Министерският съвет, министърът на
финансите, министърът на труда и социалната
политика и Върховният касационен съд не
споделят становището за противоконституционност на § 4а ПЗРКСО. Националният
осигурителен институт подчертава, че още при
включването в осигуряването в ППФ „държавата се намесва, регулира процеса“. Приема,
че „задължителността за осигуряване в ППФ
също показва, че това е начин на реализиране
на социалната функция на държавата, а не
възможност за свободно договаряне на избора
и условията за придобиване право на пенсия
за ранно пенсиониране“. Според НОИ с § 4а
ПЗРКСО „единствено се промени редът за
възстановяване на сумите от ППФ, като те
ще бъдат преведени еднократно за цялата
група лица, посочени в ал. 1 на параграф 4а
КСО“. Обръща се внимание на обстоятелството, че според разчетите към 31.12.2010 г.
средствата в ППФ са недостатъчни за изплащане на пенсия за ранно пенсиониране и
затова срокът за натрупване се удължава до
31.12.2014 г., след който пенсионните фондове
трябва да започнат да изплащат пенсиите за
ранно пенсиониране на работещите в І и ІІ
категория труд (§ 4 ПРЗКСО). Въз основа на
състоянието на индивидуалните партиди НОИ
определя, че жените, родени от 1 януари 1955 г.
до 31 декември 1959 г., и мъжете, родени от
1 януари 1952 г. до 31 декември 1959 г., биха
били ощетени, ако получат пенсия за ранно
пенсиониране от професионален пенсионен
фонд. Създаването на § 4а в ПЗРКСО е в
интерес на осигурените лица.
В становището на Министерския съвет се
посочва, че „в индивидуалната осигурителна
партида се капитализират осигурителните
вноски, както и доходите от инвестиране на
парите от фонда… Много важен елемент при
провеждането на допълнително задължително
пенсионно осигуряване е, че вноските в професионалните пенсионни фондове съгласно
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чл. 157, ал. 4 КСО са изцяло за сметка на
осигурителите – това са работодателите, които
наемат лица за работа в производства и дейности от първа и втора категория труд. Тези
осигурителни вноски са целеви – за изплащане на пенсия“. Министерският съвет счита,
че натрупаните средства в индивидуалната
партида на осигуреното лице не са „лични
средства“ или „лични спестявания“ – т.е.
собственост на осигурените лица. Те нямат
типичните признаци на частни спестявания,
с които осигуреният може свободно да се
разпорежда по своя воля.
Министерският съвет също посочва недостига на средства в професионалните пенсионни
фондове, което е наложило приемането на
§ 4а ПЗРКСО. Причини за недостатъчните
средства според Министерския съвет са невнасяне на дължимите осигурителни вноски от
работодателите поради изпадане в неплатежоспособност и несъстоятелност, липса на финансови средства, преустановяване на дейността
им или при настъпване на случаи, при които
не се дължат осигурителни вноски – временна
неработоспособност, бременност и раждане,
отглеждане на малко дете, ползване на неплатен отпуск и др., както и влиянието на
международната финансова криза.
В същия смисъл е и становището на
министъра на финансите. Той намира, че
„осигурените в професионален пенсионен
фонд лица продължават да бъдат титуляри
на индивидуални партиди на прехвърлените
във фонд „Пенсии“ средства“, позовавайки се
на § 4а, ал. 6 и 7 ПЗРКСО. И според него
осигурителната система в България е изградена върху принципа на активна намеса на
държавата в обществените отношения, свързани с материалното осигуряване на гражданите – арг. чл. 125, ал. 1, т. 4 КСО. Определя
законодателните промени относно системата
и функционирането на осигурителната система изцяло като въпрос на целесъобразност,
щом гарантират конституционно установеното право на гражданите на обществено
осигуряване и не нарушават Конституцията.
Направени са позовавания на практиката на
Конституционния съд.
Министърът на труда и социалната политика обръща внимание на недостатъчния размер
на натрупаните средства в професионалните
пенсионни фондове и на обстоятелството,
че досега не е отпусната нито една пенсия
за ранно пенсиониране от професионален
пенсионен фонд, че НОИ изплаща пенсиите,
без да има възможност да управлява средствата. Според него промените с § 4а ПЗР
КСО представляват „балансирано решение
за всички страни“.
Върховният касационен съд намира за неоснователно становището, че с прехвърлянето
на средствата от индивидуалните партиди
на осигурените в професионален пенсионен
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фонд във фонд „Пенсии“ на ДОО се нарушава
неприкосновеността на частната собственост,
прокламирана с чл. 17, ал. 3 от Конституцията. Приема, че „средствата в индивидуалните
осигурителни партиди са собственост на осигуреното лице и то (или неговите наследници)
има право да се разпорежда с тях при условия
и ред, определени в закона…“ и с § 4а ПЗР
КСО законодателят цели да обезпечи реална
възможност на гражданите да се ползват от
правото на обществено осигуряване по чл. 51,
ал. 1 от Конституцията.
Конфедерацията на независимите синдикати в България и Конфедерацията на труда
„Подкрепа“ в общо становище не споделят
разбирането, че § 4а ПЗРКСО е противоконституционен поради правото на държавата „да
променя или допълва установената регулация
с оглед социалната функция и отговорностите
є като гарант на основните конституционни
права на гражданите“. Според тях „КСО по
никакъв начин не регулира, нито генерира
отношения на собственост, нито има такива
цели, както личи още от първите негови
разпоредби (чл. 1 КСО)“.
Конституционният съд, за да се произнесе
по спорния предмет, взе предвид следното:
С реформата от 1999 г. осигурителното
право напълно се обособи като самостоятелен правен отрасъл. Наред с промените в
държавното обществено осигуряване беше
въведено допълнително задължително пенсионно осигуряване и доброволно пенсионно
осигуряване, с които се постави начало на
включване на частноправни субекти като
осигурителни органи със строго регламентирани от законодателя принципи и предмет
на дейност.
Държавното обществено осигуряване се
осъществява от Националния осигурителен
институт като специализиран публичен орган. Дейността по задължително обществено
осигуряване се извършва на разходопокривен
принцип.
Допълнителното задължително пенсионно
осигуряване се извършва от пенсионноосигурителните дружества (юридически лица), към
които има универсален или професионален
фонд (също самостоятелно юридическо лице).
Осъществяването на дейността е на капиталовопокривен принцип, установен в чл. 125,
ал. 2 КСО. При тази система осигурителните
вноски се правят по индивидуални партиди на
всяко осигурено лице и по тях се определят
и средствата от доходността от инвестиране.
Осигурителните вноски при допълнителното
задължително пенсионно осигуряване в професионален фонд се дължат от осигурителяработодател, тъй както е предвидено в закона
(чл. 157, ал. 4 КСО), поради обстоятелството,
че основното право на осигурения е правото
на професионална пенсия за ранно пенсиониране заради вредните и тежки условия на
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труд. Допълнителното пенсионно осигуряване
е задължително, което произтича от обвързващата сила на закона (чл. 127, ал. 2 КСО).
Допълнителното задължително пенсионно
осигуряване в професионален фонд към пенсионноосигурително дружество се осъществява
на основата на разрешителен режим и държавно регулиране (чл. 125, ал. 1, т. 4 КСО).
Групата народни представители оспорват
изцяло § 4а ПЗРКСО. Конституционният
съд намира, че трябва да се анализира ал. 1
на § 4а ПЗРКСО. Останалите алинеи нямат
самостоятелно действие, те са свързани с
ал. 1 по отношение на реда на прехвърляне
на средствата и другите предвидени правни
последици.
Параграф 4а, ал. 1 ПЗРКСО по императивен начин определя прехвърлянето на
средствата от индивидуалните партиди, налични към 1 януари 2011 г., на лицата, родени
през посочените години, във фонд „Пенсии“
на държавното обществено осигуряване. По
същество това е прехвърляне на средства от
индивидуални партиди на осигурени лица във
фонд с различен правен режим. Средствата
по индивидуалните партиди се капитализират
поотделно, образуват сума, с която осигуреното
лице участва в инвестициите. Натрупаните
средства запазват своята самостоятелност и
индивидуалност по личните партиди на осигурените лица. В доктрината на тази основа
се приема, че „те са негови собствени парични средства“ (В. Мръчков. Осигурително
право. 5 изд. Сиби, с. 366). Не се допуска
преразпределение на средства и дялове между
индивидуалните партиди (чл. 129, ал. 8 КСО)
и натрупаните средства по индивидуалните
партиди на осигурените лица не подлежат
на принудително изпълнение (чл. 129, ал. 11
КСО).
Фонд „Пенсии“ към държавното обществено осигуряване е изграден на различен принцип. Средствата в него се събират общо като
солидарна система на осигуряване. Средствата
по фонд „Пенсии“ са от източниците, посочени в чл. 21 КСО, а се разходват по чл. 22
КСО за изплащане на повече от пенсиите
по задължителното обществено осигуряване.
Осигурените лица участват в професионален пенсионен фонд чрез индивидуално
заявление до пенсионноосигурителното дружество (чл. 140, ал. 3 КСО), а за неизбралите професионален пенсионен фонд по този
ред се извършва служебно разпределение по
регистрираните професионални фондове по
начин и ред, определени от Националната
агенция за приходите и комисията (чл. 140,
ал. 4 КСО). Осигуреното лице има право в
определен срок самї да избере пенсионноосигурително дружество. Сключването на
осигурителен договор между осигурения и пенсионноосигурителното дружество подчертава
частноправните елементи в режима на това
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осигуряване. Законът определя съдържанието на договора, но от волята на осигурения
зависи изборът на пенсионноосигурителното
дружество, както и правото на прехвърляне
(чл. 171 КСО). Заместващото договора служебно разпределение е наложително поради
задължителния характер на осигуряването и
в случаите на бездействие на осигурения. Договорът е задължителен елемент за възлагане
на управлението на средствата от пенсионноосигурителното дружество. Осигуреното лице
има право да избере пенсионноосигурително
дружество, тъй като набраните средства в
индивидуалната му партида са предназначени
за него с цел материално обезпечаване при
настъпване на осигурителен случай. Управлението на средствата от пенсионноосигурителното дружество не ги прави собственост
на дружеството. Още по-малко може да се
приеме, че те са собственост на държавата
или „обществени средства“ според твърденията в някои становища на конституирани по
делото страни.
За изясняване на правната характеристика
на допълнителното задължително пенсионно
осигуряване и режима на набраните средства
значение има предвидената в КСО имуществена отговорност на пенсионноосигурителното
дружество. То носи имуществена отговорност
пред осигурените лица (чл. 134 КСО) за
претърпени вреди от неправилно, неточно,
неефективно управление на пенсионния фонд,
при недобросъвестно изпълнение на задълженията (т.е. умишлено). Основание за тази
отговорност е сключеният договор между
осигуреното лице и пенсионноосигурителното дружество или заместващото го служебно
разпределение.
Очертава се режим на средствата по индивидуалните партиди на осигуреното лице, който
е съобразен с предназначението им да служат
за материално обезпечаване при настъпване
на осигурен социален риск. Разпореждането
със средствата е възможно при възникване
на права, и то само такива, които законът
предвижда. Затова не е налице разпореждане
като елемент на правото на собственост в
класическото му съдържание. Средствата са
предназначени за осигуреното лице и остават
негови във вид и обем, определени от закона
при настъпване на осигурен социален риск.
Правата на осигуреното лице в професионален пенсионен фонд, уредени в закона, са:
– право на срочна професионална пенсия
за ранно пенсиониране (чл. 142, т. 1 и чл. 168
КСО). Размерът є се определя основно от
натрупаните средства по индивидуалната
партида (чл. 169 КСО);
– право на еднократно изплащане до 50
на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при пожизнено трайно
намалена работоспособност над 70,99 на сто
(чл. 142, т. 2 КСО). Трайно намалената рабо-

БРОЙ 45

ДЪРЖАВЕН

тоспособност може да е настъпила в резултат
на общо заболяване, професионална болест
или трудова злополука;
– при смърт на осигуреното лице право на
наследниците – преживял съпруг, низходящи
или възходящи – на еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по
индивидуалната партида, като се спазват редът
на наследяване и размерът на наследствените дялове съгласно Закона за наследството.
Ако лицето е пенсионер – на наследниците
се изплаща остатъкът от средствата по индивидуалната партида. Ако няма наследници,
средствата се прехвърлят в държавния бюджет
(чл. 170 КСО);
– осигуреното лице има право да прехвърля
средствата си от един професионален фонд в
друг при условията на чл. 171 КСО;
– осигуреното лице има право при пенсиониране да изтегли еднократно или да прехвърли набраните средства по индивидуална
партида от професионален фонд в универсален
фонд, ако не е придобило право на професионална пенсия по чл. 168 КСО (чл. 172 КСО).
От анализ на всички тези права също може
да се направи извод, че обемът на правата
е в зависимост от натрупаните средства, че
те се наследяват по Закона за наследството
като собствени средства, а КСО посочва само
кръга на възможните наследници.
С прехвърлянето на средствата на посочените с § 4а ПЗРКСО осигурени лица във
фонд „Пенсии“ на държавното обществено
осигуряване някои от посочените права се
губят (по чл. 142, т. 2, чл. 171 и др. КСО)
и се трансформират в права по държавното
обществено осигуряване. Дори и когато тези
права са по-благоприятни за осигурения,
се нарушава режимът на осигуряването,
защото средствата се прехвърлят от един
вид задължително обществено осигуряване
в друг вид също задължително осигуряване,
но при различен правен режим, без това да
става с волеизявления на носителя на правата. В рамките на конституционното право
на обществено осигуряване (чл. 51, ал. 1 от
Конституцията) лицата имат права, но те
са трансформирани и различни от тези при
осигуряване в професионален фонд.
Вносителите на искането се позовават на
противоречие на § 4а ПЗРКСО с чл. 57, ал. 1
и 2 от Конституцията. Изхождайки от тезата,
че чл. 51, ал. 1 от Конституцията предвижда
едно основно право на гражданите, пряко
свързано с правото на труд (чл. 48, ал. 1 от
Конституцията), приемат, че с § 4а ПЗРКСО
се отменя правото на обществено осигуряване
на гражданите или най-малко това право се
ограничава за една група осигурени лица в
професионален фонд. На пръв поглед осигурените лица наистина губят част от осигурителните права във вида, в който са предвидени в
закона, но на тяхно място придобиват други
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осигурителни права или трансформирани
права. Същите лица имат различни по вид
осигурителни права в рамките на общото
право на обществено осигуряване по чл. 51,
ал. 1 от Конституцията.
Друга констатация може да се направи, ако
се съпостави § 4а, ал. 1 ПЗРКСО и чл. 127,
ал. 2 КСО. И двете норми са законови.
Член 127, ал. 2 КСО предвижда, че лицата,
работещи при условията на първа и втора
категория труд, задължително се осигуряват в
професионален пенсионен фонд за пенсия за
ранно пенсиониране независимо от възрастта.
За лицата, посочени в § 4а, ал. 1 ПЗРКСО,
набраните средства се прехвърлят във фонд
„Пенсии“ на държавното обществено осигуряване, т.е. тези лица се изключват ex lege от
задължителното осигуряване в професионален
пенсионен фонд за пенсия за ранно пенсиониране към пенсионоосигурително дружество
именно поради възрастта им, определена чрез
датата на раждане. Това вътрешно противоречие между посочените правни норми в Кодекса за социално осигуряване е съществено и
е в нарушение на принципите на правовата
държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията).
Това противоречие води до нарушаване на
стабилността на правовия ред.
В член 51, ал. 1 от Конституцията е прогласено правото на гражданите на обществено
осигуряване. Фактът, че няма определяне на
осигурителната система в самата Конституция,
нито препращане към закон в цитираната
правна норма не означава, че е изключено
държавното регулиране със закон. Осигурителната система в България и в частност
допълнителното задължително пенсионно
осигуряване е изградено на принципа на държавното регулиране (чл. 125, т. 4 КСО). То
включва уредбата на осигурителните правоотношения в закон. В Решение № 21 от 1998 г.
по к.д. № 18 от 1997 г. Конституционният съд
приема, че „разпоредбата на чл. 51, ал. 1
от Конституцията прогласява като основно
право на гражданите правото на обществено
осигуряване и социално подпомагане… За реализиране на това по своята същност социално
право трябва да се погрижи държавата. То
е нейно задължение, което се предопределя
и от преамбюла на Конституцията, където е
обявена за „социална държава“. Тя трябва да
предприеме и извърши необходимите действия
за създаване на нормативната система на общественото осигуряване…компетентността на
законодателния орган е да създаде законовата
уредба на общественото осигуряване…“
Държавното регулиране в областта на
допълнителното задължително пенсионно
осигуряване обхваща определянето на субектите на осигурителните правоотношения,
принципите, върху които се изгражда правният режим и дейността им по набиране на
средства, тяхното управление и разходване.
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Законодателят определя изискванията към
пенсионноосигурителните дружества, които са
специално създадени въз основа на Кодекса
за социално осигуряване (раздел ІІ на част
втора на КСО) и Търговския закон като акционерни дружества. По закон те имат предмет
на дейност единствено допълнителното пенсионно осигуряване. Те не могат да извършват
търговски сделки, които не са пряко свързани с дейността им, нямат право да участват
в граждански и търговски дружества като
неограничено отговорни съдружници. Също
така не могат да придобиват акции в други
пенсионноосигурителни дружества. Те могат
да издават само поименни безналични акции
с право на един глас. Минималният размер
на капитала на пенсионноосигурително дружество е пет милиона лева. Дружеството не
може да разпределя дивиденти в размери и
по начин, които биха довели до намаляване
на капитала под 50 на сто от минималния
капитал. При спадане размера на капитала
под 50 на сто от минималния може да се
стигне до прилагане на принудителни административни мерки. Държавното регулиране
предвижда лицензионен и разрешителен
режим, както и регистрация на пенсионноосигурителното дружество и други разпоредби,
отнасящи се до устройството и дейността им.
Този изчерпателно уреден режим говори за
строго държавно регулиране, съответстващо
на изискванията за стабилност в дейността
на пенсионоосигурителните дружества и е в
рамките на правомощията на законодателя.
В държавното регулиране са определени
изискванията и към осигурените лица в професионален фонд (чл. 127, ал. 2 във връзка с
чл. 4, ал. 1 и 2 КСО).
Освен това държавното регулиране обхваща
предвиждането на конкретните осигурителни
права за осигурените лица, предпоставките
за тяхното възникване и др.
Правоотношението между пенсионноосигурителното дружество и осигурения възниква
въз основа на „типизиран“ договор – осигурителен договор. Като такъв той се сключва
по определения ред чрез волеизявленията на
страните. А нарушаването на това ново за
осигурителното ни право начало излиза извън
границите на държавното регулиране. Чрез
държавното регулиране се предвижда сключването на осигурителен договор, определя се
съдържанието му, но самото сключване е в
резултат на волята на страните. Прехвърлянето на средства от професионален фонд във
фонд „Пенсии“ на държавното обществено
осигуряване може да става само с волеизявлението на осигуреното лице, а не чрез
законова императивна уредба. Твърденията
в становищата на конституирани страни, че
с § 4а ПЗРКСО законодателят не променя
осигурителната система, а по целесъобразност изключва една група осигурени лица
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от допълнителното задължително пенсионно
осигуряване в професионален фонд с цел да
се постигне обезпечаване в по-благоприятен
размер може да са основателни, но прехвърлянето на средствата от професионален
фонд във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване не може да става без
волеизявлението на осигурения. Характерът на
правоотношението между него и пенсионноосигурителното дружество изключва намесата
на държавата, когато се засягат частноправни
елементи от правния режим на осигуряването. Държавата е излязла извън допустимите
граници на императивна регламентация на
осигурителните правоотношения, поради което
§ 4а ПЗРКСО противоречи на чл. 4, ал. 1 от
Конституцията.
В параграф 4а, ал. 9 ПЗРКСО се предвижда, че от датата на прехвърлянето на
средствата на посочените в ал. 1 осигурени
лица във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване по силата на закона се
прекратяват правоотношенията им с пенсионноосигурителното дружество, управляващо
професионалния пенсионен фонд, в който са
били осигурени. Вносителите на искането
смятат, че този начин на прекратяване на
осигурителното правоотношение противоречи
на чл. 19, ал. 2 от Конституцията и е извън
посочените основания за прекратяване на
чл. 324 на КСО. В член 324 КСО се урежда
прекратяване на дружество за допълнително
социално осигуряване, а не на осигурително
правоотношение. Противоречието е с чл. 4,
ал. 1 и абз. 5 от преамбюла на Конституцията
поради разпростиране на държавното регулиране с императивни правни норми в правен
режим с частноправни елементи, изискващи
волеизявления на субектите. Предвиденото
прекратяване на осигурителните правоотношения е правна последица от ал. 1 на § 4а
ПЗРКСО.
Член 19, ал. 2 от Конституцията изисква
законът да създава и гарантира на всички
граждани и юридически лица еднакви правни
условия за стопанска дейност. Със засиленото държавно регулиране на специфичната
стопанска дейност на пенсионноосигурителните дружества се гарантира защитата на
осигурените лица. В случая на § 4а КСО се
прехвърлят средства на определена група
лица и пенсионноосигурителните дружества
продължават да осъществяват дейността си
по отношение на другите осигурени лица,
но се надхвърлят границите на допустимото
държавно регулиране. С прехвърлянето на
средствата от индивидуалните партиди на
лицата по ал. 1 на § 4а ПЗРКСО във фонд
„Пенсии“ на държавното обществено осигуряване се накърнява резултатът (включително
и доходността) от дейността на пенсионноосигурителните дружества по инвестиране на
средствата за тези лица, като се елиминира
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много съществен механизъм на допълнителното задължително обществено осигуряване,
а именно инвестиционната политика на дружеството и капитализирането на средствата
по индивидуални партиди с прибавяне на
доходността. Това представлява антипазарна мярка, която нарушава чл. 19, ал. 1 от
Конституцията – свободата на стопанската
инициатива, т.е. пазарната свобода като
основен принцип, върху който се основава
икономиката на страната.
Създаването и утвърждаването на правовата
държава може да се постигне чрез стабилност
на икономическите субекти, гарантиране и
запазване на условията за стопанска, в т.ч. и
инвестиционна дейност. Параграф 4а ПЗРКСО
създава несигурност за пенсионноосигурителните дружества и очаквания за възможни
други промени в тази насока – нарушение
на чл. 19, ал. 3 от Конституцията, който
предвижда закрила от закона на инвестициите и стопанската дейност на българските и
чуждестранни граждани и юридически лица.
Държавното обществено осигуряване и
допълнителното задължително пенсионно
осигуряване имат самостоятелно и допълващо
се място в пенсионната система, очертават
тенденции на развитието є при спазване на
конституционните принципи в правната им
уредба.
Конституционният съд, като взе предвид
изложените аргументи и на основание чл. 149,
ал. 1, т. 2 от Конституцията,
РЕШИ:
Обявява за противоконституционен § 4а от
преходните и заключителните разпоредби на
Кодекса за социално осигуряване, създаден
с § 48, т. 2 от Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване,
(ДВ, бр. 100 от 2010 г.).
Председател: Евгени Танчев

СТАНОВИЩЕ

по Решение № 7 по конституционно дело
№ 21 от 2010 г. на съдия Емилия Друмева
Подкрепям принципно диспозитива на решението. Считам обаче, че водещият аргумент
за обявяване на противоконституционност,
който не е акцентиран в мотивите, се състои
в нарушението на принципа за правовата
държава (чл. 4, ал.1 от Конституцията) – с
оспорения и обявен за противен на Конституцията § 4а от Кодекса за социалното
осигуряване средства по индивидуалните
партиди, налични към началото на 2011 г.,
на лица, родени в определен период и осигурени в професионален пенсионен фонд, т.е.
по „стълба“ на допълнителното осигуряване,
се прехвърлят ex lege, без съгласието на тези
лица, в „стълба“ на държавното обществено
осигуряване, където подлежат на различен
правен режим. Така съображения в полза
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на социалната държава са взели връх и „са
надвили“ принципа на правовата държава.
Съвременната конституционна държава обаче
не допуска социалната държава да се развива
за сметка и в ущърб на правовата държава,
като я обезсмисля. Не го допуска и действащата българска Конституция, съдържаща
„социална“ и „правова“ като равностойни характеристики на съвременната демократична
държава (преамбюла).
Конституционен съдия: Е. Друмева

СТАНОВИЩЕ

по конституционно дело № 21 от 2010 г. на
съдиите Владислав Славов, Благовест Пунев
и Румен Ненков
Съгласни сме с крайното заключение по
постановеното решение за противоконституционност на § 4а от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално
осигуряване (ПЗРКСО). Намираме обаче, че
подробното излагане на позициите на заинтересованите страни и представяне на модела
на задължителното пенсионно осигуряване
не може да компенсира липсата на достатъчно пълнота, категоричност и яснота на
аргументите, обуславящи основателността на
искането. В най-голяма степен това важи за
отказа на мнозинството да констатира наличието на нарушение на неприкосновеността
на частната собственост по смисъла на чл. 17,
ал. 3 от Конституцията.
Несъмнено оспорената разпоредба засяга
права с имуществен характер, възникнали
в патримониума на две категории субекти:
от една страна – потребителите на осигурителната услуга (пенсионноосигурените лица,
подлежащи на ранно пенсиониране), и, от
друга – пенсионните дружества за задължително допълнително пенсионно осигуряване,
които в условията на регулирана конкуренция
са придобили управлението на средствата по
индивидуалните партиди на осигурените.
Основният недостатък на новата уредба е
в това, че по един антипазарен начин лишава
пенсионноосигурените лица от свободата да се
грижат за своето имущество, като сами решат
на кого да го поверят – на избраното от тях
частно пенсионно дружество или на държавата в лицето на Националния осигурителен
институт (НОИ). Наистина не съществува
конституционна пречка пенсионноосигурителните дружества, така както се конкурират
помежду си, да бъдат конкурирани и от НОИ
за привличане на управляваните от тях пари
по индивидуалните партиди, но това е допустимо само в условията на доброволност,
при запазено право на избор на потребителите. Ако в случая Конституционният съд
беше проявил снизхождение към оспорената
промяна, това би създало условия за проява
на етатистки патернализъм, при който се
създава възможност държавата едностранно
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и по императивен начин да се намесва в
частната жизнена сфера на гражданите, като
преценява кое е в техен интерес и им нарежда
къде и как да инвестират спестяванията си,
вместо сами да планират живота си. Такъв
административно-команден подход е типичен
за недемократичния, тоталитарен тип управление и свързаната с него централизирана
икономика. Поради изложеното считаме, че
в случая с оглед намесата на държавата в
гражданския оборот и свободата на договаряне
е налице нарушаване на неприкосновеността
на частната собственост като основа на индивидуалното пространство на гражданина
по смисъла на чл. 17, ал. 3 от Конституцията.
Споделяме становището по мотивите на
постановеното решение, че § 4а ПЗРКСО
нарушава чл. 19, ал. 1 – 3 и чл. 4, ал. 1, изр. 1
от Констит уцията. Пенсионноосиг у рителните дружества се лишават от придобити
права, което накърнява правната сигурност
в икономическата среда, в която действат,
без това да е наложително за защита на
правата и законните интереси на осигурените. Първо, нищо не сочи, че дори от гледна
точка на икономическата целесъобразност
средствата по индивидуалните партиди ще
бъдат управлявани по-ефективно от НОИ,
след като според официалните статистическ и данни дру жествата отбел язват добра
доходност през последните две години и са
измежду първите, които излизат от финансово-икономическата криза. Второ, държавата би могла да реализира социалната си
функция и по друг начин – например чрез
субсидиране на по-малките пенсии на част
от работниците и служителите, подлежащи на ранно пенсиониране, още повече, че
прехвърлянето на индивидуалните партиди
в НОИ ще увеличи дефицита на последния,
който също подлежи на субсидиране.
С оспорено т о за конодат ел но решен ие
фактически се ликвидира част от създадения
съобразно държавните изисквания пазар, а
това очевидно е несъвместимо със свободната стопанска инициатива, т.е. с пазарната
свобода на гражданите и юридическите лица,
която е посочена между основните начала
на Конституцията като фундамент на националната икономика (чл. 19, ал. 1). Според
тази либерална позиция пазарът представлява
саморегулиращ се механизъм, който решава
собствените си проблеми и обезпечава равни възможности на всеки. Съгласно чл. 19,
ал. 2 от Конституцията държавата трябва да
осигури гаранциите за реализация на пазарната свобода, като, от една страна, осигури
равни правни условия за стопанска дейност
на пазарните субекти, а, от дру га – предотврати деформациите от злоупотреби с
монополизма и нелоялната конкуренция и
защити потребителя. В настоящия случай
стопанската дейност на пенсионните друже-
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ства се свързва не с производство на стоки и
услуги, а с доходоносно инвестиране в ценни
книжа, финансови инструменти и недвижими
имоти на акумулираните в професионалния
фонд средства по индивидуалните партиди на
осигурените лица. Не може да има никакво
съмнение, че осигурените лица представляват
потребители на финансови услуги. В това си
качество те получават дължимата защита по
чл. 19, ал. 2 от Конституцията чрез засилената държавна регулация, която предвижда
редица изисквания с рестриктивен характер
към създаването и дейността на пенсионните
дружества. При липсата на доброволност от
страна на потребителите с изземването на
управляваните от пенсионните дружества
средства държавата обаче е надхвърлила
допустимия предел на намеса в пазарните
отношения. Отклонила се е от задължението
си в условията на пазарна икономика чрез
закона да защитава инвестициите и стопанската дейност на физическите и юридическите
лица. Налице е нарушение по чл. 19, ал. 3
във връзка с ал. 1 и чл. 17, ал. 3 от Конституцията, защото свободният пазар изисква
автономни пазарни субекти, едновременно
разполагащи с правото на неприкосновена
частна собственост и правото на свободна
стопанска инициатива в условията на конкуренция и независимо вземане на решения.
Допълнително може само да се отбележи,
че в случая е накърнена и справедливостта
като призната от преамбюла на Конституцията, абзац 2 общочовешка ценност, защото на
по-тежка санкция подлежат онези пенсионни
дружества, които в конку рентната среда,
предлагайки на потребителите по-изгодни
условия, са постигнали по-добри резултати,
тъй като по силата на оспорената разпоредба
точно от тях се отнема натрупаният с повече труд и умения по-значителен финансов
ресурс. В този аспект еднаквото третиране
на различните съставлява нарушение на изискването по чл. 19, ал. 2 от Конституцията
да бъдат създадени и гарантирани еднакви
правни услови я за стопанска дейност на
всички граждани и юридически лица.
В заключение констатираме, че противоконституционността на оспорения текст от
КСО е резултат на нарушаване на мярата в
отношенията между конституционно защитени ценности, при което свободната стопанска инициатива, т.е. пазарната свобода,
п редставл яваща фу н дамен та лен п ринцип
на икономиката на страната, е пожертвана
заради превратното разбиране на законодателя за защита на правото на социално
осигуряване.
Конституционни съдии: Вл. Славов
Бл. Пунев
Р. Ненков
7096
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155
ОТ 6 ЮНИ 2011 Г.

за определяне на условията, критериите и
реда за финансово подпомагане на общините за достъпа им до финансиране от Фонда
за органите на местното самоуправление в
България „ФЛАГ“ – ЕАД
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Общините се подпомагат финансово с целеви трансфери за покриване
на начислени през 2011 г. лихви и такси по
обслужване на дълга им към Фонда за органите на местното самоуправление в България
„ФЛАГ“ – ЕАД.
(2) С целевите трансфери по ал. 1 не се
покриват лихви за забава, глоби, санкции
и неустойки, платени или дължими от общините.
Чл. 2. (1) Кредитният потенциал на общините и групирането им се определят на
базата на интегрална оценка и критерии по
методиката съгласно приложение № 1.
(2) Въз основа на методиката по ал. 1
общ ини те се г ру пи рат в г ру пи съгласно
приложение № 2.
(3) Степента на финансово подпомагане на
общините по групи се определя, както следва:
1. за общините от първа група с интегрална оценка със стойности над средната
за страната (27,45 на сто):
а) за общини с население над 5000 жители – без подпомагане;
б) за общини с население до 5000 жители – 40 на сто подпомагане;
2. за общините от втора група с интегрална
оценка с положителна стойност от нула до
средната за страната:
а) с интегрална оценка от 13,66 до средната
за страната – 60 на сто подпомагане;
б) с интегрална оценка от 0 до 13,65 – 75
на сто подпомагане;
3. за общините от трета група с интегрална
оценка с отрицателна стойност – 90 на сто
подпомагане.
Чл. 3. (1) Фондът за органите на местното
самоуправление в България „ФЛАГ“ – ЕАД,
съгласувано с Министерството на регионалното развитие и благоустройството внася в
Министерството на финансите до 10-о число
на месеца, следващ отчетното тримесечие, а
за четвъртото тримесечие – не по-късно от
15 декември 2011 г., предложения за подпомагане на общините по чл. 1, ал. 1, съдържащи
информация за начислените през 2011 г. лихви
и такси по общини и по проекти, както и за
размера на подпомагането в съответствие с
чл. 2, ал. 3.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

(2) Въз основа на предложенията по ал. 1
средствата се предоставят по бюд жетите
на общините като целеви трансфери след
извършване на корекции по централния бюджет и по бюджетите на общините по реда
на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на
държавния бюджет.
Чл. 4. (1) В случай че от предвидените за
2011 г. средства за финансово подпомагане
на общините бъдат реализирани икономии,
те могат да бъдат предоставени на общини за
възстановяване на извършени от тях разходи
през 2009 г. в размер 486 909 лв. за лихви и
такси по обслужване на дълга им към Фонда
за органите на местното самоуправление в
България „ФЛАГ“ – ЕАД.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят по
бюджетите на общините по предложение на
Фонда за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ“ – ЕАД, съгласувано
с Министерството на регионалното развитие
и благоустройството като целеви трансфери
след извършване на корекции по централния
бюджет и по бюджетите на общините по реда
на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет и при условие че са
предназначени за финансиране на инвестиционни разходи и/или текущ ремонт, одобрени
с решение на общинския съвет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание § 41 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за държавния бюджет
на Република България за 2011 г. и чл. 28,
ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите, на
министъра на регионалното развитие и благоустройството и на органите на управление
на Фонда за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ“ – ЕАД.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение № 1
към чл. 2, ал. 1
Методика за определяне на кредитния потенциал на общините на базата на интегрална оценка, изчислена по критерии, и за
групирането им
Методиката се основава на изчисляването
на интегрална оценка за кредитния потенциал
на всяка община по определени критерии и
на средна оценка за страната.
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А. Критерии за определяне на интегрална
оценка за кредитния потенциал на всяка община
и на средна оценка за страната
1. Кредитен пул на един жител (в лв.). Това
е критерий, който е показателен за размера
на общинските приходи на един жител.
Кредитният пул се състои от приходи, за
които общините могат да решават за какво
да ги използват. Кредитният пул на един
жител включва:
а) отчетните данни за следните приходи
по общинските бюджети:
– данъчни приходи по следните параграфи
(§) и подпараграфи (§§) на Единната бюджетна
класификация (ЕБК): §§01-03, §13-00 и §20-00;
– неданъчни приходи, без тези от общински
такси, дарения и помощи, по следните параграфи на ЕБК: §24-00, §28-00, §36-00, §37-00,
§40-00 и §41-00;
– изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности по §§31-12 от ЕБК;
б) данни за броя на населението в съответната община и общо за страната.
2. Дял на собствените приходи от всички
приходи (в %). Този критерий дава представа
за възможността на всяка община да влияе
върху размера на своите приходи.
Показателят „собствени приходи“ включва
отчетените данъчни и неданъчни приходи по
общинските бюджети по следните параграфи и
подпараграфи от ЕБК: §§01-03, §13-00, §20-00,
§24-00, §27-00, §28-00, §36-00, §37-00, §40-00,
§41-00, §45-00 и §46-00.
В показателя „всичко приходи“ са включени
отчетените приходи по общинските бюджети
от всички раздели на ЕБК без наличностите
в края на периода по следните подпараграфи
от ЕБК: §§95-07, §§95-08, §§95-09, §§95-10, §§9511 и §§95-12; преводи в процес на сетълмент
по §§95-13 от ЕБК и преоценка на валутни
наличности по §§95-14 от ЕБК.
3. Отношение на нетния оперативен остатък
към всички приходи за местни дейности (в
%). Показателят „нетен оперативен остатък“
се формира като разлика между повтарящите
се текущи приходи и повтарящите се текущи
разходи. Така получената разлика дава найдобра представа за свободния паричен ресурс,
който общината може да насочи за поемане на
текущите задължения за обслужване на кредит.
Текущите приходи включват отчетените
данъчни приходи по общинските бюджети по
параграфи и подпараграфи на ЕБК: §§01-03,
§13-00, §20-00; приходите от общински такси
по §27-00 от ЕБК; неданъчните приходи по
параграфи на ЕБК: §24-00, §28-00, §36-00,
§37-00, §41-00; приходите от изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности
по общинските бюджети по §§31-12 от ЕБК.
Текущите разходи включват отчетените
разходи за местни дейности, без тези за капиталови разходи, като се прибавят просрочените
задължения за местни дейности към края на
годината, без тези за капиталови разходи.
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В показателя „всичко приходи за местни
дейности“ са включени отчетените приходи за
местни дейности от всички раздели на ЕБК,
без наличностите в края на периода в местните дейности по следните подпараграфи от
ЕБК: §§95-07, §§95-08, §§95-09, §§95-10, §§95-11
и §§95-12; преводите в процес на сетълмент в
местните дейности по §§95-13 от ЕБК и преоценката на валутни наличности в местните
дейности по §§95-14 от ЕБК, като за 2009 г.
и 2010 г. са добавени отчетените неданъчни
приходи от делегираните бюджети по функция
„Образование“.
Б. Определяне на интегралната оценка на
всяка община
1. Изчислява се стойността на критериите
по раздел А за периода 2008 – 2010 г. за всяка
община, като се определя средната аритметична стойност за периода 2008 – 2010 г. на
всеки от съставните показатели на съответния
критерий за конкретната община. На базата на
получените средни аритметични стойности на
съставните показатели се изчислява стойността на съответния критерий за всяка община.
2. С цел постигане на съпоставимост на
мерните единици, в които са изчислени различните критерии (в лв. и в %), за всеки от
критериите, изчислени по т. 1, се установява
максималното равнище, постигнато от община. Тази стойност се оценява като 100 на сто за
съответната община. За останалите общини на
всеки критерий се изчисляват нови стойности
(в %), като изчислените по т. 1 стойности на
съответния критерий се отнасят към установеното максимално равнище за него.
3. Съпоставимите стойности по т. 2 на
всеки критерий за всяка община се събират
и се делят на 3. По този начин (като средна
аритметична) се формира интегралната оценка за кредитния потенциал на всяка община,
както и средната за страната.
В. Групиране на общините според интегралната оценка за кредитния потенциал
На базата на интегралната оценка, изчислена въз основа на отчетните бюджетни
данни за периода 2008 – 2010 г., общините се
групират по следния начин:
1. Първа група – общини, които имат стойност на оценката над средната за страната. В
тази група се обособява подгрупа, включваща
общините с население под 5000 жители.
2. Втора група – общини, които имат положителна стойност от нула до средната за
страната, формират втора група. В тази група
се обособяват две подгрупи в зависимост от
стойността на интегралната оценка.
3. Трета група – общини, които имат отрицателна стойност на интегралната оценка.
* За изчисленията са използвани данни
от отчетите за касовото изпълнение на общинските бюджети към края на 2008, 2009 и
2010 г. Данните за населението са с източник
Националния статистически институт.
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Приложение № 2
към чл. 2, ал. 2
Групиране на общините според интегралната оценка на кредитния им потенциал, степен на подпомагане
Община

Интегрална оценка за
периода 2008 – 2010 г.

Група

Банско

87,16%

1.а.

Степен на Среден брой на населението
подпомаза периода 2008 – 2010 г.
гане
(за първа група)
12 694

Несебър

80,44%

1.а.

25 437

Царево

73,05%

1.а.

9 347

Аврен

53,37%

1.а.

9 027

Столична община

50,05%

1.а.

1 252 101

Разлог

49,91%

1.а.

21 353

Варна

48,78%

1.а.

328 567

Каварна

47,90%

1.а.

15 827

Балчик

45,16%

1.а.

21 811

Поморие

43,37%

1.а.

27 425

Созопол

43,22%

1.а.

15 495

Приморско

41,91%

1.а.

7 160

Ботевград

39,72%

1.а.

33 715

Троян

37,37%

1.а.

33 800

Куклен

37,14%

1.а.

6 519

Елин Пелин

34,82%

1.а.

23 240

Панагюрище

34,81%

1.а.

26 096

Бургас

34,65%

1.а.

206 170

Раднево

33,59%

1.а.

21 942

Златица

33,34%

1.а.

5 903

Чепеларе

33,32%

1.а.

8 025

Божурище

32,84%

1.а.

7 959

Генерал Тошево

31,44%

1.а.

16 720

Добрич

31,34%

1.а.

92 622

Етрополе

30,58%

1.а.

12 733

Суворово

29,86%

1.а.

7 508

Димитровград

29,31%

1.а.

56 851

Сандански

29,30%

1.а.

41 522

Асеновград

29,08%

1.а.

65 149

Благоевград

28,25%

1.а.

76 604

Марица

28,19%

1.а.

31 470

Бяла (Вн)

77,09%

1.б.

40%

3 712

Челопеч

68,00%

1.б.

40%

1 723

Чавдар

56,71%

1.б.

40%

1 342

Копривщица

38,38%

1.б.

40%

2 402

Малко Търново

27,99%

1.б.

40%

3 812

Плевен

27,36%

2.а.

60%

Разград

27,31%

2.а.

60%

Костинброд

27,21%

2.а.

60%

Камено

27,09%

2.а.

60%

Самоков

26,71%

2.а.

60%

Аксаково

26,67%

2.а.

60%
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Степен на Среден брой на населението
подпомаза периода 2008 – 2010 г.
гане
(за първа група)
60%

Кубрат

26,38%

2.а.

Белене

26,10%

2.а.

60%

Карнобат

26,06%

2.а.

60%

Стара Загора

25,71%

2.а.

60%

Долни Дъбник

25,59%

2.а.

60%

Сливен

25,35%

2.а.

60%

Пловдив

25,01%

2.а.

60%

Левски

24,94%

2.а.

60%

Провадия

24,57%

2.а.

60%

Тетевен

24,49%

2.а.

60%

Козлодуй

24,42%

2.а.

60%

Горна Оряховица

24,29%

2.а.

60%

Долна Митрополия

23,86%

2.а.

60%

Свищов

23,51%

2.а.

60%

Трявна

23,50%

2.а.

60%

Габрово

23,46%

2.а.

60%

Свиленград

23,31%

2.а.

60%

Велико Търново

23,13%

2.а.

60%

Нова Загора

23,02%

2.а.

60%

Сливница

22,84%

2.а.

60%

Попово

22,37%

2.а.

60%

Добричка

22,21%

2.а.

60%

Шумен

21,97%

2.а.

60%

Тунджа – Ямбол

21,93%

2.а.

60%

Ямбол

21,80%

2.а.

60%

Белово

21,71%

2.а.

60%

Сливо поле

21,71%

2.а.

60%

Стражица

21,57%

2.а.

60%

Харманли

21,53%

2.а.

60%

Павликени

21,12%

2.а.

60%

Айтос

21,09%

2.а.

60%

Пещера

21,06%

2.а.

60%

Гълъбово

21,04%

2.а.

60%

Родопи

21,00%

2.а.

60%

Лом

20,54%

2.а.

60%

Русе

20,43%

2.а.

60%

Кнежа

20,07%

2.а.

60%

Елхово

20,04%

2.а.

60%

Раковски

19,73%

2.а.

60%

Хисаря

19,70%

2.а.

60%

Павел баня

19,44%

2.а.

60%

Белослав

19,18%

2.а.

60%

Бойчиновци

18,94%

2.а.

60%

Средец – Бургас

18,82%

2.а.

60%

Ценово

18,54%

2.а.

60%
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Група
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Степен на Среден брой на населението
подпомаза периода 2008 – 2010 г.
гане
(за първа група)
60%

Сапарева баня

18,43%

2.а.

Твърдица

18,43%

2.а.

60%

Стрелча

18,39%

2.а.

60%

Ихтиман

18,30%

2.а.

60%

Хасково

18,20%

2.а.

60%

Враца

18,09%

2.а.

60%

Земен

17,99%

2.а.

60%

Първомай

17,72%

2.а.

60%

Тервел

17,14%

2.а.

60%

Иваново

16,81%

2.а.

60%

Търговище

16,72%

2.а.

60%

Стралджа

16,55%

2.а.

60%

Бяла

16,36%

2.а.

60%

Долна баня

16,34%

2.а.

60%

Ветрино

16,24%

2.а.

60%

Гоце Делчев

16,22%

2.а.

60%

Крумовград

16,21%

2.а.

60%

Нови пазар

16,14%

2.а.

60%

Никопол

16,10%

2.а.

60%

Ловеч

16,06%

2.а.

60%

Грамада

16,01%

2.а.

60%

Котел

15,84%

2.а.

60%

Кричим

15,74%

2.а.

60%

Петрич

15,71%

2.а.

60%

Монтана

15,35%

2.а.

60%

Главиница

15,32%

2.а.

60%

Кула

15,06%

2.а.

60%

Угърчин

14,96%

2.а.

60%

Мъглиж

14,91%

2.а.

60%

Исперих

14,80%

2.а.

60%

Садово

14,77%

2.а.

60%

Съединение

14,77%

2.а.

60%

Велики Преслав

14,70%

2.а.

60%

Годеч

14,69%

2.а.

60%

Чупрене

14,54%

2.а.

60%

Омуртаг

14,51%

2.а.

60%

Шабла

14,29%

2.а.

60%

Горна Малина

13,81%

2.а.

60%

Ивайловград

13,78%

2.а.

60%

Дупница

13,63%

2.б.

75%

Ситово

13,44%

2.б.

75%

Мирково

13,09%

2.б.

75%

Крушари

12,96%

2.б.

75%

Сунгурларе

12,93%

2.б.

75%

Долни чифлик

12,91%

2.б.

75%

С Т Р.
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Степен на Среден брой на населението
подпомаза периода 2008 – 2010 г.
гане
(за първа група)
75%

Брезник

12,83%

2.б.

Батак

12,67%

2.б.

75%

Ябланица

12,48%

2.б.

75%

Червен бряг

12,39%

2.б.

75%

Смолян

12,34%

2.б.

75%

Берковица

12,20%

2.б.

75%

Летница

12,17%

2.б.

75%

Пазарджик

12,15%

2.б.

75%

Казанлък

12,06%

2.б.

75%

Кърджали

11,99%

2.б.

75%

Вършец

11,96%

2.б.

75%

Полски Тръмбеш

11,71%

2.б.

75%

Лесичово

11,66%

2.б.

75%

Антон

11,52%

2.б.

75%

Брусарци

11,52%

2.б.

75%

Минерални бани

11,49%

2.б.

75%

Ветово

11,39%

2.б.

75%

Руен

11,28%

2.б.

75%

Болярово

10,94%

2.б.

75%

Хитрино

10,67%

2.б.

75%

Гурково

10,59%

2.б.

75%

Луковит

10,37%

2.б.

75%

Никола Козлево

9,99%

2.б.

75%

Искър

9,98%

2.б.

75%

Правец

9,75%

2.б.

75%

Лъки

9,73%

2.б.

75%

Стамболово

9,60%

2.б.

75%

Кюстендил

9,60%

2.б.

75%

Якимово

9,58%

2.б.

75%

Медковец

9,55%

2.б.

75%

Гулянци

9,52%

2.б.

75%

Лясковец

9,45%

2.б.

75%

Роман

9,25%

2.б.

75%

Дряново

9,19%

2.б.

75%

Бойница

9,17%

2.б.

75%

Трън

9,02%

2.б.

75%

Невестино

8,74%

2.б.

75%

Вълчедръм

8,71%

2.б.

75%

Чирпан

8,65%

2.б.

75%

Бяла Слатина

8,63%

2.б.

75%

Каспичан

8,44%

2.б.

75%

Априлци

8,39%

2.б.

75%

Завет

8,37%

2.б.

75%

Братя Даскалови

8,33%

2.б.

75%

Девня

8,13%

2.б.

75%
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Степен на Среден брой на населението
подпомаза периода 2008 – 2010 г.
гане
(за първа група)
75%

Ружинци

8,05%

2.б.

Брацигово

8,01%

2.б.

75%

Самуил

7,98%

2.б.

75%

Дългопол

7,96%

2.б.

75%

Момчилград

7,95%

2.б.

75%

Драгоман

7,71%

2.б.

75%

Тутракан

7,46%

2.б.

75%

Макреш

7,41%

2.б.

75%

Черноочене

7,39%

2.б.

75%

Калояново

7,38%

2.б.

75%

Кайнарджа

7,15%

2.б.

75%

Доспат

7,09%

2.б.

75%

Борово

7,01%

2.б.

75%

Сопот

6,85%

2.б.

75%

Пордим

6,67%

2.б.

75%

Симеоновград

6,67%

2.б.

75%

Белица

6,36%

2.б.

75%

Рила

6,17%

2.б.

75%

Кирково

6,16%

2.б.

75%

Перущица

6,10%

2.б.

75%

Ковачевци

6,10%

2.б.

75%

Златарица

5,92%

2.б.

75%

Хайредин

5,90%

2.б.

75%

Тополовград

5,88%

2.б.

75%

Елена

5,57%

2.б.

75%

Севлиево

5,22%

2.б.

75%

Две могили

5,04%

2.б.

75%

Бобовдол

4,99%

2.б.

75%

Якоруда

4,84%

2.б.

75%

Каолиново

4,82%

2.б.

75%

Антоново

4,73%

2.б.

75%

Силистра

4,31%

2.б.

75%

Кресна

3,95%

2.б.

75%

Николаево

3,83%

2.б.

75%

Симитли

3,64%

2.б.

75%

Чипровци

3,55%

2.б.

75%

Вълчидол

3,12%

2.б.

75%

Ново село

3,02%

2.б.

75%

Сатовча

2,98%

2.б.

75%

Оряхово

2,59%

2.б.

75%

Своге

2,56%

2.б.

75%

Септември

2,23%

2.б.

75%

Маджарово

2,22%

2.б.

75%

Смядово

1,92%

2.б.

75%
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Група
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Степен на Среден брой на населението
подпомаза периода 2008 – 2010 г.
гане
(за първа група)
75%

Ардино

1,86%

2.б.

Стамболийски

1,58%

2.б.

75%

Цар Калоян

1,25%

2.б.

75%

Георги Дамяново

1,25%

2.б.

75%

Девин

1,25%

2.б.

75%

Ракитово

0,97%

2.б.

75%

Златоград

0,95%

2.б.

75%

Джебел

0,67%

2.б.

75%

Гърмен

0,11%

2.б.

75%

Велинград

0,05%

2.б.

75%

Опан

-0,04%

3.

90%

Пирдоп

-1,09%

3.

90%

Брегово

-1,77%

3.

90%

Борован

-2,02%

3.

90%

Кочериново

-2,09%

3.

90%

Мадан

-2,29%

3.

90%

Брезово

-2,95%

3.

90%

Трекляно

-3,00%

3.

90%

Любимец

-3,10%

3.

90%

Видин

-3,73%

3.

90%

Лозница

-4,48%

3.

90%

Карлово

-4,58%

3.

90%

Мездра

-4,72%

3.

90%

Венец

-5,39%

3.

90%

Сухиндол

-6,43%

3.

90%

Борино

-6,46%

3.

90%

Мизия

-7,56%

3.

90%

Криводол

-7,93%

3.

90%

Рудозем

-8,31%

3.

90%

Опака

-10,54%

3.

90%

Дулово

-12,47%

3.

90%

Върбица

-12,77%

3.

90%

Струмяни

-16,32%

3.

90%

Неделино

-17,48%

3.

90%

Алфатар

-20,06%

3.

90%

Радомир

-20,93%

3.

90%

Костенец

-21,54%

3.

90%

Димово

-22,73%

3.

90%

Баните

-23,84%

3.

90%

Белоградчик

-24,26%

3.

90%

Перник

-26,34%

3.

90%

Хаджидимово

-26,49%

3.

90%

Бобошево

-30,46%

3.

90%

Средно за страната
7103

27,45%
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЪР ПО УПРАВЛЕНИЕ
НА СРЕДСТВАТА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
МЕМОРАНДУМ ЗА
РАЗБИРАТЕЛСТВО

относно изпълнението на Норвежката програма
за сътрудничество за икономически растеж и
устойчиво развитие в България между Република България (по-нататък наричана за краткост
„България“) и Кралство Норвегия (по-нататък
наричано за краткост „Норвегия“, заедно понататък наричани за краткост „страните“)
(Ратифициран със закон, приет от 40-то Народно
събрание на 14 февруари 2008 г. – ДВ, бр. 20
от 2008 г. Временно влиза в сила за Република
България от 30 октомври 2007 г.)
Страните,
Като се има предвид, че Споразумението
от 25 юли 2007 г. за участие на Република
България и Румъния в Европейското икономическо пространство (наричано по нататък
„Споразумение за разширяване на ЕИП“) се
прилага временно от 1 август 2007 г.;
Като се има предвид, че Споразумението от
25 юли 2007 г. между Република България и
Кралство Норвегия за Норвежката програма за
сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България създава Програма
за сътрудничество в подкрепа на социалното
и икономическото развитие на България чрез
двустранни проекти между страните (наричана
по-нататък „Програма за сътрудничество“) се
прилага временно от 1 август 2007 г.;
Като се има предвид, че Споразумението
за разширяване на ЕИП и Програмата за сътрудничество ще укрепят отношенията между
България и Норвегия от обща полза за двата
народа;
Като се има предвид, че укрепването на
сътрудничеството между България и Норвегия
ще допринесе за постигането на една стабилна,
мирна и просперираща Европа, на база добро
управление, демократични институции, господство на закона, спазване на човешките права
и устойчивото развитие;
Като се има предвид, че страните се споразумяха за създаване на рамка за управление и
приоритетни области на интервенция с оглед
осигуряване на ефективно изпълнение на Програмата за сътрудничество;
Решени да прилагат високо ниво на прозрачност и отговорност при изпълнението на
Програмата за сътрудничество и да полагат
всички усилия за предпазване и борба с нередностите
Решиха да сключат следния меморандум за
разбирателство.

ВЕСТНИК
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Член 1
(Цели)
Този меморандум за разбирателство определя рамката за управление и областите на
интервенция с цел ефективно управление на
Програмата за сътрудничество.
Програмата за сътрудничество се създава
въз основа на Споразумението между Република България и Кралство Норвегия за създаване
на Норвежка програма за сътрудничество за
икономически растеж и устойчиво развитие
в България (наречено по-нататък „Споразумението“), което е приложено за информация
в Анекс 1 към този меморандум.
Член 2
(Рамка за управление)
1. Страните създават Съвместен комитет,
съставен от представители на страните. Съвместният комитет наблюдава изпълнението
на Споразумението и заседава най-малко
веднъж на всеки 6 месеца. По всяко време
всяка от страните чрез предварително предупреждение може да поиска заседание на
Съвместния комитет.
2. Компанията „Innovation Norway“ е отговорна за изпълнението на Прог рамата
за сътрудничество от страна на Норвегия.
„Innovation Norway“ съдейства за постигане на
партньорство между избираемите кандидати,
получава и оценява получените предложения,
сключва грантовите споразумения, наблюдава
изпълнението на проектите и докладва на
6-месечна база на Съвместния комитет. Допълнителните правила, процедури и насоки за
изпълнение на Програмата за сътрудничество
се разработват от норвежката страна. Решението за сключване на грантово споразумение
се взима от Норвегия.
3. Дирекция „Управление на средствата от
ЕС“ в Министерството на финансите действа като Национално координационно звено.
Националното координационно звено е отговорно за координацията на програмата за
сътрудничество от българска страна и работи
в тясно сътрудничество с „Innovation Norway“
с цел да подкрепи Програмата за сътрудничество и партньорството между избираемите
кандидати от страните. Националното координационно звено осигурява информация
и консултира потенциалните партньори и
бенефициенти в България и осигурява прозрачност при изпълнението на програмата.
При поиск ване от ст рана на „Innovation
Norway“ Националното координационно звено
може да сътрудничи при мониторинга, одита
и оценката на програмата. Националното
координационно звено е длъжно незабавно
да докладва за всяко съмнение за случаи
на измама, корупция или други нередности,
като допринася за ефикасното и навременно разследване от страна на българските
власти. Допълнителни клаузи за ролята на
Националното координационно звено могат
да бъдат установени от Съвместния комитет.
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4. С цел да се гарантира ефективното изпълнение на Програмата за сътрудничество
страните се договарят да създадат Консултативен комитет с участието на „Innovation Norway“
(председател), Националното координационно
звено и представители на страните. За участие
в Комитета могат да бъдат поканени представители на частния сектор, гражданското
общество, академичните среди или други
представители на заинтересованите страни.
Консултативният комитет се среща регулярно, дискутира изпълнението на Програмата
за сътрудничество и докладва на 6-месечна
база или по-често съобразно нуж дите на
Съвместния комитет.
5. [Разяснителна информация, свързана с
процеса на вземане на решения, е приложена
към меморандума като Анекс ІІ.]
Член 3
(Области на интервенция)
В рамките на приоритетните области, посочени в чл. 4 на Споразумението, страните
се договориха за концентрация на усилията
в рамките на фокусни области, посочени в
Анекс III на този меморандум.
Анекс III може да бъде изменян или допълван от Съвместния комитет съгласно
чл. 2 или чрез писмена процедура съгласно
условията на Споразумението.
Член 4
(Избираемост)
Всички публични и частни организации
или неправителствени организации (НПО),
които са регистрирани като юридически лица
и действат в обществен интерес, могат да
кандидатстват за подкрепа, при условие че
е установено партньорство с най-малко една
организация, регистрирана като юридическо
лице от другата страна. „Innovation Norway“
съгласувано с Националното координационно
звено одобрява насоки за определяне на критериите за избора на допустими партньорства.
Член 5
(Основополагащи принципи)
Страните се споразумяха за пълен обмен
на информация и партньорство с цел успешно
изпълнение на Програмата за сътрудничество.
Страните се споразумяха да прилагат найвисоко ниво на прозрачност и отговорност
при изпълнението на Програмата за сътрудничество, както и да прилагат принципите и
целите на доброто управление, устойчивото
развитие и равенство между половете.
Страните се споразумяха да си сътрудничат
при предотвратяване на лошо управление и
корупция по време на изпълнението на Програмата за сътрудничество.
Страните полагат усилия да предоставят
информация относно други свързани програми
и финансова помощ, за да благоприятстват
за необходимата координаци я и добри те
практики.
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Член 6
(Одитиране и достъпност)
Проектите, финансирани от Програмата за
сътрудничество, подлежат на одит по всяко време от Върховната одитна служба на Норвегия.
При поискване българската страна осигурява
на норвежкото Министерство на външните работи, на Върховната одитна служба на Норвегия, на
„Innovation Norway“ или на всяко упълномощено
лице, което извършва мониторинг или одитни
проверки от името на „Innovation Norway“, навременен, изчерпателен, бърз и безпрепятствен
достъп до цялата информация, документация,
лица, места и средства, публични или частни,
свързани с изпълнението на Програмата за
сътрудничество. При поискване Националното
координационно звено осигурява необходимите
служители, които да придружават посочените
по-горе упълномощени представители, и оказва
необходимото съдействие.
Искането, посочено в този член, трябва да
бъде изпратено най-малко две седмици преди
планираното посещение.
Член 7
(Възстановяване на средства)
Плащанията по Програмата за сътрудничество могат да бъдат спрени или да бъде поискано
възстановяване на изразходваните средства
при наличие на системни или често срещани
нередности в управлението на Програмата за
сътрудничество или в случаи на нарушаване
на грантовото споразумение, лошо финансово
управление, невярно представяне на факти,
съществени промени на обстоятелствата или
предполагаеми или доказани случаи на нередности или измами, както и ако посочените
по-горе случаи не са надлежно докладвани,
разследвани или не са взети съответните мерки.
Решението за спиране на плащанията ще
бъде преразгледано в случаи, когато обстоятелствата, довели до вземането на решение,
не са налице. Допълнителни клаузи ще бъдат
включени в грантовото споразумение.
Член 8
(Отговорност)
Отговорностите на Норвегия и на „Innovation
Norway“ в рамките на Програмата за сътрудничество са ограничени до осигуряване на финансова подкрепа за проекти в съответствие с
подписаните грантови споразумения. Норвегия
или „Innovation Norway“ не носи отговорност
към България, Националното координационно
звено, съответните партньори по проекти или
трети страни.
Член 9
(Продължителност)
Този меморандум за разбирателство влиза в
сила в деня на влизане в сила на Споразумението
за участие на Република България и Румъния
в Европейското икономическо пространство.
Меморандумът се прилага временно от деня
на неговото подписване.
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Този меморандум за разбирателство е подписан в два оригинала на английски език.
Подписан в София на
Подписан в Брюксел
на 30 октомври 2007 г.
на 25 октомври 2007 г.
За Република България: За Кралство Норвегия:
Пламен Орешарски,
Ода Хелен Слетнес,
министър на финансите
посланик и ръководител на Мисията на
Кралство Норвегия към
Европейския съюз
в Брюксел

АНЕКС I
Споразумение за Норвежка програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво
развитие в България между Република България
и Кралство Норвегия
(по-нататък наричани „страните“)
Член 1
Предмет
Норвежката програма за сътрудничество се
създава за насърчаване на социалното и икономическото развитие в България чрез проекти
за двустранно сътрудничество между страните
в секторите, посочени в член 4.
Член 2
Финансов обхват
За целите на Норвежката програма за сътрудничество за Република България Кралство
Норвегия ще осигури общо 20 млн. евро, които
ще бъдат отпуснати на един транш през 2007 г.
Член 3
Срок
Сумата, посочена в член 2, се предоставя
на разположение от датата на влизане в сила
на Споразумението за участие на Република
България и Румъния в Европейското икономическо пространство или от датата на влизане в
сила на споразумение за временно прилагане
на споразумението до 30 април 2009 г.
Член 4
Приоритетни сектори
Норвежката програма за сътрудничество
за България ще се използва за проекти за
двустранно сътрудничество между имащи
право на участие кандидати от страните с цел
насърчаване на социалното и икономическото
развитие в Република България в рамките на
следните приоритетни сектори:
– намаляване на емисиите от парникови
газове, включително проекти за съвместно
изпълнение по Протокола от Киото, както и
на други емисии във въздуха и водата;
– енергийна ефективност и възобновяема
енергия;
– подпомагане на устойчивото производство,
включително сертифициране и проверка;
– прилагане на достиженията на правото
от Шенген, подкрепа за национални шенгенски планове, както и укрепване на съдебната
система.
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Други възможни дейности, inter alia, са
иновации, развитие на човешките ресурси, изграждане на мрежи, изграждане на капацитет,
трансфер на технологии и изследователска и
развойна дейност.
Член 5
Максимален размер на съфинансирането
Норвежкият принос под формата на безвъзмездна помощ няма да превишава 60 % от
разходите по проект с изключение на проекти,
които се финансират от бюджета на централни,
регионални или местни власти, като при тях
приносът не може да надвишава 85 % от разходите по проект. В никакъв случай не може
да се превишават максималните размери на
съфинансиране на Общността. Приносът за
неправителствени организации и социални
партньори може да достигне до 90 % от разходите по проект.
Член 6
Управление
Норвежката програма за сътрудничество
за България се управлява от правителството
на Норвегия или от орган, назначен от него.
Управителният орган се консултира с местния
координационен център, назначен от правителството на Република България. Комисията
може да преглежда проектите1.
Други разпоредби относно прилагането на
това споразумение се издават от правителството
на Норвегия при необходимост.
Разходите за управление на Норвежката
програма за сътрудничество се покриват от
сумата, посочена в член 2.
Член 7
Влизане в сила
Това споразумение се ратифицира от Република България и Кралство Норвегия в
съответствие с националните им процедури. То
влиза в сила тридесет дни след датата, на която
последната страна е депозирала инструмента за
ратификация в норвежкото Министерство на
външните работи, но не по-рано от влизането
в сила на Споразумението за участие на Република България и Румъния в Европейското
икономическо пространство или от датата на
влизане в сила на споразумение за временно
прилагане на въпросното споразумение.
Съставено в Брюксел на 25 юли 2007 г.
За Република България: За Кралство Норвегия:
Станислав Даскалов,
Ода Хелен Слетнес,
извънреден и пълномощен
посланик, ръкопредставител на
водител на Мисията
Република България
на Кралство
към ЕО в
Норвегия към

Брюксел

Европейския съюз

Разпоредбата, посочена в последното изречение от
първия параграф на член 6, се прилага също като
промяна на член 4, параграф 3 на Споразумението
между Кралство Норвегия и Европейската общност
относно норвежкия финансов механизъм за периода
2004 – 2009 г. (ОВ L 130, 29.4.2004, стр. 81).
1
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АНЕКС ІІ
СТРУКТУРА НА ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО
между България и Норвегия

ФИНАНСОВ ПРИНОС, ПРЕДОСТАВЕН ПОСРЕДСТВОМ ОБЯВЛЕНИЕ ЗА
НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
в рамките на избрани приоритетни области

ИЗБИРАЕМИ КАНДИДАТИ ПРЕДСТАВЯТ ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ/АПЛИКАЦИОННИ ФОРМИ ДО „INNOVATION NORWAY“
Избираеми кандидати са партньорства между български и норвежки предприятия,
публични власти и институции и НПО

„INNOVATION NORWAY“ ИНФОРМИРА НАЦИОНАЛНОТО
КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И АПЛИКАЦИОННИ ФОРМИ
в някои случаи с направена предварителна оценка

КОНСУЛТАТИВНИЯТ КОМИТЕТ, СЪСТОЯЩ СЕ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА
НАЦИОНАЛНОТО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО, „INNOVATION NORWAY“ И
ДРУГИ ИЗБРАНИ ОТ НОРВЕЖКАТА И БЪЛГАРСКАТА СТРАНА
ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ПРЕГЛЕЖДАТ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И ГИ ПРЕПРАЩАТ С
ПРЕПОРЪКИ ДО „INNOVATION NORWAY“

АРГУМЕНТИРАНО СТАНОВИЩЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО КООРДИНАЦИОННО
ЗВЕНО
В рамките на 2 седмици след срещата на Консулвтативния комитет Националното координационно звено може да представи аргументирано становище. Предоставянето на становище не е
задължително условие и липсата му се приема за съгласие от българската страна

ЦЯЛОСТНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Направена от „Innovation Norway“

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО ПРОЕКТИТЕ ОТ „INNOVATION NORWAY“
Информиране на кандидатите и Националното координационно звено

ИЗПЪЛНЕНИЕ
От кандидатите (в партньорство между българските и норвежките юридически лица)

МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И ОЦЕНКА,
извършени от „Innovation Norway“ и българските власти и юридически лица
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АНЕКС ІІІ
ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ НА НОРВЕЖКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В БЪЛГАРИЯ
Приоритетни области
1.

Фокусни области

Намаляване на емисиите от парникови •
газове, включително проекти за съвместно
изпълнение по Протокола от Киото, както
и на други емисии във въздуха и водата.
•
•

2.

Енергийна ефективност и възобновяема •
енергия
•
•
•
•
•

3.

Приоритетът трябва да бъде насочен
към проекти, разработени в съответствие със следните програми:
Европейска рамкова програма за конкуренция и иновации (CIP) 2007 – 2013
(Интелигентна енергия Европа II)
6-а и 7-а Рамкова програма за изследвания
Норвеж к и я с ъве т за изс лед ва н и я
„Renergi“

•
•
•
•
•

Подпомагане на устойчивото производство, •
включително сертифициране и проверка.

Повишаване енергийната ефективност в рамките на ключови сектори, в т.ч. производство,
строителство, транспорт и по отношение на
жилищните сгради;
Насърчаване на използването на възобновяема
енергия;
Повишаване качеството на енергийните и отоплителните системи, включително употребата на
комбинирана топлинна енергия;
Изграждане на енергийни центрове, мрежи и
създаване на институционални мрежи;
Проучване и развитие на технологиите в енергийния сектор;
Подобряване на ядрената безопасност.

•

Подобряване на технологиите и процесите
(включително IT решенията) във всички сектори. Организационно развитие, управление на
риска, сертифициране/удостоверяване (качество,
здравеопазване и безопасност, околна среда);
Системи за укрепване на компетентностите и
изграждане на капацитета в морския сектор;
Дейности, насърчаващи екотуризма.

Прилагане на достиженията на правото •
от Шенген, подкрепа за национални шенгенски планове, както и укрепване на •
съдебната система.

Развитие на интегрирана комуникационна система за Министерството на вътрешните работи;
Изграждане на компетентности и укрепване на
сътрудничеството с полицията.

•

4.

Намаляване и предотвратяване на емисиите от
парниковите газове. Подобряване на технологиите и процесите, изграждане на капацитет,
регулиране и мониторинг. Анализ на влиянието
на климатичните промени и мерки за адаптиране
към климатичните промени;
Намаляване и предотвратяване на замърсяването
на въздуха и водата и насърчаване употребата
на нови екологични технологии;
Управление на отпадъците и безопасно транспортиране на опасни вещества.

Най-малко 5 % от общата сума, посочена в чл. 2 на Споразумението за сътрудничество, ще
бъде отделена за дейности, изпълнявани от НПО в приоритетните сектори.
Най-малко 1 % от общата сума, посочена в чл. 2 на Споразумението за сътрудничество, ще
бъде отделена за фонд за подготовка на проекти в приоритетните сектори.
До 1,5 % от общата сума, посочена в чл. 2 на Споразумението за сътрудничество, ще бъде
отделена за техническа помощ за Координационното звено.
6437
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МЕМОРАНДУМ ЗА
РАЗБИРАТЕЛСТВО

относно изпълнението на Финансовия мех анизъм на Европейското икономи ческо
пространство 2004 – 2009 между Република
България (наричана по-нататък „страна-бенефициент“) и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия (наричани
по-нататък „страни от ЕАСТ (Европейска
асоциация за свободна търговия)“, заедно
наричани по нататък „страни“)
(Ратифициран със закон, приет от 40-то Народно събрание на 14 февруари 2008 г. – ДВ,
бр. 20 от 2008 г. Временно влиза в сила за
Република България от 30 октомври 2007 г.)
Като се има предвид, че Споразумението
от 14 октомври 2003 г. за участие на Република Чехия, Република Естония, Република
К ипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта,
Реп у бл и к а Пол ша , Реп у бл и к а С ловен и я
и Реп у б л и к а С лов а к и я в Е вр опейс ко т о
икономическо пространство се прилага от
1 май 2004 г.;
Като се има предвид, че Споразумението от 25.07.2007 г. за участие на Република
България и Румъния в Европейското икономическо пространство се прилага временно
от 01.08.2007 г.;
Като се има предвид, че Протокол 38а
от Споразумението за Европейското икономическо пространство създава механизъм,
чрез който страните от ЕАСТ спомагат за
намаляването на икономическите и социалните неравенства в Европейското икономическо пространство (наричан по-нататък
„Финансов механизъм на ЕИП“);
Като се има предвид, че Споразумението от 25.07.2007 г. за участие на Република
България и Румъния в Европейското икономическо пространство изменя Протокол
38а и постановява, че същият е приложим
mutatis mutandis по отношение на Република
България, с някои изключения;
Като се има предвид, че с решение на
Постоянния комитет на страните от ЕАСТ
№ 4/2004/SC от 3 юни 2004 г. страните от
Е АС Т с ъ зда ват Ком и т е т на фи на нсови я
механизъм, който управлява Финансовия
механизъм на ЕИП (2004 – 2009);
Като се има предвид, че Споразумението от 25.07.2007 г. за участие на Република
България и Румъния в Европейското икономическо пространство и ЕИП Финансовия
механизъм ще укрепят отношенията меж ду
страните от ЕАСТ и страната-бенефициент и
ще бъдат от обща полза за техните народи;
Като се има предвид, че у крепналото
сътрудничество меж ду страните от ЕАСТ
и ст раната-бенефициен т ще доп ринесе
за оси г у ря ва не т о на с таби л на, м и рна и
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просперираща Европа, основана на доброто
у правление, демократичните инстит у ции,
правовата държава, зачитането на човешките
права и устойчивото развитие;
Като се има предвид, че страните се съгласяват да създадат рамка за сътрудничество с
цел осигуряване на ефективното изпълнение
на Финансовия механизъм на ЕИП;
Решиха да сключат следния меморандум
за разбирателство:
Член 1
(Цели)
Съгласно чл. 1 от Протокол 38а и във
връзка с чл. 1 от Допълнението към Протокол
38а страните от ЕАСТ създават Финансовия
механизъм на ЕИП с цел да допринесат за намаляването на икономическите и социалните
неравенства в Европейското икономическо
пространство. В съответствие с това страните
по този меморандум за разбирателство се
стремят да избират проекти, които допринасят за постигането на тази цел.
Член 2
(Правна рамка)
Този меморандум за разбирателство, договорен между страните от ЕАСТ и страната-бенефициент, се тълкува във връзка със
и при условията на следните документи,
съставляващи правната рамка на Финансовият механизъм на ЕИП:
– Протокол 38а от Споразумението за
ЕИП (наричан по-нататък „Протокол 38а“),
с който се създава Финансовият механизъм
на ЕИП;
– Допълнение към Протокол 38а към
Споразумението за ЕИП;
– Процедурните правила за изпълнението
на Финансовия механизъм на ЕИП (наричани по-нататък „Процедурните правила“)
и съответните им изменения. Процедурните
правила са одобрени от страните от ЕАСТ в
съответствие с чл. 8 на Протокол 38а;
– Грантовите споразумения, които ще
се сключват между Комитета на финансовия механизъм и страната-бенефициент за
всеки проект.
Член 3
(Финансова рамка)
1. Съгласно чл. 1 от Допълнението към
Про т окол 38а Про т окол 38а с е п ри ла га
mutatis mutandis по отношение на странатабенефициент.
2. Съгласно чл. 2 от Допълнението към
Протокол 38а финансовият принос на страните от ЕАСТ е 21,500,000 за страната-бенефициент за периода от 1 януари 2007 г.
до 30 април 2009 г., включително; финансовият принос се предоставя на странатабенефициент от датата на влизане в сила
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на Споразумението за участие на Република
България и Румъния в Европейското икономическо пространство или споразумение за
временно прилагане на споразумението и ще
се предостави за използване в рамките на
един транш през 2007 г.
3. Съгласно чл. 8 от Протокол 38а разходите
за управление на Финансовия механизъм на
ЕИП се покриват от сумата, посочена по-горе. Детайлни разпоредби по този въпрос се
съдържат в Процедурните правила.
4. Съгласно чл. 1, ал. 2 от Допълнението
към Протокол 38а чл. 6 от Протокол 38а не
се прилага. Не могат да се извършват прехвърляния на средства към други страни-бенефициенти в случай на налични недоговорени
средства от България и Румъния.
5. Съгласно чл. 1, ал. 3 от Допълнението
към Протокол 38а чл. 7 от Протокол 38а не
се прилага.
6. Съгласно чл. 1, ал. 4 от Допълнението
към Протокол 38а финансовият принос за
неправителствени организации и социални
партньори може да бъде до 90 % от сумата
на съответния проект.
Член 4
(Роли и отговорности)
1. Страните от ЕАСТ осигуряват подкрепа
за избираеми проекти, предложени от страната-бенефициент и одобрени от Комитета на
финансовия механизъм в рамките на приоритетните сектори, посочени в чл. 6 от този
меморандум за разбирателство.
2. Страната-бенефициент следва да гарантира пълното съфинансиране на проектите,
които получават подкрепа по Финансовия
механизъм на ЕИП.
3. Комитетът на финансовия механизъм
управлява Финансовия механизъм на ЕИП
и взема решения за предоставянето на финансова подкрепа.
4. Комитетът на финансовия механизъм
се подпомага от Службата на финансовия
механизъм (наричана по-нататък „СФМ“).
СФМ е отговорна за ежедневните дейности по
Финансовия механизъм на ЕИП и изпълнява
функцията на контактна точка.
5. Страната-бенефициент определя Национално координационно звено, посочено в
Анекс А, което действа от нейно име. Националното координационно звено носи цялата
отговорност за дейностите по управление на
Финансовия механизъм на ЕИП в странатабенефициент, вкл. финансовия контрол и одит
и служи като контактна точка. Структурата
за управление се съдържа в Анекс А.
6. Националното координационно звено
отговаря за идентифицирането, планирането,
изпълнението и наблюдението на проектите,
както и за използването на средствата по Финансовия механизъм на ЕИП в съответствие с
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Процедурните правила. То следва да докладва
тези дейности на СФМ. Всички нередности
трябва незабавно да бъдат докладвани на СФМ.
7. Страната-бенефициент отговаря за финансовия контрол и одит на одобрените проекти. Сметната палата на Република България
осъществява независим контрол.
8. Като общо правило и въз основа на
естеството на проектите набирането на проектни предложения следва да се извършва
чрез открити процедури.
9. Националното координационно звено
гарантира, че инициаторите на проектни предложения са напълно ангажирани и подготвени
за тяхното успешно изпълнение.
Член 5
(Годишни срещи и докладване)
1. С цел да се гарантира ефективното изпълнение на Финансовия механизъм на ЕИП
страните се договарят да провеждат полугодишни срещи между Комитета на финансовия
механизъм и Националното координационно
звено. Националното координационно звено
представя на срещите доклад, който трябва
да включва следните основни точки:
– постигнатия напредък спрямо общата
цел на Финансовия механизъм на ЕИП;
– напредъка при идентифициране на проектни предложения в страната-бенефициент;
– доклад относно изпълнението на текущите проекти спрямо установени критерии;
– финансов напредък по отношение на
договаряне и разплащане;
– сфери на интервенции и мерки за следващия период.
2. Националното координационно звено
организира срещите в сътрудничество със
СФМ. Европейската комисия може също да
бъде канена като наблюдател на срещите.
3. Анекси А, Б и В могат да се преразглеждат в рамките на полугодишните срещи.
Измененията в анексите, договорени на посочените срещи, не изискват формална промяна
в този меморандум. Такива изменения се
потвърждават чрез размяна на писма между
Комитета на Финансовия механизъм на ЕИП
и Националното координационно звено.
4. Протоколите от срещите се изготвят от
Националното координационно звено.
5. Първата среща следва да се проведе не
по-късно от 6 месеца след подписването на
меморандума за разбирателство.
Член 6
(Приоритетни сектори)
1. Съгласно чл. 3 от Протокол 38а се
отпускат суми за проекти в някои или във
всички от посочените приоритетни области:
а) защита на околната среда, вкл. градската среда, посредством нама л яване на
замърсяването и насърчаване използването
на възобновяема енергия;
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б) насърчаване на устойчивото развитие
чрез ефективно използване и управление на
ресурсите;
в) опазване на европейското к улт у рно
наследство, вкл. обществения транспорт и
градското обновяване;
г) развитие на човешките ресурси посредством насърчаване на образованието и обучението, укрепване на капацитета на местните
власти и техните администрации в сферата
на административните и публичните услуги,
както и на демократичните процеси, които
ги подкрепят;
д) здравеопазване и грижа за децата.
2. Академичните изследвания са избираеми
за финансиране, ако са насочени към една или
повече от приоритетните области.
Член 7
(Фокусни области)
С цел осигуряване на ефективното използване на финансирането по Финансовия
механизъм на ЕИП за индивидуални проекти
то следва да бъде в рамките на фокусните
области, посочени в Анекс Б към този меморандум за разбирателство.
Член 8
(Специфични форми за безвъзмездна помощ)
1. В съответствие с приоритетните сектори,
посочени в чл. 6, страните се договарят да
създадат в рамките на общата сума, посочена
в чл. 3, специфични форми за безвъзмездна
помощ съгласно Анекс В.
2. Страните сключват грантови споразумения, уреждащи условията на всяка договорена сума.
Член 9
(Контрол и достъп до информация)
Комитетът на Финансовия механизъм на
ЕИП, Бордът на одиторите на ЕАСТ и техните
представители имат правото да извършват
всякакви технически или финансови мисии
или прегледи, които считат за необходими, за
да следят планирането, изпълнението и наблюдението на проектите, както и използването
на средствата. Страната-бенефициент следва
да осигури нужното съдействие, информация
и документация.
Член 10
(Координация)
Всички проекти, представени на Финансовия механизъм на ЕИП, трябва да бъдат в
съответствие с националните приоритети на
страната-бенефициент и съответните споразумения с Европейския съюз.
Член 11
(Основополагащи принципи)
1. Изпълнението на този меморандум за
разбирателство се управлява от Процедурните правила на Финансовия механизъм на
ЕИП и последващите им изменения.
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2. Страните се договарят да прилагат найвисока степен на прозрачност и отчетност
при изпълнението на Финансовия механизъм
на ЕИП, както и целите и принципите на
доброто управление, устойчивото развитие
и равенството на половете. Страната-бенефициент взема активни мерки с цел да
осигури придържането към тези принципи
на всички нива, включени в изпълнението
на Финансовия механизъм на ЕИП.
Член 12
(Влизане в сила)
Този меморандум за разбирателство влиза
в сила в деня на влизане в сила на Споразумението за участие на Република България
и Румъния в Европейското икономическо
пространство. До влизането му в сила меморандумът се прилага временно от деня
на неговото подписване.
Този меморандум за разбирателство е подписан в четири оригинала на английски език.
Подписан в София
Подписан в Брюксел
на 30 октомври 2007 г. на 25 октомври 2007 г.
За Република България: За правителството на
Пламен Орешарски,
Исландия:
министър на финансите
Стефан Хаукур
Йоханесон,
посланик на Исландия
към Европейския съюз
в Брюксел
За правителството на
К няжество Лихтенщайн:
Джорджес Баур,
заместник-ръководител на
мисията на Лихтенщайн
към Европейския съюз
За правителството на
Кралство Норвегия:
Ода Хелен Слетнес,
посланик и ръководител
на мисията на Кралство
Норвегия към Европейския
съюз в Брюксел

АНЕКС А
СХЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕ
НИЕТО НА ЕИП ФИНАНСОВИЯ МЕХ АНИЗЪМ В РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
Анекс А описва схемата за управление
на изпълнението на ЕИП Финансовия механизъм.
А. Национално координационно звено
1. Национално координационно звено.
Дирекция „Управление на средствата от
ЕС“ в Министерството на финансите изпълнява функциите на Национално координационно звено. Националното координационно
звено носи цялата отговорност за управлението и координирането на дейностите по
Финансовия механизъм на ЕИП в България,
включително цялата отговорност за използването на средствата, финансовия контрол
и одит. Допълнително неговите отговорности
включват, но не са ограничени до следното:

БРОЙ 45

ДЪРЖАВЕН

– ц ялостна отговорност за постигане на
целите на ЕИП Финансовия механизъм и
за използването на средствата, финансовия
контрол и одит;
– идентифициране и избор на проектни
предложения, които се изпращат на Службата
на финансовия механизъм (СФМ);
– осигуряване на правилното изпълнение
и наблюдение на проектите;
– п р едс едат елс т ва не на Ком и т е т а за
наблюдение;
– осигуряване на редовно докладване до
СФМ за изпълнението на проектите, финансирани от Финансовия механизъм на ЕИП,
както и незабавно докладване за нередности;
– осигуряване на информация и публичност относно наличието на средства и информиране на обществеността за проектите,
изпълнявани със средства от Финансовия
механизъм на ЕИП;
– гарантиране, че бенефициентите/междинните звена са напълно ангажирани и
подготвени за успешното изпълнение на
проектите, и
– с ъх ра н я ва не на вси ч к и док у мен т и
относно проектите, реализирани по Финансовия механизъм на ЕИП, в съответствие с
Процедурните правила.
В съответствие с Процедурните правила
Националното координационно звено гарантира, че финансовият контрол и одитът на
проектите се осъществяват в съответствие
с п ри лож и м и т е п ра ви ла. На ц иона л но т о
координационно звено осигурява:
– ефикасното и правилно използване на
наличните средства;
– наличието на пълна и достатъчна одитна пътека във всички институции;
– ефективния финансов контрол и одитите на одобрените проекти.
2. Разпределение на задачите.
А дминистративната структура за управление на Финансовия механизъм на ЕИП се
основава на структурата, използвана за управление на предишни програми, финансирани
от ЕС (ФАР, Преходен финансов инструмент)
и Структурните и Кохезионния фонд. Докато Националното координационно звено
запазва цялата отговорност за управление
на дейностите по Финансовия механизъм на
ЕИП в страната-бенефициент, някои управленски задачи се разделят меж ду различни
дирекции в рамките на Министерството на
финансите, както следва:
– Н а ц и о н а л н о ко о рд и н а ц и о н н о з в е но – дирекция „Управление на средствата
от ЕС“, отговаря за общата координация на
планирането, управлението, наблюдението
и оценката на Финансовия механизъм на
ЕИП и изпълнява функциите на секретариат на Комитета за наблюдение. Дирекция
„УСЕС“ е директно подчинена на замест-
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ник-министъра на финансите, отговорен за
Европейската интеграция и управлението
на средствата от ЕС;
– Централен съкровищен орган – дир ек ц и я „На ц иона лен ф он д“, е цен т ра лна сък ровищ на инст и т у ци я, от говорна
за финансовото у правление на помощта,
предоставена на България по Финансовия
механизъм на ЕИП, и изпълнява функциите
на Сертифициращ и Разплащателен орган.
Дирекция „Национален фонд“ се намира
под ръководството на заместник-министър
на финансите, отговарящ за финансовото
управление на средствата от ЕС;
– Изп ъ л н и т е л н а а г ен ц и я – д и р ек ц и я
„Централно звено за финансиране и договаряне“, отговаря за провеждането на търгове,
сключването, изпълнението и мониторинга
на договори, осъществяване на предварителен контрол, извършване на плащания към
бенефициентите и организиране на финансовата система за докладване. ЦЗФД е на
директно подчинение към Държавния съкровищник в Министерството на финансите;
– Одитен орган – Дирек ци я „Одит на
средствата от ЕС“, отговаря за извършването
на одити на системите за контрол и одити
на проекти на базата на подходяща извадка,
гарантира, че системите за управление и
контрол на средствата от ЕИП Финансовия
механизъм са точни и функционират ефективно и че финансовите интереси на механизма
са надлежно защитени. Дирекция „ОСЕС“ е
пряко подчинена на министъра на финансите.
Посочените по-горе структури, определени за осъществяване на административното
и финансовото управление на Финансовия
механизъм на ЕИП, са функционално независими помежду си.
1. Дирекция „Управление на средствата
от ЕС“ отговаря за общата координация и
управление на ЕИП Финансовия механизъм.
Дирекцията:
– служи като контактна точка за всички
дейности по Финансовия механизъм на ЕИП
в страната-бенефициент;
– договаря промените във фокусните области със Службата на финансовия механизъм
и представителите на страните от ЕАСТ;
– извършва оценка и приоритизиране на
проектните предложения и изпраща одобрените проектни предложения на Службата на
финансовия механизъм;
– осигурява общата координация и допълняемост на Финансовия механизъм на
ЕИП със средствата от ЕС в сътрудничество
със съответните национални власти;
– о с и г у ря в а р едовно н аб л юден ие н а
п роек т и т е, дейс т ва к ат о сек ре тариат на
полугодишните срещи, подготвя доклад за
напредъка по Финансови я механизъм на
ЕИП и изготвя протоколи от срещите;
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– взема необходимите мерки за осигуряване на публичност на ЕИП Финансовия
механизъм;
– съхранява оригиналите на съответните
документи в съответствие с Процедурните
правила.
2. Дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне“ (ЦЗФД) отговаря за
подготовката на договорите и плащанията
към крайните бенефициенти. Дирекцията:
– подготвя т ръж ната док у ментаци я и
провежда търгове в съответствие с националния Закон за обществените поръчки;
– осигурява сключването на договорите
с крайните бенефициенти и последващото
изпълнение и мониторинг;
– п роверя ва фа к т и ческ а и форма л на
коректност на исканията за плащания, представени от крайните бенефициенти;
– осигурява плащанията към меж динните звена и бенефициентите;
– поддържа съответна счетоводна система, която осигурява одитна пътека за средствата по Финансовия механизъм на ЕИП;
– подготвя и представя редовни доклади
до Национален фонд в изискуемия формат
като основа за исканията за превеж дане на
суми от Национален фонд към ЦЗФД;
– подготвя необходимата информация за
докладите за наблюдение;
– съхранява оригиналите на необходимите документи в съответствие с Процедурните
правила.
Одит
3. Дирекция „Одит на средствата от ЕС“
е ст ру к т у рата, о т говорна за финансови я
контрол и одит на средствата от Финансовия механизъм на ЕИП. Тя е директно
подчинена на министъра на финансите и
фу н к ц ион а л но не з а вис и м а о т д и р ек ц и я
„УСЕС“. Дирекцията:
– организира одитирането на системите
за управление и контрол на администрацията и извършва одит на проекти въз основа
на подходяща извадка; одитите могат да се
извършват от одитори от дирекция „ОСЕС“
или от външни одитори, финансирани от
техническата помощ, посочена в Анекс В,
които работят под контрола на дирекция
„ОСЕС“ и използват одобрена от дирекцията
методология;
– представя на Службата на финансовия
механизъм чрез Националното координационно звено годишен одитен план; годишният
одитен план се основава на резултатите
от оценка на риска и показва областите и
обектите на одит;
– представя всяка година на Службата на
финансовия механизъм чрез Националното
координационно звено доклад, обобщаващ
резултатите от одитите, извършвани през
докладвания период;
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– представя на Службата на финансовия
механизъм чрез Националното координационно звено копия от изисканите одитни доклади.
Б. Разплащания
4. Дирекция „Национален фонд“ изпълн ява функциите на Разплащателен орган
по Финансови я механизъм на ЕИП. Дирекцията:
– координира разработването, изпълнението и поддържането на процедури относно
финансовото управление и контрол;
– открива банкова сметка за трансфер
на средства от Сл у жбата на финансови я
механизъм към Република България;
– сертифицира на базата на проверка
от ЦЗФД, че националното съфинансиране,
определено за проекта, е налично;
– сертифицира пред Службата на финансовия механизъм, че декларациите за разходите са направени на базата на надеждни
и проверени документи;
– представя сертифицирани искания за
плащания пред Службата на финансовия
механизъм, придружени от необходимите
документални доказателства, показващи изпълнението на условията за всяко плащане,
или където това е приложимо, представя
искания за авансови плащания;
– превежда средства на базата на искания от ЦЗФД, придружени с документи за
извършените плащания, или където това е
приложимо – представя искания за авансови
плащания;
– докладва пред Службата на финансовия
механизъм установени или предполагаеми
случаи на нередности, както и предприетите
действия;
– оси г у ря ва въ зс та новя ва нет о на неизползвани или ненадлежно изразходвани
с редс т ва п ред С л у жбата на фи на нс ови я
механизъм;
– под г о т в я не о бход и м ат а фи н а нс ов а
информация за докладите за наблюдение;
– съхранява оригиналите на съответните
документи в съответствие с Процедурните
правила.
В. Допълнителни структури за изпълнение
Комитет за наблюдение
Ком и т е т ът за набл юден ие под пома г а
Националното координационно звено при
избора и наблюдението на проектите. Той се
състои от представители на Националното
координационно звено, дирекции „Одит на
средствата от ЕС“, „Национален фонд“ и
ЦЗФД, съответните ресорни министерства и
правителствени структури, представители на
регионалните и местните власти, социални и
икономически партньори и неправителстве-
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ни организации. Министърът на финансите
определя членовете на Комитета за наблюдение. Назначаването на представители на
съответните министерства и правителствени
структури е на базата на предложения от
съответните министерства.
Отговорностите на Комитета за наблюдение вк лючват, но не са ограничени до
следното:
– приема критерии за избор на проекти
след консултиране със Службата на финансовия механизъм;
– представя препоръки до Националното
координационно звено относно проектните
предложения, които да бъдат изпратени до
Службата на финансовия механизъм;
– следи общия напредък към постигане
на целите на Финансови я механизъм на
ЕИП и финансовите доклади;
– следи напредъка при избора на проекти;
– следи изпълнението на текущите проекти спрямо установени критерии;
– п р оверя ва и одо бря ва период и ч н и
док лади за използването на финансовите
средства – договаряне и разплащане;
– гарантира, че Националното координационно звено е напълно информирано
за напредъка на програмите, проектите и
другите специфични форми за безвъзмездна помощ и съответствието с условията на
грантовите споразумения.
С л у жбат а на фи на нс ови я мех а н из ъм,
страните от ЕАСТ и където това е приложимо, представителите на други институции и организации ще бъдат канени като
наблюдатели на срещите на Комитета за
наблюдение.
Г. Процедура за кандидатстване
На ц иона л но т о ко орд и на ц ион но звено
организира обявяването на открити процедури за набиране на проектни предложения
в рамк ите на договорените приоритетни
области. Предложенията се представят на
Националното координационно звено, което осигурява тяхната оценка. Оценката на
формалните критерии и критерии за избираемост се извършва от Министерството на
финансите, дирекция „Управление на средствата от ЕС“. Ако са открити недостатъци,
предложенията трябва да бъдат коригирани
от заявителя по искане на Националното
координационно звено. Кандидатите, чиито
апликационни форми са отхвърлени на базата на формални критерии или критерии за
избираемост, могат в рамките на определен
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срок да поискат от Националното координационно звено да преразгледа решението си.
Предложенията се оценяват на базата на
технически критерии и критерии за качество
от експерти-оценители посредством точкова
система. В резултат от процедурата се изготвя
списък от избираеми проекти, класирани по
приоритетност, вкл. обосновка. Списъкът се
изпраща на Комитета за наблюдение чрез
Националното координационно звено. Комитетът за наблюдение преглежда списъка
и на базата на класирането, обосновката на
експертите, както и други относими и обосновани причини изпраща на Националното
координационно звено класираните проекти,
които предлага да бъдат представени пред
Службата на финансовия механизъм. Националното координационно звено изпраща
проектните предложения и мотивираното си
мнение до Службата на финансовия механизъм. Националното координационно звено
уведомява кандидатите за решението си да
отхвърли или да одобри техните апликационни форми.
Съгласно Процедурните правила, Службата на финансовия механизъм прави препоръки по предложенията и ги представя на
Комитета на финансовия механизъм, който
взема окончателното решение за тяхното
съфинансиране. На основата на позитивното
решение се сключва грантово споразумение
между Комитета на финансовия механизъм
и На ц иона л но т о коорд и на ц ион но звено.
Националното координационно звено информира кандидатствалите за одобрението
или отхвърлянето на проектите от Комитета
на финансовия механизъм.
СХЕМА
Служба на
финансовия
механизъм на ЕИП

Одитен орган –
дирекция „Одит
на средствата от

ЕС“

Комитет за
наблюдение

Национално
координационно
звено, дирекция
„УСЕС”

Централен
съкровищен орган,
дирекция
„Национален
фонд”

Кандидати
(индивидуални
проекти),
Междинни звена
(програми,
грантови схеми)

Изпълнителна
агенция, дирекция
„ЦЗФД”
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АНЕКС Б
ФОКУСНИ ОБЛАСТИ, ОТНАСЯЩИ СЕ КЪМ ЧЛ. 7 НА МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО
НА ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство има за цел да намали
икономическите и социалните различия в рамките на Европейското икономическо пространство,
както и да укрепи двустранните отношения между България и страните от ЕИП.
Приоритетни области
1.

Фокусни области

Опазване на околната среда, •
включително градската среда,
посредством намаляване на за- •
м ърся ва не т о и нас ърча ва не •
използването на възобновяема
енергия
•
•

2.

3.

Развитие на човешките ресурси
посредством насърчаване на образованието и обучението; укрепване на капацитета за местните
власти и техните администрации
в сферата на административните
и публичните услуги, както и на
демократичните процеси, които
ги подкрепят

•
•
•
•

Здравеопазване и грижа за децата •
•
•
•

4.

Опазване на европейското кул- •
турно наследство
•

Поддържане на биологичното разнообразие и природните
ресурси;
Развитие на устойчивото управление на горите;
Опазване на подпочвените води, управление на отпадни
води и намаляване замърсяването на въздуха, включително
системи за мониторинг;
Развитие на устойчиво отвеждане на отпадните води и насърчаване развитието на рециклиращите системи;
Развитие на устойчив добив на енергия, включително използването на възобновяеми енергийни източници, геотермални енергийни източници, водна енергия и енергийната
ефективност.
Увеличаване на компетентността и административния капацитет на централните, регионалните и местните власти/
общини, включително използването на информационни
технологии;
Развитие на кадастъра чрез създаване на информационна
система за пространствени данни;
Насърчаване на социалния диалог.

Подкрепа на деца от рискови групи;
Рехабилитация на сгради, модернизация на оборудването и
системите за управление;
Превантивни мерки за намаляване на наркотичните и алкохолните зависимости и подкрепа за здравословния начин
на живот;
Предотвратяване и подобряване лечението на заразни болести
(ХИВ/СПИН и туберкулоза).
Запазване и възстановяване на културното и историческото
наследство;
Използване на нови технологии за подобряване управлението
на археологическите, историческите и религиозните колекции.

АНЕКС В
СПЕЦИФИЧНИ ФОРМИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ПОМОЩ СЪГЛАСНО ЧЛ. 8 ОТ МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО
Страните се споразумяват за следните специфични форми за безвъзмездна помощ, които ще
бъдат допълнително развити за окончателното
им одобрение:
1. Фонд за неправителствени организации.
Фондът за неправителствени организации
ще подкрепя укрепването на неправителствени организации, организации с идеална цел
като активен партньор в публичния дебат и
участието на неправителствени организации
в приоритетните области, посочени в чл. 6 от
меморандума за разбирателство.
2. Техническа помощ.
Подкрепата ще повиши административния
капацитет за изпълнение на Финансовия механизъм на ЕИП в страната-бенефициент. Ще

се подкрепят мерки относно изпълнението на
Финансовия механизъм на ЕИП, като подготовка на изпълнението, оценката на проектите,
финансови потоци и наблюдение, разходи във
връзка със срещите на Комитета за наблюдение
(включително разходи за работни групи и експерти), срещи със страните от ЕАСТ във връзка
с изпълнението, рекламните и информационните дейности, както и одита, наблюдението
и проверките на място.
3. Фонд за подкрепа на сътрудничеството
между училища/предоставяне на стипендии.
Ще бъде разработена грантова схема за
подкрепа на програми за обучение и обмяна на
опит за преподаватели и експерти от средните
и висшите учебни заведения и университети
между съответните институции в Република
България и страните от ЕАСТ в приоритетните
области, посочени в чл. 6 от меморандума за
разбирателство.
6438

БРОЙ 45

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № 25
от 24 август 2010 г.

за придобиване на квалификация по професия „Сержант (Старшина за Военноморските
сили) – техник“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиване на квалификация по професията
863030 „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – техник“ от област на образование
„Обществена сигу рност и безопасност“ и
професионално направление 863 „Военно дело
и отбрана“ съгласно Списъка на професиите
за професионално образование и обучение по
смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по
професията „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – техник“ определя изискванията за придобиване четвърта степен на
професионална квалификация за специалности
съгласно приложението.
Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и
рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона
за професионалното образование и обучение
се разработват учебен план и учебни програми
за обучението по съответните специалности
по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието, младежта и
науката, а за професионално обучение – от
Министерството на отбраната.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя
равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по
професията, което гарантира на обучаемия
възможност за упражняване на професията
„Сержант (Старшина за Военноморск ите
сили) – техник“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиване на квалификация по професията „Сержант (Старшина за Военноморските
сили) – техник“ определя общата, отрасловата
и специфичната задължителна професионална
подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2
включва:
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1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионалноличностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/
модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията
към здравословното състояние на кандидатите
за обучение, профилът на професията, целите
на обучението, оценяването по време и при
завършване на обучението, свидетелството за
придобитата професионална квалификация,
необходимата материална база.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Указания по прилагането на наредбата се дават от министъра на отбраната на
Република България.
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 26, т. 15, чл. 31, ал. 1 и чл. 95, ал. 4 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България във връзка с чл. 16, т. 7
от Закона за народната просвета.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването в „Държавен вестник“.
Министър: А. Ангелов
Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Сержант
(Старшина за Военноморските сили) – техник“
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
863 „Военно дело и отбрана“
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА:
863030

„Сержант (Старшина за Военноморските
сили) – техник“
Специалност

Степен на
професионална квалификация

8630301

Експлоатация и ремонт на Четвърта
автомобилна и бронетанкова
техника

8630302

Експлоатация и ремонт на Четвърта
инженерна, химическа и специална техника

8630303

Експлоатация и ремонт на ра- Четвърта
диотехническа, информационна и компютърна техника

8630304

Експлоатация и ремонт на Четвърта
артилерийска и оптическа
т ех н и к а. Раб о т а с б ой н и
припаси

8630305

Експлоатация и ремонт на Четвърта
зенитно въоръжение и радиолокационни станции

8630306

Експлоатация и ремонт на Четвърта
авиационна и навигационна
техника

8630307

Експлоатация и ремонт на Четвърта
корабна техника

8630308

Взривни технологии и неут- Четвърта
рализиране на невзривени
бойни припаси
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1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за минималното входящо образователно равнище за лица, навършили 16 г.,
в съответствие със Закона за професионалното
образование и обучение
За обучение по професията 863030 „Сержант
(Старшина за Военноморските сили) – техник“ с
придобиване на четвърта степен на професионална
квалификация минималното входящо образователно равнище е завършено средно образование.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията 863030 „Сержант
(Старшина за Военноморските сили) – техник“ с
придобиване на четвърта степен на професионална
квалификация се изисква кандидатите за обучение
(войници и матроси) да имат три прослужени години в Българската армия съгласно чл. 238, ал. 2
от Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.
Кандидатите за обучение по специалност 8630301
Експлоатация и ремонт на автомобилна и бронетанкова техника да притежават правоспособност
за управление на моторно превозно средство
(МПС) от категория „С“, придобита в съответствие с Наредба № 37 от 2002 г. за условията и
реда за обучение на кандидатите за придобиване
на правоспособност за управление на МПС и
условията и реда за издаване на разрешение за
тяхното обучение (ДВ, бр. 82 от 2002 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд,
оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови
и подзаконови актове (здравословно състояние,
правоспособност и други)
Сержантът (Старшината за Военноморските
сили) – техник, може да работи в поделенията на
Българската армия и други военизирани структури
(формирования), свързани с националната сигурност, както и в съставите на многонационални
екипи в страната и извън нея, като:
– организира и контролира дейността на подчинения му личен състав по експлоатацията и
ремонта на въоръжението и техниката (В и Т) и
военнотехническото имущество (ВТИ);
– провежда обучението на войскова единица
(група, отделение, екипаж, разчет);
– заявява и отчита материални средства, техника, въоръжение и боеприпаси.
В своята работа той се ръководи от заповедите,
разпорежданията и указанията на по-горестоящите
в йерархията командири.
Сержантът (Старшината за Военноморските
сили) – техник, трябва да умее да взема решения
за дейностите на неговото ниво, да организира и
контролира дейността на подчинения му състав,
да работи в трудни условия.
Сержантът (старшината) – техник, отговаря за
живота и здравето (своя и на подчинените си),
за техниката, както и за опазване на живота и
здравето на гражданите и околната среда.
Сержантът (старшината) – техник, използва: въоръжение, военна техника, бойни припаси, взривни
материали и пиротехнически средства, материали
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и консумативи, запасни части и принадлежности
за ремонт (стационарни и подвижни), техническа
и отчетна документация, колективни и индивидуални средства за защита, работно облекло и др.
Сержантът (старшината) – техник, работи както
на открито, така и на закрито при повишен риск.
Продължителността на работното време е в съответствие с изискванията на Закона за отбраната
и въоръжените сили в Република България или
правилата за работа в многонационални формирования.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Придобилият четвърта степен на професионална
квалификация по професията „Сержант (старшина за Военноморските сили) – техник“ може
да продължи обучението си за придобиване на
професионална квалификация по друга професия
от професионално направление „Военно дело и
отбрана“, като обучението по общата задължителна
и част от специфичната професионална подготовка
се зачитат.
„Сержантът (Старшината за Военноморските
сили) – техник“ може да продължи обучението
си в курсове за професионална квалификация
или в целеви курсове и да получи възможност за
присвояване на звание „сержант“ („старшина І
степен“), „старши сержант“ („главен старшина“),
„главен сержант“ („флагмански старшина)“, които
му дават право да бъде назначен на длъжности
съответно заместник-командир на взвод (и приравнени на нея), главен сержант (флагмански
старшина) на батальон (дивизион), полк, база,
бригада (военноморска база) и др.
2.3. Възможности за професионална реализация
съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България (НКПД,
утвърдена със заповеди на министъра на труда и
социалната политика: № 742 от 27.12.2005 г., № 416
от 08.06.2006 г., № 884 от 07.11.2006 г., № 969 от
28.12.2007 г., № РД 01/1114 от 30.12.2008 г.).
Придобилите четвърта степен на професионална квалификация по професията „Сержант
(Старшина за Военноморските сили) – техник“
могат да постъпват на работа на длъжности от
НКПД 2005 г., както следва:
– за специалности „Експлоатация и ремонт
на автомобилна и бронетанкова техника“ и „Експлоатация и ремонт на инженерна, химическа и
специална техника“: 3115-3003 Техник-механик;
3115-3004 Техник-механик, автомобили и кари;
3115-3007 Техник-механик, двигатели; 3115-3008
Техник-механик, двигатели с вътрешно горене;
3115-3009 Техник-механик, дизелови двигатели;
3115-3014 Техник-механик, механизация на горското
стопанство; 3115-3044 Техник-механик, експлоатация на автомобилния транспорт; 3115-3054 Техник,
механизация на селското стопанство; 3159-3002 Инспектор, безопасност на автомобилния транспорт;
3159-3007 Ревизор, безопасността на движението;
5162-3005 Младши автоконтрольор; 5220-2002 Обслужващ, бензиностанция/газостанция; 5220-2005
Продавач-консултант; 7231 Механици и монтьори
на транспортни средства; 7233 Механици и монтьори на промишлени и селскостопански машини и
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оборудване; 8322 Шофьори на леки автомобили,
таксита и покрити коли (фургони); 8324 Шофьори на тежкотоварни автомобили; 8331 Водачи и
оператори на транспортни машини в селското
и горското стопанство; 8332 Водачи и оператори
на земекопни, пътностроителни и други подобни
машини; 8333 Кранисти, оператори на повдигащи
машини и сродни на тях работници; 8334 Водачи
и оператори на открити товарни платформи с
повдигащи устройства;
– за специалност „Експлоатация и ремонт на
радиотехническа, информационна и компютърна
техника“: 3121-3003 Техник, компютърен; 3121-3004
Техник, компютърни системи; 3115-3018 Техникмеханик, съобщителни и свързочни съоръжения,
както и на длъжности от единични групи 3122
Оператори на компютърни съоръжения и 3132
Оператори на радио- и телекомуникационни
съоръжения;
– за специалности „Експлоатация и ремонт
на артилерийска и оптическа техника. Работа
с бойни припаси“ и „Експлоатация и ремонт
на зенитно въоръжение и радиолокационни
станции“: 3115-3041 Техник-механик, дискретни
производства; 3115-3057 Оператор по ремонт
на въоръжение, военни техники и имущества;
3115-3058 Оператор по обслужване на бойни
припаси и специални пиротехнически средства;
3115-3059 Оператор по ремонт на бойни припаси
и специални пиротехнически средства; 3115-3060
Оператор по обслужване на специално въоръжение и техника;
– за специалност „Експлоатация и ремонт на
авиационна и навигационна техника“: 3145-3001
Авиомеханик; 3145-3002 Авиомоторист; 3145-3003
А виотехник; 3145-3004 Техник, сигу рност на
въздушния транспорт; 3115-3001 Техник, аеронавтика; 3115-3005 Техник-механик, аеронавтика;
3115-3017 Техник-механик, самолетна техника;
3115-3033 Техник-механик, експлоатация и ремонт
на самолети; 7232-3001 Монтажник, самолетни
конструкции; 7232-2002 Монтьор, самолетни
двигатели; 7232-2003 Монтьор, сглобяване на
самолети; 7232-2004 Работник, ремонт на самолетни двигатели;
– за специалност „Експлоатация и ремонт
на корабна техника“: 3141-3001 Втори механик,
кораб; 3141-3002 Главен механик, кораб; 3141-3007
Механик, плаващо техническо средство; 31413008 Трети механик, кораб; 3141-3009 Четвърти
механик, кораб; 3115-3010 Техник-механик, плаващо техническо средство; 3132-3004 Оператор,
радиосъоръжения (кораби); 7214-2006 Монтажник,
корабни греди и рамки; 7214-2004 Корпусник, корабостроене и кораборемонт; 7233-2020 Монтьор,
корабни двигатели; 7233-2021 Монтьор, корабно
оборудване; 7233-2023 Монтьор, машинни инструменти, както и на длъжности от единична
група 8340 Палубни моряци и сродни на тях;
– за специалност „Взривни технологии и
неутрализиране на невзривени бойни припаси“:
длъжностите, включени в единична група 7112
Бомбаджии, взривачи и сродни на тях.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професионални направления
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След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
– познава и използва личните предпазни
средства, спазва основните правила за здравословни и безопасни условия на труд за пожарна
и аварийна безопасност и опазване на околната
среда при работа с оборудване, въоръжение и
друга техника;
– осъществява ефективни комуникации при
изпълнение на трудовата си дейност в работен
екип – умее да формулира проблеми, задава
въпроси, прави отчет за извършената работа,
предава и получава информация по йерархичен ред, поддържа обратна връзка, дава ясни и
смислени разпореждания;
– познава регламен т и ращ и т е док у мен т и,
свързани със снабдяването и отчитането на материалните ресурси в армията, в обем, необходим
за изпълнение на длъжността;
– познава и спазва изискванията на основните
нормативни документи в Българската армия – закони, правилници, заповеди, устави, наставления
и други, съдейства за изпълнение на служебните
задължения, отговорностите и правата на военнослужещите и цивилните служители;
– формулира и участва при разпределяне на
задачите, притежава командирски умения, както
и умения за работа в екип, проявява загриженост
и съдейства за изграждане на дух и доверие в
екипа, демонстрира висока мотивация и чувство
за отговорност при организиране, изпълнение и
контрол на поставените задачи;
– може да използва word, excel, internet при
работа с компютър;
– придобие основни познания по английски
език.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за
всички професии от професионално направление
„Военно дело и отбрана“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
– организира и управлява дейността и обучението на войскова единица (група, отделение,
екипаж, разчет), спазвайки стандартните оперативни процедури;
– позна ва въор ъжен ие т о и т ех н и к ата за
съответни я род войска и използва щатното
въоръжение;
– познава системите за организация на материално-техническото и медицинското осигуряване, за военните превози и превоза на опасни
товари, за експлоатацията, ремонта, евакуацията
и съхранението на техниката и въоръжението;
– познава програмите за бойна подготовка
на подразделението, което ръководи;
– познава и у мее да използва основните
информациони и комуникационни средства в
Българската армия;
– знае и прилага основните методи за ядрена,
химическа и биологическа защита.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – техник“ задължителна професионална подготовка:
– познава и ползва актуална по съдържание
техническа документация по устройството, екс-
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плоатацията и ремонта на видовете техника,
въоръжение и боеприпаси;
– познава предназначението, устройството
и принципа на действие на различните видове
техника, въоръжение и боеприпаси, в т.ч. техните
детайли, възли, агрегати и системи;
– познава и извършва дейностите по експлоатация и ремонт на техниката, въоръжението
и боеприпасите в съответствие с изискванията
за охрана на труда, техника на безопасност,
пожарна и аварийна безопасност;
– извършва в правилна технологична последователност диагностиката и контрола на
техническото състояние на механизмите, възлите, системите и агрегатите на въоръжението,
тех никата и апарат у рата, бойните припаси,
специализирани комплекти и защитни системи
и установява причините за повредите им;
– контролира и извършва демонтаж, монтаж,
изпитване, центровки и регулировки на механизми, системи и агрегати на въоръжението,
техниката и апаратурата;
– използва приложен софтуер за диагностика
и технически контрол на техниката, апаратурата
и системите;
– организира и контролира получаването,
съхранението, разходването и отчитането на
материални средства, техника, въоръжение и
боеприпаси, за които отговаря;
– правилно организира работното място и/
или работната площадка.
3.4. Цели на обучението по специалности от
професията „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – техник“
3.4.1. След завършване на обу чението по
специалност „Експлоатация и ремонт на автомобилна и бронетанкова техника“ обучаваният
трябва да умее да:
– обяснява предназначението, устройството
и действието на системите, агрегатите, възлите
и елементите на авто-бронетанковата техника
(АБТТ) по схеми, по натурни обекти и по външни
признаци на работоспособност;
– оценява общото техническо състояние на
автомобила, танка или бронетранспортьора чрез
външен технически преглед;
– диагностицира двигателя и неговите системи, трансмисионните агрегати, окачването
и ходовата част на машината с помощта на
специализирани инструменти, уреди и апарати;
– извършва демонтаж, монтаж и дефектация
на възли и части от двигателя, трансмисията и
ходовата част на машини от АБТТ с помощта
на стандарти и специализирани инструменти и
приспособления;
– ремонтира, възстановява и подменя повредени части или възли от АБТТ;
– извършва проверка и регулировка на параметрите на системите, обслужващи двигателя,
трансмисията, спирачната уредба, уредбите за
управление и ходовата част на АБТТ;
– разчита кинематични схеми и конструктивни чертежи на машини и механизми и схеми
на електроуредбата от АБТТ;
– изброява последователността на операциите
при подготовка за кратковременно и дълговре-
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менно съхранение (консервация) и извеждане
от него на машините от АБТТ;
– обяснява реда и организацията на видовете
технически обслужвания на АБТТ.
3.4.2. След завършване на обучението по
специалност „Експлоатация и ремонт на инженерна, химическа и специална техника (ИХСТ)“
обучаваният трябва да умее да:
– обяснява предназначението, устройството и
действието на системите, агрегатите, възлите и
елементите на инженерна, химическа и специална
техника (ИХСТ) по схеми и по натурни обекти;
– оценява общото техническо състояние на
базовия автомобил (транспортьор), работното,
специалното или допълнителното оборудване
чрез външен технически преглед;
– извършва демонтаж и монтаж на възли
и части от специалното или допълнителното
оборудване на ИХСТ с помощта на стандарти и
специализирани инструменти и приспособления;
– ремонтира, възстановява и подменя повредени части или възли от ИХСТ;
– извършва проверка и регулировка на параметрите на системите, обслужващи двигателя,
трансмисията, спирачната уредба, уредбите за
управление и ходовата част, работното, специалното или допълнителното оборудване на ИХСТ,
както и на хидравличните или пневматичните
системи;
– разчита кинематични схеми и конструктивни чертежи на машини и механизми, хидравличните или пневматичните системи и схеми
на електроуредбата от ИХСТ;
– изброява последователността на операциите
при подготовка за кратковременно и дълговременно съхранение (консервация) и извеждане
от него на машините от ИХСТ, както и на
работното, специалното или допълнителното
им оборудване;
– обяснява реда и организацията на видовете
технически обслужвания на ИХСТ, на работното,
специалното или допълнителното им оборудване.
3.4.3. След завършване на обу чението по
специалност „Експлоатация и ремонт на радиотехническа, информационна и компютърна
техника (РИКТ)“ обучаваният трябва да умее да:
– обяснява основните понятия от електротехниката и електрониката;
– описва структурата и елементите на видовете телекомуникационни мрежи;
– познава п ринципи те за изг ра ж дане на
радио-, радиорелейна, тропосферна, сателитна,
проводна и оптична кабелна техника и системи;
– обяснява функционирането на устройства
и системи на РИКТ;
– асемблира и конфигурира функционални
модули, блокове и възли в радиотехнически,
информационни и компютърни комплекти и
системи;
– инсталира телекомуникационни и информационни съоръжения към комуникационните
и информационните мрежи в съответствие с
интерфейсните точки на мрежата;
– инсталира върху асемблирани компютърни
конфигурации операционна система и приложен
софтуер и тества конфигурацията;
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– развръща и извършва практическа работа с
комплексни комуникационни апарати, команднощабни машини и друга компютърна и комуникационна техника;
– използва съвременните хардуерни и софтуерни технологии при криптографската защита на
информацията в комуникационно-информационните системи;
– локализира повреди, отстранява, ремонтира
или заменя дефектирали устройства и възли в
касаещия го обем;
– обяснява реда и организацията за експлоатация, диагностика и поддръжка на действащите
комуникационни, информационни и радиотехнически средства и системи.
3.4.4. След завършване на обучението по специалност „Експлоатация и ремонт на артилерийска
и оптическа техника. Работа с бойни припаси“
обучаваният трябва да умее да:
– обяснява предназначението, устройството и
действието на основните елементи, възли и агрегати на стрелковите и артилерийските системи,
оптическите, електронно-оптическите и лазерните
прибори по схеми, макети и натурни обекти;
– обяснява предназначението, устройството и
действието на стрелковите боеприпаси, артилерийските изстрели и взривателите за тях;
– изброява последователността на операциите
при привеждането на бойните припаси в окончателно снаряден вид, товаренето, укрепването и
транспортирането им с различни видове транспорт;
– оценява техническото състояние и вида на
необходимия ремонт на боеприпасите, въоръжението и оптическите прибори чрез външен преглед
и дефектация в сглобен и разглобен вид;
– извършва демонтаж и монтаж на части, възли
и агрегати от въоръжението и оптическите прибори с помощта на стандарти и специализирани
инструменти и приспособления от индивидуалните
и груповите комплекти;
– възстановява повредени части, ремонтира
и подменя възли и агрегати от въоръжението и
оптическите прибори;
– извършва проверка и юстировка на оптически
и електронно-оптически прибори;
– разчита кинематични и оптически схеми и
конструктивни чертежи на механизми и агрегати
от въоръжението и оптическите прибори;
– изброява последователността и обема на
операциите при подготовка на въоръжението,
оптическите прибори и бойните припаси за кратковременно и дълговременно съхранение (консервация) и извеждане от него;
– обяснява реда и организацията на видовете
технически обслужвания на въоръжението, оптическите прибори и бойните припаси.
3.4.5. След завършване на обучението по специалност „Експлоатация и ремонт на зенитно
въоръжение и радиолокационни станции“ обучаваният трябва да умее да:
– използва контролно-измервателните апаратури от състава на зенитното въоръжение и
радиолокационните станции;
– извършва регламентни работи, техническо
обслужване и контрол на техническото състояние
на изделията;
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– категоризира изделията в зависимост от
техническото им състояние и да дава комплексна
оценка за годността им за експлоатация;
– обяснява предназначението, устройството,
действието и мероприятията по привеждане в
работно състояние (режим на бойно използване)
на зенитното въоръжение и радиолокационните
станции;
– извършва дейности по ремонта, свързани
с обема, последователността, периодичността и
необходимото време на изделията от зенитното
въоръжение и радиолокационните станции;
– правилата и мерките за безопасност при
съхранение и боравене със зенитното въоръжение
и радиолокационните станции;
– ръководи дейността на разчетите (групите)
при извършване на регламентни работи, техническо обслужване и контрол на техническото
състояние на зенитното въоръжение и радиолокационните станции.
3.4.6. След завършване на обучението по специалност „Експлоатация и ремонт на авиационна
и навигационна техника (АНТ)“ обучаваният
трябва да умее да:
– интерпретира основни принципи, използвани в авиацията;
– познава видовете основни характеристики
и приложението на летателните апарати (ЛА) и
средствата за навигация във ВВС;
– обяснява предназначението, състава и принципа на действие на основни системи и устройства на ЛА и средствата за навигация във ВВС;
– разчита техническа документация;
– познава и прилага основни методи и средства
за диагностика и регулиране на параметрите на
авиационна и навигационна техника;
– има умения за производство, монтаж и
демонтаж на елементи, блокове и възли от авиационна и навигационна техника;
– познава и прилага регламенти и технологии
за техническо обслужване и ремонт на авиационна и навигационна техника;
– познава възможностите за професионална
реализация и за повишаване на квалификацията
на техника;
– познава рисковете за здравето и околната
среда при упражняване на професията и прилага
мерки за ограничаването им;
– познава основната нормативна уредба и
организацията на въздушния транспорт в страната и в НАТО;
– съставя и/или попълва административни
документи по подготовката и експлоатацията на
авиационната и навигационната техника.
3.4.7. След завършване на обучението по специалност „Експлоатация и ремонт на корабна
техника“ обучаваният трябва да умее да:
– обяснява предназначението, устройството и
действието на системите, агрегатите, възлите и
елементите на видовете корабна техника;
– оценява общото техническо състояние на
видовете корабна техника, работното, специалното или допълнителното оборудване чрез външен
технически преглед;
– диагностицира работоспособността на видовете корабна техника: навигационно оборудване,
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корабни електронни средства, двигатели и морски оръжия и техните системи, с помощта на
специализирани инструменти, уреди и апарати;
– извършва демонтаж, монтаж и дефектация
на видовете корабна техника в съответствие с
корабната си специализация с работно, специално
или допълнително оборудване и специализирани
инструменти и приспособления;
– локализира повреди, отстранява, ремонтира
или заменя дефектирали устройства и възли на
видовете корабна техника;
– извършва проверка и регулировка на параметрите на корабните системи и оборудване по
своята корабна специализация;
– изброява последователността на операциите
при подготовка за кратковременно и дълговременно съхранение (консервация) и извеждане на
корабната техника;
– обяснява съдържанието и реда за експлоатация, диагностика и поддръжка на действащите средства и системи на корабна техника,
на работното, специалното или допълнителното
им оборудване.
3.4.8. След завършване на обучението по специалност „Взривни технологии и неутрализиране
на невзривени бойни припаси“ обу чаваният
трябва да умее да:
– различава взривните материали по външни
признаци, състав и свойства;
– обяснява предназначението, устройството и
действието на невзривени боеприпаси и съставните им части по схеми, макети и по натурни
обекти;
– оценява техническото състояние на невзривени боеприпаси и съставните им части чрез
външен технически оглед;
– извлича невзривени боеприпаси в различни условия, от разнообразни инфраструктурни
обекти и урбанизирана среда;
– обяснява реда и последователността за попълване на донесѓния и обмен на информацията
на различни нива относно процесите на разузнаването, обезвреждането или унищожаването
на невзривени бойни припаси и импровизирани
взривни устройства;
– извършва демонтаж, монтаж и дефектация
на възли и части от специалното оборудване и
екипировка с помощта на стандарти и специализирани инструменти и приспособления;
– ремонтира, възстановява и подменя повредени части или възли от роботизирана система,
специално оборудване и екипировка;
– извършва проверка и регулировка на параметрите (калибровка) на системите за откриване
на невзривени боеприпаси или на роботизирана
система и свързаната с нея екипировка;
– изброява последователността на операциите
при подготовка за работа на роботизирана система и свързаната с нея екипировка, на специално
оборудване или защитна система;
– обяснява съдържанието, реда и организацията за извършване на процедурите по обезвреждане и унищожаване на невзривени бойни
припаси и импровизирани взривни устройства.
4. Резултати от ученето
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Компетентности

Резултати от ученето
Обучаваният трябва
да:

Общи за професията
1

2

1. Способност
да прилага
правилата за
здравословни
и безопасни условия на труд
и опазва околната среда при
изпълнение на
служебните си
задължения.

1.1. Обяснява правилата и формите за реализиране на здравословни и безопасни условия на
труд, както и тези за пожарна и
аварийна безопасност и за борба
с пожарите.
1.2. Изброява мерките за безопасност при боравене с оръжие,
техника и боеприпаси.
1.3. Обясн ява вредно т о въ здействие на експлоатационни
материали, газове и газови смеси,
механични и химични отпадъци.
1.4. Описва начините за транспорт, съхранение и безопасна
работа с конструкционно-ремонтни, експлоатационни или
взривни материали.
1.5. Изброява правилата за безопасна работа с инструменти,
приспособления, апаратура, агрегати, съоръжения и машини.
1.6. Демонстрира безопасна манипулация с инструменти, машини и съоръжения.
1.7. Обезопасява работните места
и площадки при необходимост.
1.8. Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат
при експлоатацията и ремонта
на въоръжението и техниката.
1.9. Демонстрира правилно използване по предназначение на
противопожарните и защитните
средства, личните предпазни
средства и специалната работна
екипировка.
1.10. Борави с отпадните продукти съгласно изискванията
за опазване на околната среда.
1.11. Описва правилата за превоз
на хора и транспортиране на въоръжение, техника и материални
ресурси и опасни товари.

2. Способен е
да изго т вя и
използва техническа и експлоатационна
документация,
топог рафск и
работни карт и , и зпо л зв а
нoрмативни
док у мен т и и
стандарти.

2.1. Спазва правилата за защита
на информацията в съответствие
с изискванията.
2.2. Разчита чертежи, схеми и
друга специфична техническа
документация.
2.3. Намира информация в стандарти, справочна и каталожна
литература, в интернет както на
български, така и на чужд език.
2.4. Демонстрира познаване на
нормативната уредба в Българската армия – Закон за отбраната и Въоръжените сили на
Република България, Правилник
за прилагане на ЗОВС, Устав
на Въоръжените сили, Закон
за защита на класифицираната
информация, наставления, инструкции и др.
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2.5. Разчита топографски карти по
характеристиките на местността
и тактическата обстановка.
2.6. Нанася тактико-техническата обстановка на работна карта
със съответната ориентировка и
използване на прибори – компас,
бусоля и др.
2.7. Изготвя и попълва скици, схеми, чертежи и друга специфична
техническа и експлоатационна
документация.
2.8. Създава текст, таблици и диаграми с помощта на компютър.
2.9. Използва електронна поща.

3. Лидерска
компетентност – упражнява дисциплинарна власт и
организира
ежедневната
дейност на подразделението.

3.1. Отдава ясни и смислени
команди и заповеди.
3.2. Разп редел я конк рет ни те
задачи между подчинените си.
3.3. Контролира изпълнението
на поставените задачи.
3.4. Оценява качеството на извършената работа в съответствие с
нормативните изисквания.
3.5. Осиг у рява необходимите
мат ериа л и, п риспособлен и я,
съоръжения и инструменти.
3.6. Отчита извършената дейност
и изразходваните материали.
3.7. Налага дисциплинарни наказания и поощрения в съответствие с уставните си правомощия.
3.8. Прави предложения за поощрения, санкции и повишаване квалификацията на подчинените си.

4. Способност
да организира
и контролира
движението
на материални
средства.

4.1. Описва системите за организация на материално-техническото снабдяване и военните
превози, за експлоатацията, ремонта и евакуацията на техниката, въоръжението и специалната
екипировка.
4.2. Описва видовете, предназначението и оборудването на
стационарните и подвижните
средства за техническо обслужване, ремонт и евакуация в зависимост от специалността си.
4.3. Демонст рира използване
на специализиран софтуер за
наличните материални средства
и тяхното движение.

5. Пед а г ог ическа компетентност за
организиране
и п ровеж дане на у чебни занятия и
тренировки с
под ч и н ен и т е
си войници
(матроси).

5.1. Извършва лична, теоретична, практическа и методическа
подготовка за провеждане на
занятие чрез събиране на информация, материали, технически
средства и др.
5.2. Разработва план за провеждане на занятие в писмен
вид – подробно и в съответствие с методическ ите изисквания.
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5.3. Изброява основните документи, свързани с осъществяване
на обучението – учебен план,
учебна програма, разписание,
график.
5.4. Изброява правилата за безопасност при провеж дане на
различни видове обучения – полигонни, с оръжие, за физическа
подготовка и др.
5.5. Извършва лична, теоретична, практическа и методическа
подготовка за провеждане на
занятие чрез събиране на информация, материали, технически
средства и др.
5.6. Разработва план за провеждане на занятие в писмен
вид – подробно и в съответствие
с методическите изисквания.
5.7. Провеж да инструктаж за
спазване на мерките за безопасност под форма на беседа,
писмен изпит или документиран
допуск.
5.8. Изготвя протокол по образец
за проведен инструктаж.
5.9. Прави заявка за използване
на въоръжение, техника и материални средства в писмен вид.
5.10. Проверява изправността на
техническите средства и съоръжения, използвани в обучението,
според вида на провежданото
занятие.
5.11. Провежда занятия и тренировки в рамките на единичната
(или груповата) подготовка на
подразделението като ръководител на учебен център при спазване на методическите правила.
5.12. Демонст рира образцово
изпълнение на учебните задачи
(личен показ) при тренингите
по общовойскова и специалната
техническа подготовка в качеството си на инструктор.
5.13. Контролира действията на
обучаващите се чрез забележки,
поощрения и корекции.
5.14. Прави разбор на учебно занятие чрез анализ на действията
и участието на всеки обучаем.
5.15. Контролира обслужването
на въоръжението и техниката
след провеждане на занятието
в съответствие с критериите за
готовност, съхранение и безопасност.
5.16. Демонстрира у мение за
работа с различни технически
средства (мултимедия, компютър и др.) при теоретичното
обучение.
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5.17. Прави писмен доклад (отчет)
за проведеното обучение и изразходваните материални средства,
постижения на войниците и др.

7. Способност
з а орг а н и зира не и контролиране на
дейностите
по демонтаж,
монтаж и диагностика на
детайли, възли
и агрегати от
механизмите и
системите на
машините от
АБТТ.

7.1. Спазва точно технологичната
последователност при демонтажа и монтажа на основните
механизми, системи и агрегати
на автомобилите и бронираните
машини.
7.2. Подбира правилно инструменти, приспособления, уреди,
апарати и стендове за монтаж и
демонтаж на възли и агрегати
от авто-бронетанковата техника.
7.3. Извършва дефектация на
демонтираните детайли, възли
и агрегати.
7.4. Назовава признаците за дефекти в работата на механизмите
и системите на автомобилите и
бронираните машини.
7.5. Диагностицира двигателя
и неговите системи, трансмисионните агрегати, окачването
и ходовата част на машината
с помощта на специализирани
инструменти, уреди и апарати.

8. Компетентност за организиране и
контролиране
на ремонта на
автомобилите
и бронираните машини,
регулировката
и цент ровката на техните
системи и агрегати.

8.1. Назовава принципите и задачите на видовете ремонт.
8.2. Изброява стъпките за подготовка на машината и изпращането за ремонт, както и получаването на същата след ремонта.
8.3. Оценява техническото състояние на агрегатите, възлите и
детайлите чрез визуален оглед и
с използването на специализирани инструменти, стендове и
апаратура.
8.4. Ремонтира чрез възстановяване или подменяне на повредени
части, възли и агрегати от АБТТ.
8.5. Извършва регулировка на параметрите на системите, обслужващи двигателя, трансмисията,
спирачната уредба, уредбите за
управление и ходовата част на
АБТТ.
8.6. Спазва технологичната последователност за извършване
на текущи ремонти.
8.7. Използва инструменти, приспособления и уреди от стационарната работилница и оборудването
на подвижните средства за ремонт
(МРС – БТ; МРМ; МРЕ – БТ).
8.8. Назовава основни конструкционни материали – приложение, маркировка и обработване.
8.9. Регулира работата на механизмите и системите на автомобилите и бронираните машини.

Специфични компетентности за специалност
8630301 „Експлоатация и ремонт на автомобилна
и бронетанкова техника“
6. Техническа
компетентно с т з а екс плоатация на
авто-бронетанковата техника (АБТТ).
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6.1. Разпознава автомобилната
и бронетанковата техника по
видове, марки и предназначение.
6.2. Разчита кинематични схеми
и конструктивни чертежи на
машини и механизми и схеми
на електроуредбата от АБТТ.
6.3. Описва основните видове
двигатели с вътрешно горене
(ДВГ), според принципа на работата им и конструктивните
особености.
6.4. Обяснява предназначението,
устройството и действието на
системите, агрегатите, възлите
и елементите на авто-бронетанковата техника (АБТТ) по схеми
и по натурни обекти.
6.5. Оценява общото техническо
състояние на автомобила, танка
или бронетранспортьора чрез
външен технически преглед.
6.6. Обяснява реда и организацията на ежедневните и периодичните технически обслужвания
на АБТТ.
6.7. Дефинира основни видове
техническо обслужване и техните цели и задачи.
6.8. Работи уверено с инструменти, уреди, апарати и стендове
от стационарната работилница
и оборудването на подвижните
средства за техническо обслужване (МТО – АТ; МТО – БТ).
6.9. Изброява етапите за въвеждане в експлоатация и разработване
на нови машини.
6.10. Разпознава, ефективно използва и съхранява горивносмазочните материали (ГСМ).
6.11. Изброява последователността на операциите при подготовка
за кратковременно и дълговременно съхранение (консервация)
и извеждане от него на машините
от АБТТ.
6.12. Изброява п рави лата за
безопасно управление на МПС
и движение на машините по
пътищата и извън тях.
6.13. Обяснява поведението на
участниците при пътнотранспортно произшествие.
6.14. Попълва техническата документация за отчитане на изминат
пробег, моторесурси и работата
на агрегати.

9. Способност 9.1. Дефинира основни понятия
да организира (принципи и задачи на евакуаевакуацията на цията).
автомобилите
и бронираните
машини.
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9.2. Определя местонахождението и техническото състояние на
машините за евакуация.
9.3. Подготвя машината за евакуация (транспортиране или буксиране), като използва щатните
инструменти, приспособления,
такелажни и крепежни средства на автомобилния/танковия
влекач.
9.4. Изброява ефективни начини
за евакуиране.
9.5. Спазва правилата за техника на безопасност и охрана на
труда, противопожарна и аварийна безопасност и опазване на
околната среда при евакуиране
на машините.

Специфични компетентности за специалност
8630302 „Експлоатация и ремонт на инженерна,
химическа и специална техника“:
10. Техническа
компетентно с т з а екс п лоата ц и я та,
тех ническото
обслужване и
съхранението
на инженерна,
х и м и че ск а и
специална техника (ИХСТ).

10.1. Разпознава инженерната,
химическата и специалната техника (ИХСТ) по видове, марки
и предназначение.
10.2. Разчита кинематични схеми
и конструктивни чертежи на
машини и механизми и схеми
на електроуредбата от ИХСТ.
10.3. Описва основните видове
двигатели с вътрешно горене
(ДВГ) според принципа на работата им и конструктивните
особености.
10.4. Обяснява предназначението, устройството и действието на
системите, агрегатите, възлите и
елементите на ИХСТ по схеми
и по натурни обекти.
10.5. Оценява общото техническо
състояние на базовата машина и
работното оборудване на ИХСТ
чрез външен технически преглед.
10.6. Обяснява реда и организацията на ежедневните и периодичните технически обслужвания на ИХСТ.
10.7. Дефинира основни видове
техническо обслужване и техните цели и задачи.
10.8. Работи уверено с инструменти, уреди, апарати и стендове
от стационарната работилница
и оборудването на подвижните
средства за техническо обслужване (МТО – АТ; МТО – ИТ).
10.9. Изброява етапите за въвеждане в експлоатация и разработване на нови машини.
10.10. Разпознава, ефективно
използва и съхранява горивносмазочните материали (ГСМ).
10.11. Изброява последователността на операциите при подготовка за кратковременно и
дълговременно съхранение (консервация) и извеждане от него
на ИХСТ.

ВЕСТНИК
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10.12. Попълва тех ни ческата
документация за отчитане на
изминат пробег, моторесурси
и работата на работното и/или
допълнителното оборудване.

11. Способност
да организира
и контролира
дейностите
по демонтаж,
монтаж и диагностика на
детайли, възли
и агрегати от
механизмите и
системите на
базови т е машини, работното и/или допълнителното
оборудване на
ИХСТ.

11.1. Описва и спазва точно технологичната последователност
при демонтажа и монтажа на
основните механизми, системи
и агрегати на базовите машини,
работното и/или допълнителното оборудване.
11.2. Подбира правилно инструменти, приспособления, уреди,
апарати и стендове за монтаж и
демонтаж на възли и агрегати
от ИХСТ.
11.3. Извършва дефектация на
демонтираните детайли, възли
и агрегати.
11.4. Назовава признаците за дефекти в работата на механизмите
и системите на базовите машини,
работното и/или допълнителното оборудване.
11.5. Диагностицира двигателя
и неговите системи, трансмисионните агрегати, окачването,
ходовата част на базовата машина, на системите и агрегатите на
работното и/или допълнителното оборудване с помощта на
специализирани инструменти,
уреди и апарати.

12. Способност
да организира
и контролира
ремонта на
базови т е машини, работно т о и /и л и
допълнителното оборудване на ИХСТ,
регулировката
и цент ровката на техните
системи и агрегати.

12.1. Назовава принципите и
задачите на видовете ремонт.
12.2. Изброява стъпките за подготовка на машината, работното и/
или допълнителното оборудване
и изпращането им за ремонт,
както и получаването на същите
след ремонта.
12.3. Оценява техническото състояние на агрегати, възли и
детайли от базовата машина, работното и/или допълнителното
оборудване чрез визуален оглед
и с използването на специализирани инструменти, стендове
и апаратура.
12.4. Ремонтира чрез възстановяване или подменяне на повредени
части възли и агрегати от ИХСТ.
12.5. Извършва регулировка на
параметрите на системите, обслужващи двигателя, трансмисията, спирачната уредба, уредбите за управление и ходовата
част на базовите машини, както
и на системите, обслужващи работното и/или допълнителното
оборудване.
12.6. Спазва т ех нолог и ч ната
последователност за извършване
на текущи ремонти.
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13. Организира, ръководи
и контролира
евак уаци ята
н а и н жене р на, химическа
и с пец и а л н а
техника.
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12.7. Използва и нс т ру мен т и,
п риспо с о б лен и я и у р ед и о т
стационарната работилница и
оборудването на подвижните
средства за ремонт (МРС – БТ;
МРМ; МРЕ – БТ; МРС – ИТ).
12.8. Назовава основни конструкционни материали – приложение, маркировка и обработване.
12.9. Регулира работата на механизмите и системите на базовите
машини, работното и/или допълнителното оборудване на ИХСТ.

15. Ком пе тентност за
организиране
на практическ ата рабо та
с радио-, радиорелейна,
т ропосферна
и сателитна
техника и системи.

15.1. Обяснява принципите за
изграждане на радио-, радиорелейна, тропосферна и сателитна
техника и системи.
15.2. Извърш ва с ра вн и т елен
анализ на УКВ и КВ радиостанции с малка и средна мощност,
радиорелейни и тропосферни
станции.
15.3. Развръща за извършване
на практическа работа на КВ
и УКВ радиостанции с малка и
средна мощност, радиорелейни
и сателитни станции.

16. Способност
за изграждане
и експлоатиране на кабелни
линии, техника и системи.

16.1. Описва принципите за изграждане на проводни и оптични
кабелни линии.
16.2. Обяснява предназначението, устройството и основните
харак терист ик и на лек и те и
тежките военно-полеви кабели,
разпределителните полеви кабели и кабелите, експлоатирани в
стационарните КИС.
16.3. Изброява п рави лата за
построяване на полеви кабелни
линии.
16.4. Демонстрира практически
умения по изграждане на леки
и тежки полеви кабелни линии.

17. Е кс п ло ат и ра м ул т ип лекс н а , ко мутационна
техника и системи, изгражда и уплътнява
телефонни линии и канали.

17.1. Обяснява принципите за
изграждане на комутационни
системи.
17.2. Описва предназначението,
основните технически характеристики, бойното използване и
структурните схеми на военните
аналогови и цифрови комуникационни системи.
17.3. Демонстрира практическа
работа по изграждане и уплътняване на телефонни канали и
цифрови трактове.
17.4. Извършва сравнителен анализ на военните аналогови и
цифрови комутационни и комуникационни системи.
17.5. Демонстрира практическа
работа с аналогови и цифрови
комутационни и комуникационни системи.

18. Организира комуникационно-информационната
поддръжка на
сис т емата за
командване и
управление в
тактическ ите
подразделения.

18.1. Обяснява способите за организиране на родовете и видовете
комуникации и устройването на
комуникационно-информационните системи в подразделенията.
18.2. Описва процед у рите за
т ех н и ческо т о ус т рой ва не на
комуникационно-информационните възли.

13.1. Дефинира основни понятия
(принципи и задачи на евакуацията).
13.2. Определя местонахождението и техническото състояние на
машините за евакуация.
13.3. Под г о т вя ма ш и ната за
евакуация (транспортиране или
буксиране), като използва щатните инструменти, приспособления, такелажни и крепежни
средства на автомобилния/танковия влекач.
13.4. Описва ефективни начини
за евакуиране.
13.5. Спазва правилата за техника на безопасност и охрана на
труда, противопожарна и аварийна безопасност и опазване на
околната среда при евакуиране
на машините.

Специфични компетентности за специалност
8630303 „Експлоатация и ремонт на радиотехническа, информационна и компютърна техника“
14. Способност
да експлоатира основните
видове телеком у н и к а ц ионни системи,
м реж и и ко м у н и к а ц ионни терминали.

ВЕСТНИК

14.1. Описва основните понятия
в електротехниката, електрониката, конструкцията и действието
на видовете токозах ранващи
устройства.
14.2. Извършва измервания на основните електрически величини,
като използва разнообразните
видове измервателни уреди.
14.3. Обяснява структурата и
елементите на видовете телекомуникационни мрежи.
14.4. Обясн я ва п ред на значението, принципа на работа и
схемат и ч но т о ус т ройс т во на
комуникационните терминали за
обмен на разговорна информация, за обмен на документална
информация и данни.
14.5. Извърш ва п ра к т и ческ а
работа с комуникационните терминали за обмен на разговорна
информаци я и терминали за
обмен на данни.
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19.1. Демонстрира измерване на
кабелни вериги, съпротивления
на заземяване, измервания на
аналогови дискретни канали.
19.2. Описва организацията на
техническото обслужване и ремонта на комуникационните и
информационните средства.
19.3. Открива, отстранява и диагностицира проблеми и дефекти
в периферните устройства на
компютърната и комуникационната техника.

Специфични компетентности за специалност
8630304 „Експлоатация и ремонт на артилерийска
и оптическа техника. Работа с бойни припаси“
20. Организира, ръководи
и контролира
експ лоата ц ията, техническото обслужване и
съхранението
на стрелковот о ор ъж ие и
артилерийската материална
част (АМЧ).

20.1. Описва предназначението,
устройството и действието на
основн и т е де та й л и, въ з л и и
агрегати на артилерийските и
стрелковите системи.
20.2. Дефи н и ра основн и по н яти я – принципи, задачи и
видове техническо обслужване
и р емон т на въ ор ъ жен ието,
оптиката и АМЧ.
20.3. Извършва дефектация (в
сглобен и разглобен вид), техническо обслужване и ремонт,
спазвайки изискванията на техническата документация и технологичната последователност
на операциите при демонтажа и
монтажа на основните детайли,
механизми, системи и агрегати
на въоръжението.
20.4. Подбира правилно необходимите за работа инструменти, приспособления (от индивидуалните
и груповите комплекти запасни
инструменти и принадлежности),
уреди, апарати и стендове от
стационарната работилница и
от оборудването на подвижните
средства за ремонт.

2
20.5. Възстановява детайли и регулира работата на механизмите
и агрегатите в стрелковите и
артилерийските системи.
20.6. Изброява стъпките за подготовка на въоръжението, изпращането и получаването му
от ремонт.
20.7. Прави заявка за необходимите резервни части.
20.8. Назовава основни конструкционни материали – приложение,
маркировка и подходящите методи за обработването им.
20.9. Спазва последователността
на операциите при привеждане
на въоръжението към нормален
бой.
20.10. Изброява изискванията
за подготовка и съхраняване на
въоръжението.
20.11. Контролира състоянието
на стрелковите и артилерийските
системи по време на съхранението им.
20.12. Попълва документацията
за отчета на въоръжението.
20.13. Демонстрира познаването
и правилното използване на
личните предпазни средства при
извършване на тех ническото
обслужване и ремонта.
20.14. Спазва правилата за техника на безопасност, хигиена
и охрана на труда, противопожарна и аварийна безопасност
и опазване на околната среда
при извършване на техническо
обслужване и ремонт.

18.3. Изброява принципите и
методите за криптографска защита на информацията в комуникационно-информационните
системи.
18.4. Изпълнява практически
задачи по изграждането на аналог ови, диск рет ни ка на л и и
цифрови трактове, развръщане и
работа с командно-щабни машини, комплексни комуникационни
апаратни и друга комуникационна техника.
1 9. Д и а г н о с т и ц и ра т ехническото
състояние на
ком у н и к а ц ионно -инфор мационните
средства.
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21. Организира, ръководи
и контролира
експ лоата ц ията, техническото обслужване и съхранението на
оптическ ите
прибори.

21.1. Обяснява свойствата на
различните оптически елементи,
влизащи в състава на оптическите и електроннооптическите
прибори.
21.2. Описва детайлното устройство на различните видове оптически, електроннооптически
и лазерни прибори.
21.3. Разчита схеми на оптически,
електроннооптически и лазерни
прибори.
21.4. Организира правилната
експлоатация на оптическите,
електроннооптическите и лазерните прибори.
21.5. Дефинира основните неизправности, възникващи при
работа с оптическите прибори.
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21.6. Контролира спазването на
изискванията, предявявани при
организиране на съхранението
и техническото обслужване на
оптическите, електроннооптическите и лазерните прибори.
21.7. О п р ед е л я т е х н и ч е с ко то състояние на оптическите
прибори, категорията и вида на
необходимия ремонт.
21.8. Обяснява предназначението и реда за работа с контролно-юстировъчната апаратура за
оптически прибори.
21.9. Прави лно използва инстру ментите, приспособленията, уредите и диагностичната
а парат у ра о т с та ц ионарната
работилница и оборудването на
подвижните средства за ремонт.
21.10. Поп ъ л ва док у мен т и т е
за отчет, извършен ремонт и
техническо обслужване на оптическите прибори.

22. Организира, ръководи
и контролира
служебното
манипулир а н е, т ех н ическото обслужване и
съхранението
на бойните
припаси.

22.1. На зова ва свойс т вата и
предназначението на взривните
вещества и пиротехническите
състави, с които са снарядени бойните припаси и техните
елементи.
22.2. Обяснява предназначението, конструкцията и действието
на стрелковите и артилерийските
бойни припаси и взривателите
за тях.
22.3. Дефинира изискванията за
клеймене, боядисване, поставяне
на индекси и маркировка на
бойните припаси.
22.4. Спазва установения ред
по привеждането на бойните
припаси в окончателно снаряден
вид, товаренето, укрепването и
транспортирането им с различни
видове транспорт.
22.5. Изброява изискванията,
предявявани към хранилищата
и складовите райони за бойни
припаси, и правилата за пожарна
безопасност при съхранение и
експлоатация на бойни припаси.
22.6. Изброява п рави лата за
проветряване на хранилищата,
подреждането на бойните припаси в тях съобразно техните
особености и регламентиращите
документи.
22.7. Организира оборудването
на районите и площадките за
съхранение на бойните припаси
в полеви условия.
22.8. Попълва документите за
отчета на боеприпасите.
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22.9. Изрежда правилата за техника на безопасност, охрана на
труда и опазване на околната
среда при експлоатация, съхранение и унищожаване на бойните
припаси.

Специфични компетентности за специалност
8630305 „Експлоатация и ремонт на зенитно
въоръжение и радиолокационни станции“
23. Организира, ръководи,
контролира
експ лоата ц ията, техническото обслужване, ремонта
и съхранението на зенитно
въоръжение и
радиолокационни станции.

23.1. Да познава устройството
на техниката, въоръжението и
техническото имущество, техническите изисквания за същите,
ремонтните и обслу ж ващите
средства, техните възможности,
реда и правилата за използването
им и обслужването.
23.2.Оценява общото техническо
състояние на зенитно въоръжение и ра диолокац ионни т е
станции.
23.3. Обясн я ва п ред назначението, състава и принципа на
действие на различните видове
зенитно въоръжение и радиолокационните станции.
23.4. Демонст рира у вереност
при работа с въоръжението и
техниката.
23.5. Да може да ползва чертежите, ръководствата по войскови
ремонт, каталозите и друга техническа литература, регламентираща извършваните от него
обслужващи и ремонтни работи.
23.6. Да може да предлага методи и средства за обслужване
и ремонт, които биха довели до
повишаване производителността
на труда и подобравяне качеството на ремонтите.
23.7. Да контролира и ръководи
работата на подчинените, да
предава опита и знанията си
на по-младите и по-неопитните
от него.
23.8. Да оказва технически контрол за осигуряване на високо
качество на ремонт на отремонтираната техника, въоръжение и
имущество чрез непосредствена
проверка на качеството на ремонта.
23.9. Да знае и строго да спазва
правилата за безопасност и да
изисква това от подчинените си.
23.10. Показва способност за
работа с технически ръководства и документация, касаещи
използването на техническите
средства и системи в подразделението.
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24. Организира и ръководи
съхранението
на материалните средства
и от четните
документи.

24.1. Организира и контролира
правилното съставяне, воденето и
пазенето на отчетните документи.
24.2. Да знае реда за документирането на движението, изменяне
на качественото/техническото
състояние и особеностите в отчитането на видовете материални
средства, за които отговаря.
24.3. Да организира получаването,
завеждането, правилното съхранение и раздаване както на бланките
по строгата отчетност, така и на
останалите регистрационни и
отчетни документи.
24.4. Да знае как се оформят
пътнопревозни и първични отчетни документи.

ВЕСТНИК
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25.1. Дефинира и класифицира
двигателите, механичните системи и конструктивните части
на летателни апарати (ЛА).
25.2. Обясн я ва п ред назначението, състава и принципа на
действие на силовото оборудване на ЛА, техните двигатели,
механични системи, въоръжението, автоматизирани и електроприборни авиационни системи,
радиотехническите средства и
системите за навигация.
25.3. Изобразява и/или обяснява функционални и принципни
схеми на устройствата от ЛА,
техните двигатели, механични
системи, въоръжението, автоматизирани и електроприборни
авиационни системи, радиотехническите средства и системите
за навигация.
25.4. Изброява и дефинира основни, подлежащи на контрол,
експ лоата ц ион но -т ех н и ческ и
параметри на устройствата ЛА,
техните двигатели, механични
системи, въоръжението, автоматизирани и електроприборни
авиационни системи, радиотехническите средства и системите
за навигация.
25.5. Познава методики за проверка на параметрите на устройства ЛА, техните двигатели,
механични системи, въоръжението, автоматизирани и електроприборни авиационни системи,
радиотехническите средства и
системите за навигация и подбира документацията, свързана
с тях.

2
25.6. Подбира правилно техническото оборудване за проверка – системи, устройства и установки, стендове за проверка, измервателни уреди, съединители,
инструменти и приспособления.
25.7. Обяснява точно зададените
схеми и условия за проверка.
25.8. Измерва прецизно техническ и параме т ри, спазва й к и
инструкциите и технологичната
документация.
25.9. Документира и обработва
резултатите от проверката, попълва и/или съставя протокол.
25.10. Оценява резултатите от
проверката и диагностицира
състоянието на Л А, тех ните
двигатели, механични системи,
въоръжението, автоматизирани
и електроприборни авиационни
сис т ем и, ра д ио т ех н и ческ и т е
средства и системите за навигация, като своевременно докладва
на по-старшите по звание и
длъжност военнослужещи.

Специфични компетентности за специалност
8630306 „Експлоатация и ремонт на авиационна
и навигационна техника“
25. Извършва
техническа диагностика на
състоянието
на конс т ру кцията на ЛА,
техните двигатели, механични системи,
в ъ о р ъ ж ен ие то, автоматизирани и елект р оп ри б орн и
авиационни
сис т ем и , радиотех ническите средства
и системите за
навигация.

С Т Р. 4 5

26. Извършва
техническо обс л у ж в а не н а
конструкцията
на летателни
апарати, техните двигатели и механични системи,
в ъ о р ъ жен ие то, автоматизирани и елект р оп ри б орн и
авиационни
сис т ем и , радиотех ническите средства
и системите за
навигация.

26.1. Дефинира и обяснява основни понятия, свързани с осигуряването на техническа надеждност
при експлоатация на ЛА и системите за навигация.
26.2. Изброява видовете, формите и методите за техническо
обслужване на въздухоплавателни
средства и системите за навигация,
като описва съдържанието им.
26.3. Посочва и подбира правилно
документите, регламентиращи
техническото обслужване на въздухоплавателни средства.
26.4. Подбира правилно техническото оборудване за обслужване
на конструкцията на ЛА, техните
двигатели, механични системи,
въоръжението, автоматизирани
и електроприборни авиационни
системи, радиотехническите средства и системите за навигация.
26.5. Участва ефективно в работен
екип, изпълнява поставените му
задачи, комуникира оперативно
и следи за действията на другите
техници и механици от състава
на ескадрилата.
26.6. Описва видовете операции,
включени в линейно техническо обслужване на ЛА, техните
двигатели, механични системи,
въоръжението, автоматизирани
и електроприборни авиационни системи, радиотехническите
средства и системите за навигация.
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26.7. Извършва линейно техническо обслужване на ЛА, техните
двигатели, механични системи,
въоръжението, автоматизирани и
електроприборни авиационни системи, радиотехническите средства
и системите за навигация – предполетна подготовка, подготовка
за повторен полет и следполетна
подготовка – външен оглед и
проверка на работоспособността
по вградените в устройствата индикатори, при стриктно спазване
на инструкциите.
26.8. Извършва базово техническо
обслужване на летателни апарати – регламентни прегледи на
летателните апарати, включващи
разглобяване, смазване, измиване, почистване, смяна на масла,
източване, зареждане на пневматични и хидравлични системи.
26.9. Извършва целеви проверки.
26.10. Извършва техническо обслужване при съхранение.
26.11. Извършва изпитания на силовото и механичното оборудване
на летателни апарати по зададена
методика.
26.12. Удостоверява техническото
обслужване чрез документиране
на извършеното обслужване и
гарантиране на съответствие с
техническите изисквания.

27. Ремонтира
конструкцията
на летателни
апарати, техните двигатели, механични
системи, въоръжението,
автоматизирани и елект р оп ри б орн и
авиационни
сис т ем и , рад ио т ех н и ческите средства
и системите за
навигация.

27.1. Дефинира и обяснява основни понятия, свързани с осигуряването на техническа надеждност
при експлоатация на летателните
апарати (ЛА).
27.2. Изброява видовете, методите
и организацията за ремонт на ЛА.
27.3. Изброява и описва съдържанието на операциите при ремонт на ЛА, техните двигатели,
механични системи, въоръжението, автоматизирани и електроприборни авиационни системи,
радиотехническите средства и
системите за навигация.
27.4. Посочва и подбира правилно
документите, регламентиращи
ремонта на летателните апарати
и системите за навигация.
27.5. Подбира правилно техническото оборудване за ремонт.
27.6. Координира дейността си с
другите техници и механици при
групова работа.
27.7. Извършва техническа диагностика на демонтирани от
летателните апарати части и
агрегати, вк лючваща микрометрични измервания, цветна и
ултразвукова дефектация.
27.8. Открива повреди.
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27.9. Заявява необходимите резервни части и материали.
27.10. Заменя повредените детайли с изправни.
27.11. Извършва термична обработка на метали и сплави, на
композитни материали.
27.12. Извършва рег улировка
и п роверка на тех ни ческ и те
параметри.
27.13. Извършва възстановителни дейности след ремонт – почистване, смазване, промиване,
поставяне на защитни приспособления и покрития, маркиране,
нитоване и др.
27.14. Документира извършения
ремонт.

28. С глобя ва
конст ру к ци ята на летателни апарати и
системите за
навигация.

28.1. Описва основните дейности
при сглобяване на летателни апарати и системите за навигация.
28.2. Дефинира и класифицира
типовете летателни апарати и
системи за навигация.
28.3. Обяснява етапите и организацията на сглобяване на
летателните апарати и системите
за навигация.
28.4. Намира и съхранява каталожна информация за конструктивните компоненти.
28.5. Дефинира основни технически параметри на конструктивните компоненти и обяснява
методите и средствата за измерването им.
28.6. Изброява видовете и подбира правилно документацията,
необходима при сглобяване на
летателни апарати и системите
за навигация – схеми, чертежи
и инструкции.
28.7. Подбира правилно техническото оборудване за сглобяване
на летателните апарати – стапелно оборудване, инструменти,
материали, помощни средства.
28.8. Оценява годността на използваните в производството
елементи.
28.9. Описва методите и правилата за извършване на сглобяването.
28.10. Извършва сглобяване на
летателни апарати – качествено,
в правилната последователност,
в пълно съответствие с монтажните схеми и инструкции.
28.11. Нитова части от обшивката
на летателните апарати.
28.12. Нанася различни покрития – лакови, със защитни бои
и пасти.
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28.13. Съединява и укрепва детайли и агрегати.
28.14. Заявява елементи, материали и оборудване за сглобяване
на летателни апарати.
28.15. Почиства, измива, смазва
и регулира механизми.
28.16. Извършва микрометрични
измервания на хлабини, луфтове,
геометрични размери.
28.17. Комуникира ефективно с
колеги за обмяна на опит и идеи
за оптимизиране на дейността в
производственото звено.
28.18. Попълва технологични
паспорти на сглобените единици.
Специфични компетентности за специалност
8630307 „Експлоатация и ремонт на корабна
техника“:
29. Намира и
използва техническа, конструктивна и
технологична
документация
по специа лността си.

29.1. Демонстрира познаване на
наредби, правилници, инструкции, каталози, скици, чертежи,
схеми и др.
29.2. Разчита технически описания, технически чертежи и друга
специфична документация на
корабното обзавеждане.
29.3. Разпознава и описва основните видове корабна техника,
устройството и действието на
механизмите и системите от
своето завеждане.
29.4. Изброява корабните правила и правилата за безопасност
за охрана на труда при корабни
ремонтни работи.
29.5. Обяснява със собствени
думи поведението на участниците при аварийни произшествия,
борба с пожари, нахлуваща вода
и напускане на кораба.
29.6. Дава примери и назовава
признаците за дефекти в работата
на корабните оръжия, механизми
и системи.
29.7. Демонст рира у вереност,
когато действа самостоятелно.

30. Организира, ръководи
и контролира
използванет о, експ ло атацията и
съхранението
на корабната
техника и въоръжение.

30.1. Демонстрира познаване основните принципи за използване
на морските оръжия.
30.2. Прилага в корабната практика основите на морското корабоводене и добрата морска
практика.
30.3. Използва в дейността си
корабните радиотехнически и
комуникационни устройства.
30.4. Демонстрира познания за
практическото приложение на
корабната силова уредба.
30.5. Демонстрира увереност при
бойното използване на оръжието
и корабната техника от завеждането си.
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30.6. Изпълнява функции в системата на ремонтно-възстановителната дейност във ВМС,
експлоатацията и съхранението
на техниката и въоръжението.
30.7. Контролира техническото състояние и парамет рите
на въоръжението, техниката и
апаратурата.
30.8. Използва сист еми т е за
организация на осигуряването
с ресурси за техническото обслужване, ремонта и евакуацията
на техниката и въоръжението
във ВМС.
30.9. Ръководи борбата за непотопяемост на кораба в рамките
на завеждането си.

31. Организира, ръководи
и контролира
тех ническото
обслужване
на корабната
техника и въоръжение.

31.1. Дефинира основни понятия – принципи и задачи на
техническото обслужване и регламентните работи съгласно
инструкциите за експлоатация.
31.2. Спазва реда за изпълнение
на задачите по техническото
обслужване.
31.3. Спазва изискванията на
техническата документация.
31.4. Попълва техническата док у мен та ц и я за извършен и т е
дейности.
31.5. Използва и нс т ру мен т и,
уреди, апарати и стендове от
корабното оборудване и бреговата стационарна работилница
и оборудването на подвижните
средства за техническо обслужване.
31.6. Разпознава, ефективно използва и съхранява гориво-смазочните материали (ГСМ).
31.7. Спазва правилата за техника
на безопасност, хигиена и охрана на труда, противопожарна и
аварийна безопасност и опазване
на околната среда при извършване на ТО.

32. Организира, ръководи
и кон т рол ира ремонта
на корабната
техника и въоръжение.

32.1. Дефинира основни понятия – принципи, задачи и видове
ремонт.
32.2. Изброява стъпките за подготовка на корабната техника и
при необходимост изпращането є
за ремонт, както и получаването
на същата след ремонта.
32.3. Определ я тех ническото
състояние на радиоелектронните
средства, агрегатите на оръжията
и машините.
32.4. Прави заявка за необходимото логистично осигуряване.
32.5. Извършва демонтаж, монтаж и дефектация за възстановяване изправността на техниката
и въоръжението.
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32.6. Спазва технологичната последователност и технологията за
извършване на ремонта.
32.7. Използва инструменти, приспособления, уреди и диагностична
апарату ра от корабното оборудване, бреговата стационарна
работилница и оборудването на
подвижните групи за ремонт.
32.8. Демонстрира познаването и правилното използване на
личните предпазни средства при
извършване на ремонта.
32.9. Разпознава, ефективно използва и съхранява гориво-смазочните материали (ГСМ).
32.10. Спазва правилата за техника
на безопасност, хигиена и охрана
на труда, противопожарна и аварийна безопасност и опазване на
околната среда при извършване
на ремонта.
32.11. Попълва техническата документация за извършен ремонт.
33. Ос и г у ряване мореходността, непотопяемостта и
безопасността
на кораба.

33.1. Демонстрира познания по
устройството на кораба и условията за непотопяемостта.
33.2. Описва корабните правила
и организацията на корабната
служба.
33.3. Изброява основните правила
за безаварийна експлоатация и надеждно съхранение на техниката.
33.4. Изброява правилата и процедурите за пожарна и аварийна
безопасност и борба с пожарите.
33.5. Спазва мерките за безопасност при боравене с оръжие,
техника и боеприпаси.
33.6. Демонстрира начините за
оказване на първа помощ.
33.7. Демонстрира използването на личните и колективните
средства за ядрена, химическа и
биологическа защита.
33.8. Демонстрира увереност при
използване по предназначение
на средствата и системите за
противопожарна защита и непотопяемост на кораба.
33.9. Описва правилата за превоз
на хора и транспортиране на въоръжение, техника и материални
средства.

Специфични компетентности за специалност
8630308 „Взривни технологии и неутрализиране
на невзривени бойни припаси“
34. Управлява
действията на
оператори при
разузнаване на
невзривени
боеприпаси
и с а моде л н и
взривни устройства.

34.1. Описва организацията, задачите и важността на разузнаването за боеприпаси и обезвреждането им.
34.2. Разпознава взривните устройства от другите обекти.
34.3. Описва експлозивите, конс т ру к ц и я та и дейс т вие т о на
боеприпаси и елементите им,
както и опасността от тях.
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34.4. Идентифицира представителен набор от бомби по тегло и
вид, определяйки произхода им
по страни производители.
34.5. Дефинира особеностите на
конструкцията на боеприпасите
и взривателите на бившия Варшавски договор в рамките на
достъпната информация.
34.6. Описва точно част от непознат неексплодирал боеприпас.
34.7. Идентифицира намиращ се
под земята боеприпас, като се ръководи от диаметъра на входното
отверстие и/или от размера на
издълбаните в съседство сродни
кратери.
34.8. Управлява издирването за
откриване на намиращ се на повърхността или заровен в земята
неизбухнал боеприпас.
34.9. Анализира местоположението на неизбухнал боеприпас и
зоната на обсега му.
34.10. Предлага начална евакуация и предпазни мерки.
34.11. Разпознава подозрителни
самоделни взривни устройства с
предложение за неотложни стъпки за унищожаването им.
34.12. Изготвя доклади за неизбухнали боеприпаси и самоделни
взривни устройства, спазвайки
процедурите за докладване.

35. Участва в
отк риване и
обезвреждане
на конвенционални заряди
и с а моде л н и
взривни устройства.

35.1. Описва категориите на инцидентите при обезвреждане на
боеприпаси и самоделни взривни
устройства.
35.2. Познава задачите и методите на действие на националните
центрове за контрол на обезвреждането на боеприпаси.
35.3. Поддържа карта (схема) за
обстановката по обезвреждане на
боеприпаси.
35.4. Обяснява съдържанието на
Съюзническите публикации по
обезвреждането на боеприпаси
(AEODPs).
35.5. Открива отверстията от попадения на бомби с визуални средства.
35.6. Назовава радиуса на поражение на бомби със стандартно тегло.
35.7. Описва армейските експлозиви и принадлежности, които ще
използва в процеса на обезвреждане/унищожаване на боеприпаси
или самоделни взривни устройства.
35.8. Изготвя радиография, използвайки радиографска екипировка
за обезвреждане на боеприпаси.
35.9. Подготвя инструменти и
екипировка за използване при
обезвреждане или унищожаване
на боеприпаси, техните елементи
и самоделни взривни устройства.

БРОЙ 45
1

ДЪРЖАВЕН
2
35.10. Демонстрира обезвреждане
на неизбухнал боеприпас или самоделни взривни устройства чрез
детонация или изгаряне.

36. Открива, оцен ява
и о б е з в р е жда нещатни и
импровизирани взривни
устройства.

36.1. Описва отговорностите и
процедурите при обезвреждането
на нещатни и импровизирани
взривни устройства.
36.2. Познава компонентите и
методите на конструиране и действие на нещатни и импровизирани
взривни устройства.
36.3. Идентифицира видовете разрушителни заряди и експлозиви,
продавани в търговската мрежа.
36.4. Демонстрира способности за
дистанционно управление на роботизирана система и свързаната
с нея екипировка за обезвреждане
на нещатни и импровизирани
взривни устройства.
36.5. Демонстрира способности за
обезвреждане на нещатни и импровизирани взривни устройства,
използвайки специалния предпазен костюм и защитен шлем.
36.6. Извършва претърсване на
превозни средства, помещения
и сгради.
36.7. Описва устройството на
специални апаратури за връзка
при обезопасяването на импровизирани взривни устройства.
36.8. Анализира информацията,
постъпила от съдебномедицинските експертизи и разузнавателните
органи.

37. Поддържа
в тех ническа
годност роботизирани сист е м и и е к ипировка за
обезвреждане
на взривни устройства.

37.1. Демонстрира умение за
техническо обслужване на специалното оборудване и екипировка с помощта на стандартни
и специализирани инструменти и
приспособления.
37.2. Отстранява неизправности от
роботизирана система, специално
оборудване и екипировка.
37.3. Описва последователността за извършване на проверка и
регулировка на параметрите на
роботизирана система, специално оборудване и екипировка.
37.4. Изброява последователността на операциите при подготовка
за работа на роботизирана система, свързаната с нея екипировка,
на специално оборудване или
защитна система.

5. Изисквания към материалната база
Учебноматериалната база включва учебни
кабинети, работилници и зали за провеждане
на практическо занятие, полигони и трябва да
съответства на изискванията на действащите
нормативни актове.
5.1. Учебен кабинет
В учебни кабинети се провежда обучението
по теория на професията.
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5.1.1. Основно оборудване и обзавеждане – учебни маси, столове, учебна дъска,
шкафове, материали за онагледяване на учебния процес, аудио-визуални (мултимедийни)
средства за онагледяване и демонстрация,
дидактически материали, прибори и апарати.
5.1.2. Учебни помагала – демонстрационни
макети, реални образци от въоръжение, техника
и оборудване, схеми, табла, чертежи и други.
5.2. Учебни работилници
В учебни работилници се извършва обучението по практика.
5.2.1. Учебна работилница по специалност
8630301 Експлоатация и ремонт на автомобилна
и бронетанкова техника.
Основно оборудване – шкафове или хранилища за основни и помощни материали; работни
маси за извършване на операциите; разрез на
образци автомобили и бронирани машини,
стендове за изпитване, монтаж и демонтаж;
телфери и други подемни съоръжения.
Реални образци на подвижни средства за
техническо обслужване, ремонт и евакуация.
Помощно оборудване – демонстрационни
макети; възли и агрегати от въоръжението и
техниката; реални образци на детайли; онагледяващи табла; схеми; протоколи.
Инструменти – гаечни ключове, отвертки,
чукове, клещи, крикове и други.
5.2.2. Учебна работилница по специалност
8630302 Експлоатация и ремонт на инженерна,
химическа и специална техника.
Основно оборудване – специализирани кабинети и лаборатории.
Помощно оборудване – макети и схеми.
Инструменти – специализирани измервателни уреди и инструменти.
5.2.3. Учебна работилница по специалност
8630303 Експлоатация и ремонт на радиотехническа, информационна и компютърна техника.
Основно оборудване – захранващи блокове
за различни видове напрежения, осцилоскопи, сигнал-генератори, волтмери, ампермери,
комбинирани измервателни уреди, шкафове
и хранилища, лична предпазна екипировка и
специално оборудвани работни места, функционални възли, контролноизмервателна и
диагностична апаратура, компютърна техника
и специализиран софтуер, уреди за измерване
параметрите и характеристиките на електронни
компоненти и на електрически вериги и сигнали, запаметяващи и периферни устройства,
компютърно и телекомуникационно оборудване.
Помощно оборудване – демонстрационни
макети, онагледяващи табла и схеми, компоненти и елементи за механична и електрическа
връзка, свързващи проводници, интернет достъп,
непрекъсваеми токови източници (UPS), преносни среди, системни дискове и антивирусни
пакети; архивиращи, тестващи и диагностични
програми и др.
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Инструменти – стандартни и специализирани
клещи и отвертки, поялници, консумативи и
материали (тинол, спирт, колофон и др.); ръчни инструменти и съоръжения за механичен и
електрически монтаж.
5.2.4. Учебна работилница по специалност
8630304 Експлоатация и ремонт на артилерийска
и оптическа техника. Работа с бойни припаси.
Основно оборудване – учебни маси, столове,
учебна дъска, шкафове, материали за онагледяване на учебния процес, аудио-визуални (мултимедийни) средства за онагледяване и демонстрация,
тестери и други технически средства.
Помощно оборудване – демонстрационни
макети; възли и агрегати от въоръжението, оптическите прибори и техниката; онагледяващи
табла; схеми; протоколи.
Инструменти – гаечни ключове, отвертки,
чукове, клещи, крикове и индивидуални комплекти запасни инструменти и принадлежности
на използваните оптически прибори, стрелкови
и артилерийски системи.
5.2.5. Учебна работилница по специалност
8630305 Експлоатация и ремонт на зенитно
въоръжение и радиолокационни станции.
Основно оборудване – учебни маси, материали за онагледяване на учебния процес, работни
маси за извършване на операциите, електроизмервателни прибори, стендове за изпитване,
монтаж и демонтаж; телфери и други подемни
съоръжения.
Помощно оборудване – демонстрационни
макети; възли и агрегати от въоръжението и
техниката; реални възли и агрегати за отремонтиране; онагледяващи табла; схеми; протоколи.
Инструменти – гаечни ключове, отвертки,
чукове, клещи, крикове и други щатни инструменти на зенитно въоръжение и радиолокационни станции.
5.2.6. Учебна работилница по специалност
8630306 Експлоатация и ремонт на авиационна
и навигационна техника.
Основно оборудване – хранилища за основни
и помощни материали; работни маси за извършване на операциите; измервателни електронни
прибори, електроизмервателни прибори, средства
и инструменти за запояване и металорежещи и
металообработващи машини; стендове за изпитване, монтаж и демонтаж и подемни съоръжения.
Помощно оборудване – демонстрационни
макети; възли и агрегати от въоръжението и
техниката; реални образци на детайли; онагледяващи табла; схеми; протоколи.
Инструменти – гаечни ключове, отвертки,
чукове, клещи, крикове и други щатни инструменти от основното оборудване на авиационната
и навигационната техника на въоръжение във
ВС на Република България.
5.2.7. Учебна работилница по специалност
8630307 Експлоатация и ремонт на корабна
техника.
Основно оборудване – хранилища за основни и помощни материали; работни маси
за извършване на операциите; измервателни
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електронни прибори, електроизмервателни
прибори, средства и инструменти за запояване
и металорежещи и металообработващи машини;
стендове за изпитване, монтаж и демонтаж и
подемни съоръжения.
Помощно оборудване – демонстрационни
макети; възли и агрегати от въоръжението и
техниката; реални образци на детайли; онагледяващи табла; схеми; протоколи.
Инструменти – гаечни ключове, отвертки,
чукове, клещи, крикове и други щатни инструменти от корабното оборудване.
5.2.8. Учебна работилница по специалност
8630308 Взривни технологии и неутрализиране
на невзривени бойни припаси.
Основно оборудване – учебни маси, столове,
учебна дъска, шкафове, материали за онагледяване на учебния процес, аудио-визуални (мултимедийни) средства за онагледяване и демонстрация,
учебни боеприпаси и взриватели, измервателни
прибори, тестери и други технически средства.
Помощно оборудване – демонстрационни
макети; възли и агрегати от въоръжение; реални боеприпаси, взривни вещества и средства
за взривяване; онагледяващи табла; схеми;
протоколи.
Инструменти – специализирани инструменти,
отвертки, чукове, клещи и други.
5.3. Специализирана учебна база – полигони.
Полигонът е участък от местността, включващ
сгради и съоръжения, спомагащи за изпълнението
на специфични учебни задачи. Полигоните се
лицензират за стрелба със стрелково оръжие и
леки противотанкови средства, с въоръжението
на бойни машини и артилерийски системи; за
кормуване с верижни и колесни машини; за
парашутни скокове; за развръщане на комуникационни мрежи, системи и възли; за борба с
пожари и нахлуваща вода за обучение на специалисти по родове войски и за извършване на
операции по поддържане на мира.
6. Изисквания към обучаващите
Обучаващите по практическите занятия по
професията „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – техник“ – четвърта степен на
професионална квалификация, са инструктори,
за които се изисква стаж във въоръжените сили
не по-малко от 5 години по специалността, завършен инструкторски курс и образование не
по-ниско от средно.
Обучаващите по английски език и теоретичните занятия имат висше образование.
За определени учебни дисциплини и занятия
могат да бъдат привличани преподаватели
от висшите военни училища, специалисти
от видовете въоръжени сили или от други
институции.
Проектът на ДОИ за придобиване на квалификация по професията „Сержант (Старшина
за Военноморските сили) – техник“ – четвърта
степен на професионална квалификация, е приет
от управителния съвет на НАПОО с протокол
№ 12 от 10.12.2009 г.
7083
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-11-420
от 16 май 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива
2011/29/ЕС на Комисията от 7 март 2011 г. за изменение на Директива 91/414/ ЕИО на Съвета с цел
включване на етридиазол като активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО на Комисията (ОВL, бр. 60 от 2011 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Република
България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от 2007 г.),
допълнен със: Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035 от 2006 г.
(ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД-09-400 oт 2007 г.
(ДВ, бр. 55 от 2007 г.), Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-09-515 от
2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед № РД-09-668
от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.), Заповед № РД-12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от 2008 г.), Заповед № РД12-57 от 2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.), Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от 2008 г.), Заповед
№ РД-12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ, бр. 98 от 2008 г.),
Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.),
Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-6 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.),
Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-38 от 2009 г. (ДВ, бр. 47 от 2009 г.),
Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.), Заповед № РД-12-52 от 2009 г. (ДВ, бр. 60 от 2009 г.),
Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.), Заповед № РД-09-42 от 2010 г. (ДВ, бр. 11 от 2010 г.),
Заповед № РД-09-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-2 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-3 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-4 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-6 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-8 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-10 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-11 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-44 от 2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-59 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-61 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-62 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед № РД-12-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.),
Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (ДВ, бр. 66 от 2010 г.), ), Заповед № РД-12-66 от 2010 г. (ДВ, бр. 75 от
2010 г.), Заповед № РД-12-70 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-71 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от
2010 г.), Заповед № РД-12-72 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-73 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от
2010 г.), Заповед № РД-12-74 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-75 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от
2010 г.), Заповед № РД-12-76 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-77 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от
2010 г.), Заповед № РД-12-78 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-92 от 2010 г. (ДВ, бр. 102
от 2010 г.), Заповед № РД-09-1139 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), Заповед № РД-11-40 от 2011 г. (ДВ,
бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-41 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-42 от 2011 г. (ДВ,
бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-43 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-44 от 2011 г. (ДВ,
бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-45 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-46 от 2011 г. (ДВ,
бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-47 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-48 от 2011 г. (ДВ,
бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-49 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-54 от 2011 г. (ДВ,
бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-154 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-155 от 2011 г.
(ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-156 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-157 от
2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-158 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-159
от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-160 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11161 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-12-17 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), както следва:
Общо
име, идентификационни
номера

IUPAC име

Чистота

1

2

3

332.
Етридиазол
CAS №: 259315-9
CIPAC №: 518

е т и л - 3 - ≥ 970
т р и х л о р о - g/kg
метил-1,2,4т иа диазол5-ил етер

Дата
Дата
Срок за Срок за
на вли- на изприлапризане в тичагане на
ключсила
не на разпоредване
сросрока бите на на прека на
на
нациорегисвключ- включнално
трациване
ване
ниво
ята
4
01.06.
2011

5
31.05.
2021

6
01.12.
2011

7
31.05.
2015

Специфични условия
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ЧАСТ A
Може да бъде разрешена единствено употребата му като фунгицид в несвързани с
почвата системи в парници.

С Т Р.

52
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

4

5

ВЕСТНИК
6

7

БРОЙ 45
8

ЧАСТ Б
При оценка на заявленията за разрешение
на продукти за растителна защита, съдържащи етридиазол, за друго приложение
освен за декоративни растения, държавите
членки обръщат особено внимание на
критериите, посочени в чл. 4, параграф 1,
буква „б“, и гарантират предоставянето на
необходимите данни и информация преди
издаването на такова разрешение.
За прилагането на единните принципи,
предвидени в приложение VI, се отчитат
заключенията на доклада от прегледа за
етридиазол, и по-специално допълнения I
и II към него, във вида, в който са окончателно приети от Постоянния комитет
по хранителната верига и здравето на
животните на 28 януари 2011 г.
В тази цялостна оценка държавите членки
следва да:
1. обърнат специално внимание на риска
за операторите и работниците и да гарантират, че условията за употреба включват
прилагането на целесъобразни мерки за
намаляване на риска;
2. гарантират, че се прилагат подходящи
практики за управление на отпадъците
по отношение на отработените води от
поливане на несвързани с почвата системи за отглеждане на култури; държавите
членки, разрешаващи изхвърлянето на
отработените води в канализационната
система или в естествени водни басейни,
са длъжни да осигурят извършването на
целесъобразна оценка на риска;
3. обърнат специално внимание на риска
за водните организми и да гарантират, че
условията за употреба включват прилагането на целесъобразни мерки за намаляване
на риска.
Засегнатите държави членк и изиск ват
да се подаде информация, с която да се
потвърди следното:
1. спецификациите на произведения за
търговски цели технически материал с
помощта на подходящи аналитични данни;
2. значимостта на примесите;
3. съответствието между спецификациите
на произведения за търговски цели технически материал и тези на опитното вещество,
използвано за досиетата за екотоксичност;
4. значимостта на растителните метаболити
5-хидрокси-етоксиетридиазолна киселина
и 3-хидроксиметилетридиазол;
5. косвеното излагане на подземните води
и на организмите, обитаващи почвата, на
етридиазол и на неговите почвени метаболити дихлоро-етридиазол и етридиазолна
киселина;
6. преноса на дълго и на късо разстояние
на етридиазолна киселина в атмосферата.
Засегнатите държави членки гарантират,
че заявителят подава до Комисията информацията, посочена в точки 1, 2 и 3, до 1
декември 2011 г., както и информацията,
посочена в точки 4, 5 и 6, до 31 май 2013 г.

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните Антон Величков.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є пред Административния съд – София, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
6745

За изпълнителен директор: В. Тасева
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

ЗАПОВЕД № РД-11-421
от 16 май 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива
2011/30/ЕС на Комисията от 7 март 2011 г. за изменение на Директива 91/414/ ЕИО на Съвета с цел
включване на фенбутакален оксид като активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО на
Комисията (ОВL, бр. 61 от 2011 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Република България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със: Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035 от
2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД-09-400
oт 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед
№ РД-09-668 от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.), Заповед № РД-12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от 2008 г.),
Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.), Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от
2008 г.), Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95
от 2008 г.), Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ,
бр. 98 от 2008 г.), Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (ДВ,
бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-6 от 2009 г. (ДВ,
бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-38 от 2009 г. (ДВ,
бр. 47 от 2009 г.), Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.), Заповед № РД-12-52 от 2009 г.
(ДВ, бр. 60 от 2009 г.), Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.), Заповед № РД-09-42 от
2010 г. (ДВ, бр. 11 от 2010 г.), Заповед № РД-09-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-2
от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-3 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-4
от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-6
от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-8
от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД12-10 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-11 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-44 от 2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.), Заповед № РД-12-59 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-61 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-62 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (ДВ, бр. 66 от
2010 г.), Заповед № РД-12-66 от 2010 г. (ДВ, бр. 75 от 2010 г.), Заповед № РД-12-70 от 2010 г. (ДВ, бр. 85
от 2010 г.), Заповед № РД-12-71 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-72 от 2010 г. (ДВ,
бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-73 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-74 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-75 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-76 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-77 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-78 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-92 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), Заповед № РД-09-1139 от
2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), Заповед № РД-11-40 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-41
от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-42 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД11-43 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-44 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед
№ РД-11-45 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-46 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед
№ РД-11-47 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-48 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-49 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-54 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.),
Заповед № РД-11-154 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-155 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от
2011 г.), Заповед № РД-11-156 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-157 от 2011 г. (ДВ, бр. 33
от 2011 г.), Заповед № РД-11-158 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-159 от 2011 г. (ДВ,
бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-160 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-161 от 2011 г.
(ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-12-17 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), както следва:
Общо
IUPAC име
име, идентификационни
номера

1
338.
Фенбутакален оксид
CAS №:
13356-08-6
CIPAC №:
359

Чистота

2

3

бис[трис(2метил-2-фенилпропилтин]оксид

≥ 970 g/kg
Примеси:
бис[хидроксибис
(2-метил2-фенилпропилтин]
оксид
(SD 31723): не
повече от 3 g/kg

Дата
Дата
на
на извлитичазане в
не на
сила
сросрока
ка на
на
включвключване
ване
4
01.06.
2011

5
31.05.
2021

Срок за
прилагане на
разпоредбите на
национално
ниво

Срок за
приключ
ване на
пререгистрацията

6

7

01.12.
2011

31.05.
2015

Специфични условия
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ЧАСТ А
Може да бъде разрешена единст вено у по т ребата м у като
акарицид в парници.

С Т Р.

54
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

4

ВЕСТНИК
5

6

БРОЙ 45
7

8
ЧАСТ Б
За прилагането на единните
принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат
заключенията на доклада за
преглед на фенбутакален оксид,
и по-специално допълнения I и
II към него, във вида, в който
е окончателно приет от Постоянния комитет за хранителната
верига и здравето на животните
на 28 януари 2011 г.
При та зи ц я лос т на оцен к а
държавите членк и обръщат
специално внимание на:
– техническата спецификация
на съдържанието на примеси;
– нивата на остатъчни вещества
във видове малки домати (чери
домати);
– безопасността на оператора;
условията на употреба предписват използването на подходяща
лична предпазна екипировка,
когато е необходимо;
– риска за водните организми.
Условията на разрешението
включват мерки за намаляване на риска, когато това е
целесъобразно.
Засегнатите държави членки
отправят искане за предоставянето на информация в потвърждение на резултатите от
оценката на риска въз основа
на най-новите научни познания по отношение на примес
SD 31723: Тази информация се
отнася до следните елементи:
а) г ено т окси колог и чен по тенциал;
б) екотоксикологична значимост;
в) спектри, стабилност при
съхранение и методи за анализ
при изготвянето.
Засегнатите държави членки
гарантират, че заявителят ще
предостави на Комисията тази
информация за потвърждение
до 31 май 2013 г.

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните Антон Величков.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є пред Административния съд – София, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
6746

За изпълнителен директор: В. Тасева

ЗАПОВЕД № РД-11-422
от 16 май 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива
2011/32/ЕС на Комисията от 8 март 2011 г. за изменение на Директива 91/414/ ЕИО на Съвета с цел
включване на изоксабен като активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО на Комисията
(ОВL, бр. 62 от 2011 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Република България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със: Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035 от
2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД-09-400
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oт 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед
№ РД-09-668 от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.), Заповед № РД-12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от 2008 г.),
Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.), Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от
2008 г.), Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95
от 2008 г.), Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ,
бр. 98 от 2008 г.), Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (ДВ,
бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-6 от 2009 г. (ДВ,
бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-38 от 2009 г. (ДВ,
бр. 47 от 2009 г.), Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.), Заповед № РД-12-52 от 2009 г.
(ДВ, бр. 60 от 2009 г.), Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.), Заповед № РД-09-42 от
2010 г. (ДВ, бр. 11 от 2010 г.), Заповед № РД-09-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-2 от
2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-3 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-4 от
2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-6 от
2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-8 от
2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-10 от
2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-11 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-44
от 2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.), Заповед № РД-12-59 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-61
от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-62 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед № РД12-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (ДВ, бр. 66 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-66 от 2010 г. (ДВ, бр. 75 от 2010 г.), Заповед № РД-12-70 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-71 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-72 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-73 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-74 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-75 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-76 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-77 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-78 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-92 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), Заповед № РД-09-1139 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от
2010 г.), Заповед № РД-11-40 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-41 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от
2011 г.), Заповед № РД-11-42 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-43 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от
2011 г.), Заповед № РД-11-44 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-45 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от
2011 г.), Заповед № РД-11-46 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-47 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от
2011 г.), Заповед № РД-11-48 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-49 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от
2011 г.), Заповед № РД-11-54 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-154 от 2011 г. (ДВ, бр. 33
от 2011 г.), Заповед № РД-11-155 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-156 от 2011 г. (ДВ,
бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-157 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-158 от 2011 г.
(ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-159 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-160 от
2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-161 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-12-17
от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), както следва:
Общо
IUPAC име
име, идентификационни
номера

1
341.
Изокса
бен
CAS №:
82558-50-7
CIPAC №:
701

2
N-[3-(1етил-1метилпропил)-1,2оксазол5-ил]-2,6диметоксибензамид

Чистота

3
≥ 910
g/kg
Толуен: ≥
3g/kg

Дата на
влизане
в сила
срока на
включване

Дата на
изтичане на
срока на
включване

Срок за
прилагане на
разпоредбите на
национално
ниво

Срок за
при
ключ
ване на
пререгистрацията

4

5

6

7

01.06.
2011

31.05.
2021

01.12.
2011

31.05.
2015

Специфични условия

8
ЧАСТ A
Може да бъде разрешена единствено
употребата му като хербицид.
ЧАСТ Б
За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI,
се отчитат заключенията на доклада
за преглед на изоксабен, и по-специално допълнения I и II към него,
във вида, в който са окончателно
приети от Постоянния комитет по
хранителната верига и здравето на
животните на 28 януари 2011 г.
При тази цялостна оценка държавите
членки обръщат специално внимание на риска за водните организми,
риска за нецелевите земни растения
и потенциалното просмукване на
метаболити в подземните води.

С Т Р.

56
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

4

5

ВЕСТНИК
6

7
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Когато е целесъобразно, условията
за употреба включват мерки за намаляване на риска.
Съответните държави членки изискват предоставянето на информация
в потвърждение на:
а) спецификациите на произведения за търговски цели технически
материал;
б) значимостта на примесите;
в) остатъците в ротационни култури;
г) потенциалния риск за водните
организми.
Съответните държави членки гарантират, че заявителят подава до
Комисията информацията, посочена в букви „а“ и „б“, в срок шест
месеца от датата на влизане в сила
на директивата за включване, и информацията, посочена в букви „в“
и „г“, до 31 май 2013 г.

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните Антон Величков.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є пред Административния съд – София, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
6747

За изпълнителен директор: В. Тасева

ЗАПОВЕД № РД-11-423
от 16 май 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива
2011/33/ЕС на Комисията от 8 март 2011 г. за изменение на Директива 91/414/ ЕИО на Съвета с цел
включване на 1-деканол като активно вещество и за изменение на Решение 2008/941/ЕО на Комисията (ОВL, бр. 62 от 2011 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Република
България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със: Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035
от 2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД09-400 oт 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед
№ РД-09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.),
Заповед № РД-09-668 от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.), Заповед № РД-12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от
2008 г.), Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.), Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61
от 2008 г.), Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (ДВ,
бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-80 от 2008 г.
(ДВ, бр. 98 от 2008 г.), Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-4 от
2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-6
от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД12-38 от 2009 г. (ДВ, бр. 47 от 2009 г.), Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.), Заповед
№ РД-12-52 от 2009 г. (ДВ, бр. 60 от 2009 г.), Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.),
Заповед № РД-09-42 от 2010 г. (ДВ, бр. 11 от 2010 г.), Заповед № РД-09-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от
2010 г.), Заповед № РД-12-2 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-3 от 2010 г. (ДВ, бр. 22
от 2010 г.), Заповед № РД-12-4 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-5 от 2010 г. (ДВ,
бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-6 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-7 от 2010 г.
(ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-8 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-9 от
2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-10 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-11
от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-44 от 2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.), Заповед № РД12-59 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-61 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-62 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед № РД-12-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.),
Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (ДВ, бр. 66 от 2010 г.), ), Заповед № РД-12-66 от 2010 г. (ДВ, бр. 75 от
2010 г.), Заповед № РД-12-70 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-71 от 2010 г. (ДВ, бр. 85
от 2010 г.), Заповед № РД-12-72 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-73 от 2010 г. (ДВ,
бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-74 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-75 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-76 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-77 от
2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-78 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-
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92 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), Заповед № РД-09-1139 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), Заповед
№ РД-11-40 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-41 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.),
Заповед № РД-11-42 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-43 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от
2011 г.), Заповед № РД-11-44 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-45 от 2011 г. (ДВ, бр. 28
от 2011 г.), Заповед № РД-11-46 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-47 от 2011 г. (ДВ,
бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-48 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-49 от 2011 г.
(ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-54 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-154 от
2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-155 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД11-156 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-157 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед
№ РД-11-158 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-159 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.),
Заповед № РД-11-160 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-161 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от
2011 г.), Заповед № РД-12-17 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), както следва:
Общо
име, идентификационни
номера

IUPAC
име

Чистота

Дата на
Дата
Срок
Срок
влизане на из- за при- за прив сила
тичалагане ключсроне на на раз- ване на
ка на
сропоред- преревключка на бите на гистраване
включ- нацио- цията
ване
нално
ниво

340.
д е к а н -1 - ≥ 960 g/ 01.06.
1-деканол
ол
kg
2011
CAS №: 11230-1
C I PAC №:
831

31.05.
2021

01.12.
2011

31.05.
2015

Специфични условия

ЧАСТ A
Може да бъде разрешена единствено употребата
му като регулатор на растежа на растенията.
ЧАСТ Б
За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, се отчитат заключенията на доклада за прегледа на 1-деканол,
и по-специално допълнения I и II към него,
във вида, в който бяха окончателно приети от
Постоянния комитет по хранителната верига
и здравето на животните на 28 януари 2011 г.
При тази цялостна оценка държавите членки
обръщат специално внимание на:
– риска за консуматорите от остатъчните вещества в случай на използване върху хранителни
или фуражни култури;
– риска за оператора и гарантирането на това,
че в условията на употреба се предвижда
използването на подходяща лична предпазна
екипировка, когато е подходящо;
– опазването на подземните води, когато
активното вещество се прилага в области,
уязвими по отношение на почвите и/или
климатичните условия;
– риска за водните организми;
– риска за нецелевите членестоноги и пчелите,
които могат да бъдат изложени на активното
вещество при посещаване на цъфтящи плевели,
налични в културата в момента на прилагане.
Прилагат се мерки за намаляване на риска,
когато това е подходящо.
Съответните държави членки изискват предоставянето на информация в потвърждение
на риска за водните организми и информация,
потвърждаваща оценките на експозицията
на подземните води, повърхностните води и
седимента.
Засегнатите държави членки гарантират, че
заявителят ще предостави тази потвърждаваща
информация на Комисията до 31 май 2013 г.

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните Антон Величков.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є пред Административния съд – София, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
6748

За изпълнителен директор: В. Тасева
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ЗАПОВЕД № РД-11-424
от 16 май 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива 2011/34/
ЕС на Комисията от 8 март 2011 г. за изменение на Директива 91/414/ ЕИО на Съвета с цел включване на
флурохлоридон като активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО на Комисията (ОВL, бр. 62
от 2011 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Република България, утвърден
със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от 2007 г.), допълнен със: Заповед
№ РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035 от 2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед
№ РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД-09-400 oт 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), Заповед
№ РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед
№ РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед № РД-09-668 от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.), Заповед
№ РД-12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от 2008 г.), Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.), Заповед
№ РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от 2008 г.), Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед
№ РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед
№ РД-12-80 от 2008 г. (ДВ, бр. 98 от 2008 г.), Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед
№ РД-12-4 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД12-6 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-38
от 2009 г. (ДВ, бр. 47 от 2009 г.), Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.), Заповед № РД-12-52
от 2009 г. (ДВ, бр. 60 от 2009 г.), Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.), Заповед № РД-09-42
от 2010 г. (ДВ, бр. 11 от 2010 г.), Заповед № РД-09-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-2 от
2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-3 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-4 от 2010 г.
(ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-6 от 2010 г. (ДВ,
бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-8 от 2010 г. (ДВ, бр. 24
от 2010 г.), Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-10 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от
2010 г.), Заповед № РД-12-11 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-44 от 2010 г. (ДВ, бр. 38 от
2010 г.), Заповед № РД-12-59 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-61 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от
2010 г.), Заповед № РД-12-62 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед № РД-12-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от
2010 г.), Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (ДВ, бр. 66 от 2010 г.), Заповед № РД-12-66 от 2010 г. (ДВ, бр. 75 от
2010 г.), Заповед № РД-12-70 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-71 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от
2010 г.), Заповед № РД-12-72 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-73 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от
2010 г.), Заповед № РД-12-74 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-75 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от
2010 г.), Заповед № РД-12-76 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-77 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от
2010 г.), Заповед № РД-12-78 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-92 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от
2010 г.), Заповед № РД-09-1139 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), Заповед № РД-11-40 от 2011 г. (ДВ, бр. 28
от 2011 г.), Заповед № РД-11-41 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-42 от 2011 г. (ДВ, бр. 28
от 2011 г.), Заповед № РД-11-43 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-44 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от
2011 г.), Заповед № РД-11-45 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-46 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от
2011 г.), Заповед № РД-11-47 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-48 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от
2011 г.), Заповед № РД-11-49 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-54 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от
2011 г.), Заповед № РД-11-154 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-155 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от
2011 г.), Заповед № РД-11-156 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-157 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от
2011 г.), Заповед № РД-11-158 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-159 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от
2011 г.), Заповед № РД-11-160 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-161 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от
2011 г.), Заповед № РД-12-17 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), както следва:
Общо
име, идентификационни
номера

1
342.
Флурохлоридон
CAS №:
61213-25-0
CIPAC №:
430

IUPAC
име

2
(3RS,4RS;
3RS,4SR)3-хлоро4- хлорометил-1(α, α, α-трифлуороm-толил)2-пиролидон

Чистота

3

Дата на Дата на
влизане изтичав сила
не на
сросрока на
ка на
включ- включване
ване

4

≥ 940
01.06.
g/kg
2011
Значими
примеси:
Толуен:
максимум
8 g/kg

Срок за
прилагане на
разпоредбите на
национално
ниво

Срок за
при
ключване на
пререгистрацията

5

6

7

31.05.
2021

01.12.
2011

31.05.
2015

Специфични условия

8
ЧАСТ A
Може да бъде разрешена единствено
употребата му като хербицид.
ЧАСТ Б
За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI,
се отчитат заключенията на доклада
за преглед на флурохлоридон, и поспециално допълнения I и II към
него, във вида, в който бяха приети
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С Т Р. 5 9
8
окончателно от Постоянния комитет
по хранителната верига и здравето
на животните на 4 февруари 2011 г.
При тази цялостна оценка държавите
членки обръщат специално внимание на:
1. риска за нецелевите растения и
водните организми;
2. опазването на подземните води,
когато активното вещество се прилага
в области, уязвими по отношение на
почвите и/или климата.
Условията на разрешението трябва
да включват мерки за намаляване на
риска, когато това е целесъобразно.
Засегнатите държави членки гарантират, че заявителят ще предостави
доп ъ л н и т ел на и нформа ц и я в по твърждение на:
1. значението на примесите, други
освен толуен,
2. съответствието на материала от
теста за екотоксичност с техническите
спецификации;
3. значимостта на метаболита R42819
(R42819: (4RS)-4-(хлорометил)-1-[3(трифлуорметил)фенил]пиролидин2-он) в подземните води;
4. потенциалните свойства, предизвикващи ендокринни нарушения на
флурохлоридона.
Засегнатите държави членки следва
да гарантират, че заявителят предоставя на Комисията информацията,
посочена в точки 1 и 2, до 1 декември
2011 г., информацията, посочена в
точка 3, до 31 май 2013 г. и информацията, посочена в точка 4, в срок две
години след приемането на насоките
за изпитване на ОИСР по отношение
на ендокринните смущения.

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните Антон Величков.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є пред Административния съд – София, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
6749

За изпълнителен директор: В. Тасева

ЗАПОВЕД № РД-11-425
от 16 май 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива 2011/39/
ЕС на Комисията от 11 април 2011 г. за изменение на Директива 91/414/ ЕИО на Съвета с цел включване
на феназаквин като активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО на Комисията (ОВL, бр. 97
от 2011 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Република България, утвърден
със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от 2007 г.), допълнен със: Заповед
№ РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035 от 2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед
№ РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД-09-400 oт 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), Заповед
№ РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед
№ РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед № РД-09-668 от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.), Заповед
№ РД-12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от 2008 г.), Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.), Заповед
№ РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от 2008 г.), Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед
№ РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед
№ РД-12-80 от 2008 г. (ДВ, бр. 98 от 2008 г.), Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед
№ РД-12-4 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД12-6 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-38
от 2009 г. (ДВ, бр. 47 от 2009 г.), Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.), Заповед № РД-12-52
от 2009 г. (ДВ, бр. 60 от 2009 г.), Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.), Заповед № РД-09-42
от 2010 г. (ДВ, бр. 11 от 2010 г.), Заповед № РД-09-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-2 от
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2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-3 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-4 от 2010 г.
(ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-6 от 2010 г. (ДВ,
бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-8 от 2010 г. (ДВ, бр. 24
от 2010 г.), Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-10 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от
2010 г.), Заповед № РД-12-11 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-44 от 2010 г. (ДВ, бр. 38 от
2010 г.), Заповед № РД-12-59 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-61 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от
2010 г.), Заповед № РД-12-62 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед № РД-12-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от
2010 г.), Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (ДВ, бр. 66 от 2010 г.), Заповед № РД-12-66 от 2010 г. (ДВ, бр. 75 от
2010 г.), Заповед № РД-12-70 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-71 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от
2010 г.), Заповед № РД-12-72 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-73 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от
2010 г.), Заповед № РД-12-74 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-75 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от
2010 г.), Заповед № РД-12-76 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-77 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от
2010 г.), Заповед № РД-12-78 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-92 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от
2010 г.), Заповед № РД-09-1139 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), Заповед № РД-11-40 от 2011 г. (ДВ, бр. 28
от 2011 г.), Заповед № РД-11-41 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-42 от 2011 г. (ДВ, бр. 28
от 2011 г.), Заповед № РД-11-43 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-44 от 2011 г. (ДВ, бр. 28
от 2011 г.), Заповед № РД-11-45 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-46 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от
2011 г.), Заповед № РД-11-47 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-48 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от
2011 г.), Заповед № РД-11-49 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-54 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от
2011 г.), Заповед № РД-11-154 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-155 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от
2011 г.), Заповед № РД-11-156 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-157 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от
2011 г.), Заповед № РД-11-158 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-159 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от
2011 г.), Заповед № РД-11-160 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-161 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от
2011 г.), Заповед № РД-12-17 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), както следва:
Общо
име,
идентификационни
номера

345.
Феназаквин
CAS №:
12092809-8
CIPAC №:
693

IUPAC
име

Чистота

4-тертбутилфенетил
квиназолин-4ил етер

≥ 975
g/kg

Дата на Дата на
влизане изтичав сила
не на
сросрока на
ка на
включвключване
ване

Срок
Срок
за при- за при
лагане ключна разване
поредна
бите на пренацио- региснално трациниво
ята

01.06.
2011

01.12.
2011

31.05.
2021

31.05.
2015

Специфични условия

ЧАСТ A
Може да бъде разрешена единствено употреба като акарицид за декоративни растения в
парници.
ЧАСТ Б
За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат
заключенията в доклада за преглед на феназаквин, по-специално неговите допълнения
I и II, в окончателния им вид, изготвен от
Постоянния комитет по хранителната верига
и здравето на животните на 11 март 2011 г.
В тази цялостна оценка държавите членки
следва:
1. да обърнат особено внимание на опазването
на водните организми;
2. да обърнат особено внимание на безопасността на работещите с това вещество и да
гарантират, че условията за употреба предвиждат използването на подходящи лични
предпазни средства;
3. да обърнат особено внимание на опазването
на пчелите и да гарантират, че условията за
употреба включват целесъобразни мерки за
намаляване на риска;
4. както и да предвидят условия за употреба,
гарантиращи липсата на остатъчни количества феназаквин в култури за консумация от
хора и животни.

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните Антон Величков.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є пред Административния съд – София, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
6750

За изпълнителен директор: В. Тасева
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ЗАПОВЕД № РД-11-426
от 16 май 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива
2011/40/ЕС на Комисията от 11 април 2011 г. за изменение на Директива 91/414/ ЕИО на Съвета с цел
включване на синтофен като активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО на Комисията
(ОВL, бр. 97 от 2011 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Република България,
утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от 2007 г.), допълнен
със: Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035 от 2006 г. (ДВ, бр. 1 от
2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД-09-400 oт 2007 г. (ДВ, бр. 55
от 2007 г.), Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-09-515 от 2007 г. (ДВ,
бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед № РД-09-668 от 2007 г.
(ДВ, бр. 89 от 2007 г.), Заповед № РД-12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от 2008 г.), Заповед № РД-12-57 от
2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.), Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от 2008 г.), Заповед № РД-12-75
от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ, бр. 98 от 2008 г.), Заповед
№ РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед
№ РД-12-5 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-6 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед
№ РД-12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-38 от 2009 г. (ДВ, бр. 47 от 2009 г.), Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.), Заповед № РД-12-52 от 2009 г. (ДВ, бр. 60 от 2009 г.),
Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.), Заповед № РД-09-42 от 2010 г. (ДВ, бр. 11 от
2010 г.), Заповед № РД-09-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-2 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от
2010 г.), Заповед № РД-12-3 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-4 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от
2010 г.), Заповед № РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-6 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от
2010 г.), Заповед № РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-8 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от
2010 г.), Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-10 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от
2010 г.), Заповед № РД-12-11 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-44 от 2010 г. (ДВ, бр. 38
от 2010 г.), Заповед № РД-12-59 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-61 от 2010 г. (ДВ,
бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-62 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед № РД-12-63 от 2010 г.
(ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (ДВ, бр. 66 от 2010 г.), ), Заповед № РД-12-66 от
2010 г. (ДВ, бр. 75 от 2010 г.), Заповед № РД-12-70 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-71
от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-72 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД12-73 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-74 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-75 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-76 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-77 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-78 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-92 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), Заповед № РД-09-1139 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от
2010 г.), Заповед № РД-11-40 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-41 от 2011 г. (ДВ, бр. 28
от 2011 г.), Заповед № РД-11-42 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-43 от 2011 г. (ДВ,
бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-44 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-45 от 2011 г.
(ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-46 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-47 от
2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-48 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-49
от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-54 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД11-154 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-155 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед
№ РД-11-156 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-157 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.),
Заповед № РД-11-158 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-159 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от
2011 г.), Заповед № РД-11-160 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-161 от 2011 г. (ДВ, бр. 33
от 2011 г.), Заповед № РД-12-17 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), както следва:
Общо
име, идентификационни
номера

1
347.
Синтофен
CAS №:
130561-48-7
CIPAC №:
717

IUPAC
име

2
1-(4-хлорофенил)-1,4дихидро- 5(2-метоксиетокси)-4оксоцинолин-3-карбоксилна киселина

Чистота

3

Дата на Дата на Срок за
Срок
влизане изтича- прила- за при
в сила
не на
гане на ключсросроразповане
ка на
ка на
редна превключ- включ- бите на регисване
ване
нацио- трацинално
ята
ниво
4

≥ 980 g/kg 01.06.
Приме2011
си: 2-метоксиетанол, не
повече
от 0,25
g/kg

5
31.05.
2021

6
01.12.
2011

7
31.05.
2015

Специфични условия

8
ЧАСТ A
Може да бъде разрешена единствено
употребата като регулатор на растежа при растенията по отношение на
жито за производство на хибридни
семена, които не са предназначени
за консумация от хора.

С Т Р.

62
1

ДЪРЖАВЕН
2

3
N,N-диметилформамид, не
повече
от 1,5
g/kg

4

5

ВЕСТНИК
6

7
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ЧАСТ Б
За прилагането на единните принципи, предвидени в приложение VI,
следва да се отчитат заключенията на
доклада за прегледа във връзка със
синтофен, и по-специално неговите
допълнения I и II, така, както са
окончателно формулирани от Постоянния комитет за хранителната
верига и здравето на животните на
11 март 2011 г.
В тази цялостна оценка държавите
членки следва да обърнат специално
внимание на рисковете за работещите
с веществото и за работниците и да
гарантират, че условията за употреба
включват използването на подходящи
мерки за намаляване на риска. Те
следва да гарантират, че житото, което е било обработено със синтофен,
няма да влезе в хранителната верига
при хората и при животните.
Засегнатите държави членки следва
да изискат предоставянето на информация в потвърждение на:
1. спецификацията на техническия материал към момента на производството му за търговски цели, подкрепена
от подходящите аналитични данни;
2. значимостта на съдържащите се
примеси според техническите спецификации, с изключение на примесите
2-метоксиетанол и N,N-диметилформамид;
3. значимостта на използваното в
документацията за токсичност и екотоксичност опитно вещество с оглед
на спецификацията на техническия
материал;
4. метаболитния профил на синтофен
в ротационните култури.
Засегнатите държави членки гарантират, че заявителят ще представи на
Комисията информацията, посочена
в точки 1, 2 и 3, до 1 декември 2011 г.
и информацията, посочена в точка 4,
до 31 май 2013 г.

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните Антон Величков.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є пред Административния съд – София, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
6751

За изпълнителен директор: В. Тасева

ЗАПОВЕД № РД-11-427
от 16 май 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива
2011/41/ЕС на Комисията от 11 април 2011 г. за изменение на Директива 91/414/ ЕИО на Съвета с цел
включване на дитианон като активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО на Комисията
(ОВL, бр. 97 от 2011 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Република
България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от 2007 г.),
допълнен със: Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035 от 2006 г.
(ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД-09-400 oт
2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед
№ РД-09-668 от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.), Заповед № РД-12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от 2008 г.),
Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.), Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от
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2008 г.), Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95
от 2008 г.), Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ,
бр. 98 от 2008 г.), Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (ДВ,
бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-6 от 2009 г. (ДВ,
бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-38 от 2009 г. (ДВ,
бр. 47 от 2009 г.), Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.), Заповед № РД-12-52 от 2009 г.
(ДВ, бр. 60 от 2009 г.), Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.), Заповед № РД-09-42 от
2010 г. (ДВ, бр. 11 от 2010 г.), Заповед № РД-09-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-2 от
2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-3 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-4 от
2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-6 от
2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-8 от
2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-10 от
2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-11 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-44
от 2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.), Заповед № РД-12-59 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-61
от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-62 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед № РД12-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (ДВ, бр. 66 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-66 от 2010 г. (ДВ, бр. 75 от 2010 г.), Заповед № РД-12-70 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-71 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-72 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-73 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-74 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-75 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-76 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-77 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-78 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-92 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), Заповед № РД-09-1139 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от
2010 г.), Заповед № РД-11-40 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-41 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от
2011 г.), Заповед № РД-11-42 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-43 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от
2011 г.), Заповед № РД-11-44 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-45 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от
2011 г.), Заповед № РД-11-46 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-47 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от
2011 г.), Заповед № РД-11-48 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-49 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от
2011 г.), Заповед № РД-11-54 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-154 от 2011 г. (ДВ, бр. 33
от 2011 г.), Заповед № РД-11-155 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-156 от 2011 г. (ДВ,
бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-157 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-158 от 2011 г.
(ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-159 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-160 от
2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-161 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-12-17
от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), както следва:
Общо
IUPAC име
име, идентификационни
номера

1
344.
Дитианон
CAS №:
3347-22-6
CIPAC
№ 153

2

Чистота

3

5,10-ди≥ 930
хидроg/kg
5,10-диоксонафто[2,3b]1,4- дитиин2,3-дикарбонитрил

Дата на Дата на
Срок за
влизане изтичаприлав сила
не на
гане на
срока на срока на разпоредвключвключбите на
ване
ване
национално
ниво

Срок за
при
ключване на
пререгистрацията

4

5

6

7

01.06.
2011

31.05.
2021

01.12.
2011

31.05.
2015

Специфични условия
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ЧАСТ A
Може да бъде разрешена единствено
употребата като фунгицид.
ЧАСТ Б
За прилагането на единните принципи,
предвидени в приложение VI, следва да
се отчитат заключенията на доклада
за прегледа във връзка с дитианон,
и по-специално допълнени я I и II
към него, така, както са окончателно
формулирани от Постоянния комитет
за хранителната верига и здравето на
животните на 11 март 2011 г.
В тази цялостна оценка държавите
членки следва да:
а) обърнат специално внимание на
защитата на водните организми; условията за употреба включват мерки
за намаляване на риска, когато това е
целесъобразно;
б) обърнат специално внимание на
безопасността на работещите с веществото; условията за употреба включват използването на подходяща лична
предпазна екипировка, когато това е
целесъобразно;

С Т Р.
1

64
2

3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

4

6

5

7
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в) обърнат специално внимание на
опасностите в дългосрочен план за птиците; условията за употреба включват
мерки за намаляване на риска, когато
това е целесъобразно.
Засегнатите държави членки следва да
изискат предоставянето на информация
в потвърждение на:
а) устойчивостта при съхранението и
характера на остатъчните количества
в преработените продукти;
б) оценката на експозицията относно
фталова киселина в повърхностните и
подпочвените води;
в) оценката на риска за водните организми по отношение на фталова киселина,
фталалдехид и 1,2 бензолдиметанол.
Засегнатите държави членки гарантират, че заявителят ще представи тази
информация на Комисията до 31 май
2013 г.

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните Антон Величков.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є пред Административния съд – София, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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За изпълнителен директор: В. Тасева

ЗАПОВЕД № РД-11-428
от 16 май 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива
2011/42/ЕС на Комисията от 11 април 2011 г. за изменение на Директива 91/414/ ЕИО на Съвета с цел
включване на флутриафол като активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО на Комисията (ОВL, бр. 97 от 2011 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Република България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със: Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035 от
2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД-09400 oт 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед
№ РД-09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.),
Заповед № РД-09-668 от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.), Заповед № РД-12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от
2008 г.), Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.), Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61
от 2008 г.), Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (ДВ,
бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-80 от 2008 г.
(ДВ, бр. 98 от 2008 г.), Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-4 от 2009 г.
(ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-6 от 2009 г.
(ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-38 от
2009 г. (ДВ, бр. 47 от 2009 г.), Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.), Заповед № РД-12-52
от 2009 г. (ДВ, бр. 60 от 2009 г.), Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.), Заповед № РД09-42 от 2010 г. (ДВ, бр. 11 от 2010 г.), Заповед № РД-09-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-2 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-3 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-4 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-6 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-8 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-10 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-11 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-44 от 2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.), Заповед № РД-12-59 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-61 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-62 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (ДВ, бр. 66 от
2010 г.), Заповед № РД-12-66 от 2010 г. (ДВ, бр. 75 от 2010 г.), Заповед № РД-12-70 от 2010 г. (ДВ, бр. 85
от 2010 г.), Заповед № РД-12-71 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-72 от 2010 г. (ДВ, бр. 85
от 2010 г.), Заповед № РД-12-73 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-74 от 2010 г. (ДВ, бр. 85
от 2010 г.), Заповед № РД-12-75 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-76 от 2010 г. (ДВ,
бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-77 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-78 от 2010 г.
(ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-92 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), Заповед № РД-09-1139 от
2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), Заповед № РД-11-40 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-41
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от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-42 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД11-43 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-44 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед
№ РД-11-45 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-46 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед
№ РД-11-47 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-48 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-49 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-54 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.),
Заповед № РД-11-154 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-155 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от
2011 г.), Заповед № РД-11-156 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-157 от 2011 г. (ДВ, бр. 33
от 2011 г.), Заповед № РД-11-158 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-159 от 2011 г. (ДВ,
бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-160 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-161 от 2011 г.
(ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-12-17 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), както следва:
Общо
име,
идентификационни
номера

IUPAC име

Чистота

1

2

3

346.
Флутриафол
CAS №:
76674-21-0
CIPAC №:
436

(R S)-2 ,4’д иф л уо р о а-(1H-1,2,4т р и а з о л-1и л м е т и л)
бензхидрил
алкохол

Дата на Дата на Срок за
влизане изтичаприлав сила
не на
гане на
срока на срока на разповключвключредване
ване
бите на
национално
ниво

Срок за
приключване на
пререгистрацията

Специфични условия

8

4

5

6

7

≥ 920 g/kg ра- 01.06.
цемат
2011
Съответни примеси: диметил сулфат:
макс. съдържание: 0,1 g/kg диметилформамид макс.
съдържание: 1 g/kg
ме та нол: ма кс.
съдържание:
1g/кg

31.05.
2021

01.12.
2011

31.05.
2015

ЧАСТ A
Може да бъде разрешена единствено у пот ребата като фу нгицид.
ЧАСТ Б
За п ри лаганет о на единни те
принципи, предвидени в приложение VI, следва да се отчитат
за к лючени я та на док ла да за
прегледа във връзка с флутриафол, и по-специално неговите
допълнения I и II, така както
са окончателно формулирани
от Постоянния комитет за хранителната верига и здравето на
животните на 11 март 2011 г.
В тази цялостна оценка държавите членки следва да:
1. обърнат специално внимание на обезпечаването на безопаснос т та на рабо т н и ц и т е и
да гарантират, че условията за
употреба включват използването
на подходяща лична предпазна
екипировка;
2. обърнат специално внимание
на опазването на подпочвените
води, когато активното вещество
се използва в уязвими поради
техните почвени и/или климатични условия райони;
3. обърнат специално внимание
на опасност та в дългосрочен
план за насекомоядните птици.
Ус лови я т а н а р а з р ешен ие т о
включват мерки за намаляване
на риска, когато това е целесъобразно.
Засег нат и те д ържави ч ленк и
гарантират, че заявителят ще
представи на Комиси ята информация в потвърждение на:
а) значимостта на съдържащите
се примеси според техническите
спецификации,
б) остатъците от триазолни метаболитни деривати (ТМД) в
първични култури, ротационни
култури и продукти от животински произход;

С Т Р.
1

66

ДЪРЖАВЕН
2

3

4

5

ВЕСТНИК
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в) опасността в дългосрочен план
за насекомоядните птици.
Засег нат и те д ържави ч ленк и
гарантират, че заявителят ще
представи на Комисията информацията, посочена в буква „а“,
до 1 декември 2011 г., а информацията, посочена в букви „б“и
„в“, до 31 май 2013 г.

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнението на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните Антон Величков.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването є пред Административния съд – София, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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За изпълнителен директор: В. Тасева

ЗАПОВЕД № РД-11-429
от 16 май 2011 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива
2011/43/ЕС на Комисията от 13 април 2011 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел
включване на калциев полисулфид като активно вещество и за изменение на Решение 2008/941/ЕО на
Комисията (ОВ L, бр. 100 от 2011 г.) нареждам:
1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за
производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Република България, утвърден със Заповед № РД-09-246 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; попр., бр. 7 от
2007 г.), допълнен със: Заповед № РД-09-559 от 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД-09-1035 от
2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007 г. (ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД-09-400
oт 2007 г. (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), Заповед № РД-09-513 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД09-515 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД-12-17 от 2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед
№ РД-09-668 от 2007 г. (ДВ, бр. 89 от 2007 г.), Заповед № РД-12-50 от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от 2008 г.),
Заповед № РД-12-57 от 2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.), Заповед № РД-12-67 от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от
2008 г.), Заповед № РД-12-75 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-76 от 2008 г. (ДВ, бр. 95
от 2008 г.), Заповед № РД-12-77 от 2008 г. (ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД-12-80 от 2008 г. (ДВ,
бр. 98 от 2008 г.), Заповед № РД-12-3 от 2009 г. (ДВ, бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-4 от 2009 г. (ДВ,
бр. 21 от 2009 г.), Заповед № РД-12-5 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-6 от 2009 г. (ДВ,
бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-7 от 2009 г. (ДВ, бр. 22 от 2009 г.), Заповед № РД-12-38 от 2009 г. (ДВ,
бр. 47 от 2009 г.), Заповед № РД-12-39 от 2009 г. (ДВ, бр. 48 от 2009 г.), Заповед № РД-12-52 от 2009 г.
(ДВ, бр. 60 от 2009 г.), Заповед № РД-12-53 от 2009 г. (ДВ, бр. 62 от 2009 г.), Заповед № РД-09-42 от
2010 г. (ДВ, бр. 11 от 2010 г.), Заповед № РД-09-63 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-2 от
2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-3 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-4 от
2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-5 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-6 от
2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-7 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-8 от
2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-9 от 2010 г. (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), Заповед № РД-12-10 от
2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-11 от 2010 г. (ДВ, бр. 24 от 2010 г.), Заповед № РД-12-44
от 2010 г. (ДВ, бр. 38 от 2010 г.), Заповед № РД-12-59 от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-61
от 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), Заповед № РД-12-62 от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед № РД-12-63
от 2010 г. (ДВ, бр. 65 от 2010 г.), Заповед № РД-09-751 от 2010 г. (ДВ, бр. 66 от 2010 г.), Заповед № РД12-66 от 2010 г. (ДВ, бр. 75 от 2010 г.), Заповед № РД-12-70 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-71 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-72 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-73 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-74 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед
№ РД-12-75 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-76 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-77 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.), Заповед № РД-12-78 от 2010 г. (ДВ, бр. 85 от 2010 г.),
Заповед № РД-12-92 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), Заповед № РД-09-1139 от 2010 г. (ДВ, бр. 102 от
2010 г.), Заповед № РД-11-40 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-41 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от
2011 г.), Заповед № РД-11-42 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-43 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от
2011 г.), Заповед № РД-11-44 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-45 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от
2011 г.), Заповед № РД-11-46 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-47 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от
2011 г.), Заповед № РД-11-48 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-49 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от
2011 г.), Заповед № РД-11-54 от 2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), Заповед № РД-11-154 от 2011 г. (ДВ, бр. 33
от 2011 г.), Заповед № РД-11-155 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-156 от 2011 г. (ДВ,
бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-157 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-158 от 2011 г.
(ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-159 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-160 от
2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-11-161 от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), Заповед № РД-12-17
от 2011 г. (ДВ, бр. 33 от 2011 г.), както следва:

БРОЙ 45
Общо
име, идентификационни
номера

349.
Калциев полисулфид
CAS №:
1344-81-6
CIPAC №:
17

ДЪРЖАВЕН
IUPAC
име

Чистота

Калциев ≥ 290
полисул- g/kg
фид

ВЕСТНИК

Дата на
влизане
в сила
срока на
включване

Дата на
Срок за
изтичаприлане на
гане на
срока на разпоредвключбите на
ване
национално
ниво

01.06.
2011

31.05.
2021

01.12.
2011

Срок за
приключване на
пререгистрацията

31.05.
2015

С Т Р. 6 7
Специфични условия

ЧАСТ A
Може да бъде разрешена единствено
употребата като фунгицид.
ЧАСТ Б
За прилагането на единните принципи,
предвидени в приложение VI, следва
да се отчитат заключенията в доклада
за преглед на калциев полисулфид, поспециално допълнения I и II към него,
в окончателния им вид, изготвен от
Постоянния комитет по хранителната
верига и здравето на животните на
11 март 2011 г.
В тази цялостна оценка държавите
членки следва да обърнат особено
внимание на:
– безопасността на работещите с това
вещество и да гарантират, че условията
на разрешението включват подходящи
предпазни мерки;
– опазването на водните организми
и нецелевите членестоноги и да гарантират, че условията за употреба
включват целесъобразни мерки за
намаляване на риска.

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

За изпълнителен директор: В. Тасева

6754

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1334
от 26 май 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА,
чл. 45, ал. 3 ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 796 от
21.01.2010 г. Общинск и ят съвет – г р. Велико
Търново, реши:
1. Отменя Решение № 848 от 18.03.2010 г. относно приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински
нежилищен имот, представляващ: „Магазин“
с и ден т ификатор 10447.507.158.2.1 и със ЗП
64,40 кв.м, заедно с 2/3 ид.ч. от поземлен имот
с идентификатор 10447.507.158 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Велико
Търново, целият с площ 160 кв.м, който имот е
част от УПИ ХVІІІ-1080 от кв. 81 по ПУП – ПР
на гр. Велико Търново, с административен адрес
ул. Независимост 18, Велико Търново.
2. Приема начална цена в размер 252 000 лв.
за продажба на общинския нежилищен имот по
т. 1. Сделката не се облага с ДДС.
3. Утвърждава тръжна документация и определя начин за продажба на посочения обект търг

с явно наддаване при стъпка в размер 25 200 лв.
над определената начална цена.
4. Търгът да се проведе при следните условия:
дата на търга – 15 дни след датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; начало на
търга – 14 ч.; място на търга – голямата зала на
общината.
5. Утвърждава тръжна документация и договор
за продажба на обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер
300 лв. (с ДДС), които се заплащат по сметка
№ BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска
агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB
BGSF. Тръжната документация се получава от
Общинската агенция за приватизация – стая 419
на общината, след представяне в агенцията на
документ за извършено плащане.
6. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 75 600 лв. до 16 ч. на
последния работен ден, предхождащ датата на
търга, по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614
01 на Общинска агенция за приватизация при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMBBGSF.
7. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на обекта да се
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извърши в 30-дневен срок от датата на решението
за определяне на купувач. Дължимата сума заедно с начисления ДДС, представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит, да
се заплати в левове по сметка № BG50 SOMB
9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за
приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
8. Закупуване на тръжна документация – до
10 ч. на деня, предхождащ датата на търга; срок
за оглед на обектите – до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга. Срок за подаване на
документи за участие в търга – до 17,30 ч. на
деня, предхождащ датата на търга, в стая 419
на общината.
9. Възлага на Общинската агенция за приватизация да организира приватизационната сделка
за обекта по установения от закона ред и взетите
решения от Общинския съвет.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи
поредни търгове на 28-ия ден след обявената дата
за повторен търг при условията на това решение.
6684

БРОЙ 45

РЕШЕНИЕ № 1128
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 уличен водопровод ∅ 75
мм и ∅ 50 мм – ПЕВП за захранване на обекти:
„Едноетажни жилищни сгради“ в поземлени имоти
с кадастрални № 070023, 070024, 070025, 070026,
070027, 070028, 070029, 070030, 070031, 070032, 070033,
070034, 070035, 070036, 070037, 070040, 070041, 070042,
070043, 070044, 070045 и 070046, местност Кумраня,
землище с. Памукчий, община Стара Загора, минаващо през поземлени имоти с кадастрални № 0144,
представляващ напоителен канал – общинска публична собственост; № 0242, представляващ полски
път – общинска публична собственост, и № 070039
с трайно предназначение – урбанизирана територия – общинска частна собственост. Проектът 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.
6200

Председател: Т. Руканов

Председател: Ал. Чокойски

ОБЩИНА СТРАЖИЦА
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

РЕШЕНИЕ № 1127
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 тръбна канална мрежа
с кабел СВТ 3 × 6 кв. мм и изграждане на нов
трафопост тип МТП 20/0,4 kV 250 kVA за захранване на обекти: „Едноетажни жилищни сгради“
в поземлени имоти с кадастрални № 070023,
070024, 070025, 070026, 070027, 070028, 070029,
070030, 070031, 070032, 070033, 070034, 070035,
070036, 070037, 070040, 070041, 070042, 070043,
070044, 070045 и 070046, местност Кумраня,
землище с. Памукчий, община Стара Загора,
минаващо през поземлени имоти с кадастрални
№ 0242, представляващ полски път – общинска
публична собственост; № 070022 и № 070039 с
трайно предназначение – урбанизирана територия – общинска частна собственост. Проектът 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 Згора
до Административния съд – Стара Загора.
6199
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Председател: Т. Руканов

ЗАПОВЕД № 914
от 29 април 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка с
чл. 15, ал. 1, 3 и 4 ППЗНП, Наредба № 7 от 2000 г.
на МОН за определяне броя на паралелките и
групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите в училища, детски градини и
обслужващи звена и Решение № 585 от 21.04.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Стражица, нареждам:
1. Закривам ЦДГ – с. Нова Върбовка, община
Стражица, считано от 01.07.2011 г.
2. Трудовите правоотношения с работещите
да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1,
т. 1 КТ.
3. Децата от 3- до 6-годишна възраст да се
насочат към ЦДГ – с. Камен.
4. Задължителната документация да бъде приета
и съхранявана от ЦДГ – с. Камен.
5. Сградата на ЦДГ – с. Нова Върбовка, с
АОС № 262 от 11.04.1997 г. да се предостави за
стопанисване и управление на кмета на кметство
Нова Върбовка, а движимото имущество да се
разпредели в ЦДГ.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Верка Божкова – зам.-кмет на общината.
6150

Кмет: Ст. Стефанов

ЗАПОВЕД № 915
от 29 април 2011 г.
На основа н ие ч л. 44, а л. 2 ЗМСМ А във
връзка с чл. 15, ал. 1, 3 и 4 ППЗНП, Наредба
№ 7 от 2000 г. на МОН за определяне броя на
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паралелките и групите и броя на учениците и
на децата в паралелките и групите в училища,
детски градини и обслужващи звена и Решение
№ 586 от 21.04.2011 г. на Общинския съвет – гр.
Стражица, нареждам:
1. Закривам ЦДГ – с. Горски Сеновец, община
Стражица, считано от 01.07.2011 г.
2. Трудовите правоотношения с работещите да бъдат уредени при условията на чл. 328,
ал. 1, т. 1 КТ.
3. Децата от 3- до 6-годишна възраст да се
насочат към детските заведения в гр. Стражица.
4. Задължителната документация да бъде
приета и съхранявана от ОДЗ „Ангел Каралийчев“ – гр. Стражица.
5. Сградата на ЦДГ – с. Горски Сеновец, с
АОС № 176 от 11.10.1995 г. да се предостави на
ДДУИ, а движимото имущество да се разпредели в ЦДГ.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на Верка Бож кова – зам.-к мет на
общината.
6151

К мет: Ст. Стефанов

ОБЩИНА ЦАРЕВО
РЕШЕНИЕ № 636
от 26 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Царево, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на ПИ 00878.501.413
(УПИ ІV, кв. 59), гр. А хтопол, с който УПИ
ІV – „за жилищно строителство“, се променя в
УПИ ІV – „за трафопост и озеленяване“.
Решението да се съобщи на заинтересуваните лица.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215 ЗУТ чрез общината до А дминистративния съд – Бургас, в 14-дневен срок от датата
на съобщаването му.
6202

Председател: Д. Градев

ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 870
от 11 май 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ,
заявление с вх. № 94-Д-210 от 15.04.2011 г., заповед № РД-25-410 от 24.03.2010 г. на главния
архитект на Община Шумен, Решение № 2, т. 14,
от 14.04.2011 г. за утвърждаване площадка за
проектиране от комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1
ЗОЗЗ и становище на ОбЕСУТ по т. 1 от протокол № 15 от 18.04.2011 г. Общинският съвет – гр.
Шумен, одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване съгласно чл. 110,
ал. 1, т. 3 ЗУТ за имот, получен от обединението
на имот с идентификатор 83510.674.401 и част
от имот 83510.677.48, обособена като проектен
имот 83510.677.461 по кадастралната карта на
гр. Шумен, в м. Порек при следните условия:

ВЕСТНИК
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1. С плана за застрояване се определя застрояване за имот, получен от обединението
на имот с идентификатор 83510.677.401 и част
от имот 83510.677.48, обособена като проектен
имот 83510.677.461 със следните показатели:
устройствена зона – „Жм“;
предназначение на имота съгласно чл. 8, т. 1
ЗУТ – „за жилищно строителство“;
начин на застрояване съгласно чл. 21, ал. 1
ЗУТ – свободно в имота;
характер на застрояване съгласно чл. 23, ал. 1
ЗУТ – ниско с максимална височина до 10 м.
2. Одобряват се ПУП – план за застрояване
по приложената скица, изведена с № 305 от
15.04.2011 г., и схема за озеленяване по приложената скица, изведена с № 306 от 15.04.2011 г.
Решението на основание чл. 213 и 215, ал. 1
и 4 ЗУТ може да бъде обжалвано в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Шумен пред Административния
съд – Шумен.
Председател: Д. Русева
6238
РЕШЕНИЕ № 871
от 11 май 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ,
заявление с вх. № 94-Е-87 от 15.04.2011 г., заповед
№ РД-25-409 от 24.03.2010 г. на главния архитект
на Община Шумен, Решение № 2, т. 14, 15, 16, 17
и 18 от 14.04.2011 г. за утвърждаване площадка и
трасета за проектиране от комисията по чл. 17,
ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ и становище на ОбЕСУТ по т. 2
от протокол № 15 от 18.04.2011 г. Общинският
съвет – гр. Шумен, одобрява проект за подробен
устройствен план – план за застрояване съгласно
чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ за имот с идентификатор 83510.677.462 и част от имот 83510.677.48,
обособена като проектен имот 83510.677.460
п о к а д а с т р а л н ат а к а р т а н а г р. Шу м е н , в
м. Порек и подробен устройствен план – парцеларен план съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираната територия
за външно електрозахранване, водопровод и
канал до границите на имот 83510.677.462 при
следните условия:
1. С плана за застрояване се определя застрояване за имот 83510.677.462 и част от имот
83510.677.48, обособена като проектен имот
83510.677.460 със следните показатели:
устройствена зона – „Жм“;
предназначение на имота съгласно чл. 8, т. 1
ЗУТ – „за жилищно строителство“;
начин на застрояване съгласно чл. 21, ал. 1
ЗУТ – свободно в имота;
характер на застрояване съгласно чл. 23, ал. 1
ЗУТ – ниско с максимална височина до 10 м.
2. Одобряват се ПУП – план за застрояване
по приложената скица, изведена с № 302 от
15.04.2011 г., схема за озеленяване по приложената скица, изведена с № 303 от 15.04.2011 г., и
ПУП – парцеларен план по приложената скица,
изведена с № 304 от 15.04.2011 г.
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Решението на основание чл. 213 и чл. 215,
ал. 1 и 4 ЗУТ може да бъде обжалвано в 30дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Община Шумен пред А дминистративния съд – Шумен.
Председател: Д. Русева
6239

ОБЩИНА С. ВЕНЕЦ,
ОБЛАСТ ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 316
от 4 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Венец,
област Шумен, реши:
1. Одо бря ва и зг о т вен и я о т „Габри ца
Уинд“ – ЕООД, ПУП – ПП за обект „Кабели
средно напрежение за Ветропарк „Габрица“, попадащи в землищата на с. Габрица, с. Дренци и
с. Капитан Петко, община Венец, област Шумен“.
2. Упълномощава кмета на Община с. Венец
да издаде заповед за одобряване на изработения
ПУП по т. 1.
Председател: Б. Яхя
6467

ОБЩИНА С. ИВАНОВО,
ОБЛАСТ РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 510
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 23 и а л. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и акт
за приключило обявяване от 22.03.2011 г. Общинският съвет – с. Иваново, одобрява подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе на
захранващ водопровод за обект „Фургон“ в ПИ
106060, местност Под село (Дерето), в землището на с. Мечка, община Иваново, област Русе,
извън границите на урбанизираната територия.
Председател: Д. Вълчев
6414

ОБЩИНА С. ЛЕСИЧОВО,
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 508
от 2 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № ІІ,
протокол № 3 от 16.07.2010 г. на Общинския
експертен съвет – с. Лесичово, Общинск и ят
съвет – с. Лесичово, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на трасе на
електропровод, преминаващ през поземлени имоти
№ 253026 – оранжерия, 253025 – нива, 238 – полски
път, 255068 – нива, 255009 – нива, 255067 – нива,
24 – път от републиканската пътна мрежа ІІІ клас,
и 255071 – нива в землище с. Лесичово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересованите лица чрез Община Лесичово пред
Административния съд – Пазарджик.
Председател: Кр. Пунтев
6468
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ОБЩИНА С. СТРУМЯНИ,
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 354
от 31 март 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка със заявление с
вх. № 66-Ф-5 от 06.01.2011 г. от „Кръстеви солар“ – ЕООД, Решение № 6 от протокол № 1
от 10.03.2011 г. на ОЕСУТ и доклад на кмета
на Община Струмяни Общинският съвет – с.
Струмяни, одобрява ПУП – парцеларен план за
подобект: „Кабел 20 kV и БКТП 20/04 kV 160
kVА за Фотоволтаична централа“ с местонахождение: ПИ № 000250, землище на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, по
следното трасе: 501.126 – частна собственост;
№ 0 – улица (път) – публична общинска собственост; № 0.111 – улица (път) – публична общинска собственост; № 135.2 – частна собственост;
№ 135.6 – п у бл и ч на общ и нск а собс т венос т;
№ 135.3 – частна собственост, землище на с.
Илинденци, община Струмяни.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Струмяни пред Административния съд – Благоевград.
Председател: К. Укев
6486
15. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 31 май 2011 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
5405764
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
2674738
Инвестиции в ценни книжа
15867837
Всичко активи:
23948339
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
7689963
Задължения към банки
5664239
Задължения към правителството
и бюджетни организации
4395875
Задължения към други депозанти
104678
Депозит на управление „Банково“
5151484
Всичко пасиви:
23948339
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Сн. Деянова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 31 май 2011 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
38682
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1425978
Дълготрайни материални и
нематериални активи
187422
Други активи
9384
Депозит в управление „Емисионно“
5151484
Всичко активи:
6812950
Пасиви
Кредити от МВФ
0
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Задължения към международни
финансови институции
Други пасиви
Всичко задължения:
Основен капитал
Резерви
Неразпределена печалба
Всичко собствен капитал:
Всичко пасиви:
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2649527
13913
2663440
20000
4037485
92025
4149510
6812950

Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Д. Костов
Сн. Деянова
6776
13. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява,
че е издал разрешение за строеж № РС-28 от
31.05.2011 г. на „ТЕЦ Марица Изток 2“ – ЕАД,
за обект: „Основен ремонт на парна турбина за
увеличаване на мощността на блок 8 в „ТЕЦ
Марица Изток 2“ – ЕАД“, с местонахождение
с. Ковачево, община Раднево, област Стара
Загора. Разрешението за строеж може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок след обнародването в „Държавен вестник“ чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
7216
320. – Минногеоложкият университет „Св.
Иван Рилски“ – София, обявява конкурси за:
професори по: Професиона лно направление
5.8. Проучване, добив и обработка на полезни
изкопаеми, специалност „Структура, механични и термични свойства на кондензираната
материя“ – един, и специалност „Обогатяване и
рециклиране на суровини“ – един; Професионално
направление 4.4. Науки за земята, специалност „Методи и техника на геоложките изследвания“ – един,
всички със срок 2 месеца; доцент по Професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника и
автоматика, специалност „Електроснабдяване и
електрообзавеждане“, със срок 3 месеца; за нуждите
на Филиал Кърджали: преподавател по Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението
по чуждоезиково обучение, специалност „Английски език“, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи: МГУ „Св. Иван
Рилски“, Студентски град, Сектор „СДК“, сграда
„КЦОК“, ет. 2, стая 4, тел. 80-60-209.
6777
6. – Лесотехническият университет – София, обявява конкурси за: Агрономическия
факултет: професори по: Растителна защита
(Ентомология) – 6.2; Лозарство – 6.1; Зеленчукопроизводство – 6.1, със срок 3 месеца; доцент
по Селекция и семепроизводство на културните
растения – 6.1, със срок 3 месеца; Факултет „Екология и ландшафтна архитектура“: професори: в
област „Аграрни науки и ветеринарна медицина“
в професионално направление 6.5 „Горско стопанство“ (Генетика и селекция на декоративните
растения) в професионално направление „Химични
технологии“ (Полимерни материали) – 5.10, със
срок 3 месеца; Факултет „Стопанско управление“:
професор към катедра „Маркетинг и управление на
производството“ по научна специалност „Икономика и управление (по отрасли)“ в професионално
направление 3.7 „Администрация и управление“ по
дисциплината „Основи на управлението“ със срок
3 месеца; главен асистент към катедра „Маркетинг
и управление на производството“ по научна специ-
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алност „Организация и управление (по отрасли)“ в
професионално направление 3.7 „Администрация
и управление“ по дисциплината „Борси и борсови
операции“ със срок 3 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“.
7149
293. – Институтът по органична химия с
Център по фитохимия при БАН, София, обявява
конкурси по 4.2 химически науки за: професори
по: 01.05.01 „Теоретична химия“ за нуждите на
лаборатория ФОИХ – един; 01.05.16 „Химична
кинетика и катализ“ за нуждите на лаборатория
ОРММ – един; доцент по 01.05.04 „Аналитична
химия“ за нуждите на Лабораторията по инструментална хроматография и масспектрометрия
(Анализ на органични вещества чрез хроматографски и масспектрални методи); главни асистенти по
01.05.10 „Биоорганична химия, химия на природните
и физиологичноактивните вещества“: за нуждите на
лаборатория ХПВ (Биологичноактивни вещества от
растителни тъканни култури) – един, и за нуждите
на ЛБАВ – Пловдив (Биологичноактивни вещества
от растителен произход) – един, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в института, ул. Акад. Г. Бончев, бл.
9, стая 206, тел. (02) 872-48-17.
7155
73. – Институтът по мелиорации и механизация – ССА, София, обявява конкурс за един професор в професионално направление 5.7 Архитектура,
строителство и геодезия по специалности 02.15.20
инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство, 02.15.07 хидротехническо строителство и
02.15.15 хидромелиоративно строителство със срок
3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в стая 208 на ИММ, 1331
София, ул. Шосе Банкя 3, тел. 8257170.
7217
68. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент по 03.01.41 неврохирургия в едноименния сектор за нуждите на
Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Д-р Г.
Странски“ – ЕАД, Плевен, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в Медицинския университет – Плевен,
ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1, стая 103, тел.
064/884-180.
7118
69. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доценти по 03.01.29 епидемиология – един в сектор „Епидемиология, паразитология и тропическа медицина“; 03.01.02 анатомия,
хистология и цитология – един в едноименния
сектор, двата със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1, направление „Кадри“,
стая 103, тел. 064/884-180.
7119
38. – Националният център по обществено здраве и анализи към МЗ – София, отменя обявените
конкурси за професор по 03.01.56 хранене и диетика
за нуждите на секция „Хранене и обществено здраве“
към направление „Храни и хранене“ и за доцент
по 03.01.53 социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията за нуждите на секция „Епидемиология на психичните разстройства“
към направление „Психично здраве“ (ДВ, бр. 31
от 2011 г., стр. 138).
7283
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45. – Община Плевен на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през април 2011 г. е извършена продажба на следните обособени обекти: 1.
сграда за търговия (магазин) с идентификатор
56722.659.164.6 със застроена площ 62 кв. м, намираща се в Плевен, ул. Тодор Табаков 11, продадена
на „Копикомерс“ – ООД, Плевен, представлявано
от Кирил Симеонов Дамянов и Красимир Илиев
Димитров, по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
и чл. 3, ал. 1, т. 1 НТК – публичен търг с явно
наддаване, за 35 000 лв., изплатени изцяло; 2.
масивна едноетажна сграда – клуб, с идентификатор 56722.655.104.35 със застроена площ 56 кв.
м, с предназначение: сграда за търговия, с адрес:
Плевен, ж.к. Сторгозия, до бл. 12, продадена на
„Хидромат“ – ЕООД, Плевен, представлявано от
Боян Цветанов Георгиев, по реда на чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК и чл. 3, ал. 1, т. 1 НТК – публичен търг
с явно наддаване, за 33 000 лв., изплатени изцяло.
6118
86. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на плана за регулация на м. НПЗ
„Илиянци-запад“ в граници: улици от о.т. 13 – о.т.
201 – о.т. 4а до о.т. 3; от о.т. 3 до о.т. 1; от о.т. 3
до о.т. 4; от о.т. 4 до о.т. 5; от о.т. 5 до о.т. 4а; от
о.т. 4а до о.т. 78а; от о.т. 78а до о.т. 100 – о.т. 75а;
от о.т. 75а до о.т. 208; от о.т. 208 до о.т. 13; от о.т.
78б до о.т. 2а; кв. 4а, УПИ I – „За озеленяване“;
кв. 5, УПИ IV – „За озеленяване“; кв. 5д, УПИ
I – „За градски транспорт – депо“, и на м. НПЗ
„Илиянци-изток“, кв. 1 (част), кв. 2 (част) и кв. 3
(част), район „Сердика“, които са изложени в район
„Надежда“ и район „Сердика“. Заинтересуваните
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез район „Надежда“ и
район „Сердика“.
6062
33. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – изменение на план за регулация
за улица от о.т. 117 до о.т. 118, м.с. Локорско, и
план за регулация и застрояване и план-схеми на
мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за кв. 1 и кв. 2, м. Разпаке – Локорско,
землище с. Локорско, в граници: улица от о.т.
117 – о.т. 118 – о.т. 1 – о.т. 2 – о.т. 3 – о.т. 4 – о.т.
5 – о.т. 7 – о.т. 8 до о.т. 9; южна и източна граница
на УПИ I от кв. 1, западна и северна граница на
УПИ I от кв. 1. Плановете са изложени в район
„Нови Искър“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на обявлението заинтересуваните лица
могат да направят писмени предложения, искания
и възражения по проекта до главния архитект на
Столичната община чрез район „Нови Искър“.
6393
19. – С т о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за изменение плана за регулация на част
от „Метрополитен София – ІІ метродиаметър“,
м. ГГЦ – Зона В-17-част (Централна жп гара),
кв. 3, УПИ І и ІІ, кв. 4, УПИ І, и подлези към
метростанция ІІ-5, който е изложен в район
„Сердика“. Заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
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по проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез район „Сердика“.
6394
90. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП за имот
КИ 69273.12.21 по кадастралната карта на с. Стоево, община Асеновград, за промяна предназначението на имота за „Разширение на гробищен
парк – с. Стоево“. Проектът и придружаващата го
документация са изложени за справки в Информационния център на общината. 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“.
6096
135. – Община Банско на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
„Проект за реконструкция и рехабилитация на
съществуваща туристическа пътека до арх. обект
„Ситан кале“ в землището на гр. Банско, община
Банско, област Благоевград. Документацията по
изработения проект е на разположение всеки
работен ден в стая 309 в сградата на Община
Банско. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени
възражения, предложения и искания по проекта
могат да бъдат подавани до общинската администрация в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
6102
136. – Община Банско на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
„Проект за реконструкция и рехабилитация на
съществуваща туристическа пътека – макадамов
тип – от ул. Найден Геров до връзка с нов асфалтов път Банско – Добринище“ в землището
на гр. Банско, община Банско, област Благоевград. Документацията по изработения проект е
на разположение всеки работен ден в стая 309 в
сградата на Община Банско. Съгласно чл. 128,
ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и
искания по проекта могат да бъдат подавани до
общинската администрация в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
6103
138. – Община Банско на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за „Проект за реконструкция и рехабилитация
на съществуваща туристическа пътека – от макадамов път Банско до връзка с моста на река
Бъндеришка“ в землището на гр. Банско, община
Банско, област Благоевград. Документацията по
изработения проект е на разположение всеки
работен ден в стая 309 в сградата на Община
Банско. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени
възражения, предложения и искания по проекта
могат да бъдат подавани до общинската администрация в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
6104
137. – Община Банско на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подборен устройствен план – парцеларен план за
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„Проект за рехабилитация на туристическа пътека от арх. обект „Свети Никола“ до арх. обект
„Ситан кале“ в землището на гр. Банско, община
Банско, област Благоевград. Документацията по
изработения проект е на разположение всеки
работен ден в стая 309 в сградата на Община
Банско. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени
възражения, предложения и искания по проекта
могат да бъдат подавани до общинската администрация в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
6105
139. – Община Банско на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за „Ски зона – Банско, Седалков лифт 4CLD за
подмяна на съществуващи влекове „2SL“ в имоти
1911653 и 1911649, м. Платото, в землището на
гр. Банско, община Банско, област Благоевград.
Документацията по изработения проект е на
разположение всеки работен ден в стая 309 в
сградата на Община Банско. Съгласно чл. 128,
ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и
искания по проекта могат да бъдат подавани до
общинската администрация в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
6453
98. – Община Банско на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
„Електропровод НН от съществуващ ел. провод
до ПИ 170454, м. Белото камъне, землище на с.
Кремен, община Банско област Благоевград“.
Документацията по изработения проект е на
разположение всеки работен ден в стая 309 в
сградата на Община Банско. Съгласно чл. 128,
ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и
искания по проекта могат да бъдат подавани до
общинската администрация в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
6454
99. – Община Банско на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
„Реконструкция на съществуващи ТП, нови МКТП
и кабелни връзки СрН в Ски зона гр. Банско.
Кабели 20 kV за ТП 5+ ТП 18 „Тодорка“ от ТП
10 „Плато“ и ТП 17 „Балканиада“ в имот 1911649,
землище на гр. Банско, община Банско, област
Благоевград“. Документацията по изработения
проект е на разположение всеки работен ден в стая
309 в сградата на Община Банско. Съгласно чл. 128,
ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и
искания по проекта могат да бъдат подавани до
общинската администрация в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
6455
48. – Община Банско на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
„Реконструкция на съществуващи ТП, нови МКТП
и кабелни връзки СрН в Ски зона гр. Банско.
Кабели 20 kV за ТП 10 „Плато“ в имот 1911653,
землище на гр. Банско, община Банско, област
Благоевград“. Документацията по изработения
проект е на разположение всеки работен ден в стая
309 в сградата на Община Банско. Съгласно чл. 128,
ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и
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искания по проекта могат да бъдат подавани до
общинската администрация в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
6456
7. – Община Бяла, област Варна, на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че на основание
Разрешение изх. № РД-70-00-272 (1) от 7.04.2011 г.
на кмета на общината е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план на
част от трасе на кабелна линия 110 kV от УПИ I,
кв. 41 до ВЕ 110 kV Емона по плана на местност
Мезарлъка, землище с. Попович, община Бяла,
област Варна. Проектът за подробен устройствен
план – парцеларен план е изложен в сградата на
общината и в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по
смисъла на чл. 131, ал. 1 и съгласно чл. 128, ал. 5
ЗУТ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация, гр. Бяла.
6097
5. – Община Бяла, област Варна, съобщава, че на основание Заповед № РД-07-00-143 от
21.03.2011 г. на кмета на община Бяла, област
Варна, е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация за части от кв.
248, 251, 253, 254, 255 и 256 в местности Аян Плай
и Чайка/Св. Атанас, гр. Бяла, община Бяла, област Варна. Проектът за подробен устройствен
план – план за регулация е изложен в сградата
на общината и в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация, гр. Бяла.
6416
59. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – план за
застрояване и план-схеми за електрификация и
водоснабдяване към ПУП на ПИ № 059011, м.
Бамбалово дере, по КВС на с. Леденик, община
Велико Търново, с цел промяна предназначението на земята за „Производствени и складови
дейности“. Проектът се намира в общинската
администрация, стая 520. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до кмета на община Велико Търново
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
6481
60. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план за трасе
на кабел за външно ел. захранване 20 kV на обект
„Автобаза Килифарево“ в ПИ № 091085 по КВС на
землището на гр. Килифарево, по следното трасе:
от съществуващ въздушен електропровод 20 kV,
попадащ в ПИ № 36837.91.16, в посока югозапад
достига до границата с ПИ № 36837.91.55 – полски
път, по трасето на който достига до петното на
бъдещия трафопост в ПИ № 36837.91.85, който се
намира в кметство гр. Килифарево, стая 11. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заин-
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тересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на община Велико Търново.
6502
292. – Община Гулянци, област Плевен, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), за промяна на предназначението на земеделска земя
за изграждане на ветрогенератор от „Вятърна
електроцентрала – Милковица“ в землището на
с. Милковица, област Плевен, с възложител „В.
Пауър“ – ООД, София, за имот 105015, местност
Динов бряст, в землището на с. Ленково, област
Плевен. Проектната документация се намира в
общинската администрация Гулянци, стая 103. В
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация Гулянци.
6417
46. – Община Гурково на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за обект: „Газоснабдяване на
общините Мъглиж, Николаево, Гурково, област
Стара Загора“, с подобект: „Разпределителен
газопровод извън границите на урбанизираната
територия на гр. Гурково“. С трасе на газопровода, преминаващо през поземлени имоти
с и ден т ификатори 18157.82.494; 18157.83.498;
18157.85.488; 18157.88.491; 18157.88.773; 18157.91.481;
181 57.12 5.729; 181 57.12 5.752; 181 57.1 58.772 и
18157.270.17 по кадастралната карта на гр. Гурково. Проектът се намира в стая 5 на общинската администрация. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
6673
889. – Областният управител на област Доб
рич на основание чл. 148, ал. 3 и 4 и чл. 149,
ал. 4 ЗУТ издава на „Новател“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, област
София, община Столична, район „Триадица“, ж.к.
Стрелбище, бул. България 45А, ЕИК 131301643,
с управител Тибор Жолт Беце, Разрешение за
строеж № 01 от 11.05.2011 г. на обект: „Изграждане на подземна тръбна и оптична кабелна
линия на „Новател“ – ЕООД, от съществуваща
КШ на кръгово кръстовище на път II-27, км
77+747 (гр. Добрич) до съществуваща КШ пред
зърнобаза гр. Балчик, област Добрич, км 107+934
(гр. Балчик)“. Със Заповед № РД-11-10-135 от
10.05.2011 г. на областния управител на област
Добрич е одобрен инвестиционен проект за
обекта. Обектът е разположен на територията
на общините гр. Добрич, Добричка и Балчик.
6152
40. – Община гр. Добрич, област Добрич,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване на ж.к.
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Дружба 1, 2 и 4 по плана на гр. Добрич – предварителен проект, обхващащ територия, ограничена от: бул. Добруджа (в участъка от ул. Ген.
Попов до ул. Стефан Стамболов); ул. Стефан
Стамболов (в участъка, граничещ със северната
страна на „Опитното поле“); южната граница на
„Опитното поле“; околовръстен път (в участъка
от „Опитното поле“ до южната околовръстна
улица на Дружба 4); южната граница на Дружба
4, ограничена от околовръстна улица; ул. Никола Петков (в участъка от Разсадника до бул.
Добруджа). Проектът е изложен в Центъра за
услуги и информация на Община – гр. Добрич, от
9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. 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.
6209
84. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за линейна инфраструктура – подземен електропровод 20 kV, подземен
оптичен кабел и подземен водопровод, необходими за обслужване на урегулирани поземлени
имоти с идентификатори 77044.19.43 – „Сграда
за експлоатация и поддръжка на ВЕП „Свети
Никола“, и 77044.19.44 – „Подстанция 33/110 kV
на ВЕП „Свети Никола“, засягащ следните имоти в землището на с. Хаджи Димитър, община
Каварна, област Добрич: 77044.16.155 – полски
път, 77044.11.150 – сервитут на републикански
път, и 77044.24.148 – полски път. Проектът се
намира в отдел „ТУС“ при Община Каварна. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
могат да се запознаят с проекта и да направят
писмени възражения, предложения и искания
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6208
15. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за външно ел. захранване на поземлен имот
037011, п реминаващ п рез поземлени имот и
000026 и 000027 – полски пътища; 000028 – път
ІV клас, всички в землището на с. Розово, община Казанлък, и на територията на Казанлъшки
минерални бани, през ПИ 000007 – улична отсечка. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок
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.
6471
377. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: „За елементите на техническата инфраструктура (трасе за напорен водопровод за
питейна вода), местности Топраклъка, С. Васил
Левски, Песците, Глушкова ливада, До шосето,
Корджа дере и Орфана в землище с. Васил
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Левски, община Карлово, землище с. Васил
Левски, преминаващ през поземлени имоти
№ 001046 – собственост на н-ци Гърди Енев
Маринов, 001056 – собственост на н-ци Петър
Христев Атанасов, 001057 – собственост на Атанас Колев Колев, 001111 – собственост на н-ци
Койчо Иванов Ковачев, 001112 – собственост
на н-ци Христо Иванов Кехайов, в местност
Песците, № 002054 – собственост на н-ци Добри
Иванов Нейков, 002066 – собственост на н-ци
Недко Димов Иванов в местност Глушкова
ливада, № 023099 – собственост на н-ци Васил
Гърдев Иванов, 023103 – собственост на н-ци
Тоно Иванов Христов, 023100 – собственост на
н-ци Недко Димов Иванов, в местност До шосето, № 025055 – собственост на Гърди Василев
Колев, 025056 – собственост на н-ци Димитър
Ненков Мирчев, 025057 – собственост на н-ци
Мирчо Петков Ненков, 025058 – собственост на
Димитър Мирчев Ненков, 025060 – собственост
на н-ци на Стана Дончева Василева, 025061 – собственост на н-ци на Христо Стоянов Кехайов,
025116 – собственост на Васил Димитров Василев, в местност Корджа дере, 036001 – собственост на Васил Василев Василев, 036003 – собственост на н-ци на Васил Видолов Василев,
036030 – собственост на Хасан Рустем Мурад,
в местност Чифлика, 052096 – собственост на
н-ци на Георги Митов Генков, в местност Орфана. Проектът е изложен за разглеждане в стая
203 в сградата на общинската администрация.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация Карлово.
6251
1. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за елементи на техническата инфраструктура
(трасе за кабелно захранване) на ПИ № 347002
и № 347003, за които е отреден УПИ 347002,
347003 – производство на ел. енергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаични
генератори в м. Синджи бунар, землище гр.
Карлово, преминаващ през ПИ № 176 – път
II клас – публична държавна собственост, ПИ
№ 769 – път IV клас – публична общинска собственост, № 770 – прокари, и № 806 – публична
общинска собственост. Проектът е изложен за
разглеждане в стая № 203 в сградата на общинската администрация. Съгласно чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация.
6470
3. – Община Карлово на основание чл. 33,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите
лица с възстановено право на собственост на
новообразувани имоти въз основа на влязла в
сила заповед на кмета на Община Карлово по
чл. 28а, ал. 1 ППЗСПЗЗ и издадена скица по
влезнал в сила план на новообразуваните имоти,
изготвен на основание § 4к, ал. 1 ППЗСПЗЗ за
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местностите Туристическа чешма, Над язовира,
Благова нива, Козлук, Динчова круша и Аргът
в землището на с. Кърнаре, община Карлово,
че ще се извърши трасиране и въвод във владение. Трасирането ще се проведе по график,
който започва 14 дни след обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“. Графикът
по дати и местности и обявлението ще бъдат
изложени в сградата на Община Карлово.
6482
8. – Община Кресна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП/ПП на
възложител по чл. 131 ЗУТ – Димитър Аргилов
Николов, с постоянен адрес гр. Кресна, ул. Мир
2, собственик на УПИ 014002, м. Дебелата земя,
землище гр. Кресна, с конкретно предназначение
на имота: „За строителни материали и производство на бетонови изделия“, собственост съгласно
н.а. № 103 от 7.03.2007 г., т. I, рег. № 661, дело
№ 102, за елемент на техническ ата инфраструктура в територия, попадаща извън регулация. „Ел.
захранващ кабел 20 kV за строеж: „Изместване
на отклонение на ел. провод 20 kV „Морава“ за
МТП „Дърводелски цех“ през УПИ 014002“, като
с плана се определи новият сервитут по Наредба
№ 19/ЗЕ за сервитутите на ВЕЛ 20 kV „Морава“
вследствие на изместването към регистъра на
засегнатите имоти да се отразят в изменението
на площите в ограничение в ползването им за:
УПИ 014002, УПИ 14096, УПИ 14081, ПИ 15148 и
ПИ 14003 с оглед определяне на ограниченията
за застрояване, отразени в записа на визата със
син цвят. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да правят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подобен устройствен план до общинската администрация гр. Кресна.
6098
59. – Община Кресна, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
са изработени следните подробни устройствени
планове: 1. ПУП – парцеларен план (ПП) за
елемент на техническата инфраструктура (извън границите на урбанизираната територия)
за кабел 20 kV от трафопост тип КТП в ПИ
№ 027016, № 027073, № 027026 и № 027018, м.
Крастав рид, землище на гр. Кресна, до нов
ЖР стълб на ВЕЛ в ПИ № 000256, м. Крастав
рид, по КВС на землище гр. Кресна, за обект
„Голяма фотоволтаична централа“, с възложител „Хубча“ – ЕООД. Трасето на електропровод 20 kV е с дължина 918 м и преминава
през следните имоти: ПИ № 000256 – полски
път на община Кресна, ПИ № 000056 – ДГС
„Кресна“. 2. ПУП – парцеларен план (ПП) за
елемент на техническата инфраструктура (извън
границите на у рбанизираната територия) за
местен път без изход с дължина 320 м и ширина 6 м в ПИ № 000583, представляващ част
от ПИ № 000070, отдел 272/2, собственост на
ДГС „Кресна“, м. Крастав рид, землище на гр.
Кресна, с цел осигуряване на достъп до ПИ
№ 027024, № 027023, № 027018 и № 027022, м.
Крастав рид, по КВС на землище гр. Кресна
за обект „Голяма фотоволтаична централа“, с
възложител „Хубча“ – ЕООД. 3. ПУП – парцеларен план (ПП) за елемент на техническата
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инфраструктура (извън границите на урбанизираната територия) за местен път без изход с
дължина 120 м и ширина 6 м в ПИ № 000581,
представляващ част от ПИ № 000056, отдел 272а,
собственост на ДГС „Кресна“, м. Крастав рид,
землище на гр. Кресна, с цел осигуряване на
достъп до ПИ № 027016, № 027023 и № 027073,
м. Крастав рид, по КВС на землище гр. Кресна,
за обект „Голяма фотоволтаична централа“, с
възложител „Хубча“ – ЕООД. 4. ПУП – ПРЗ за
изграждане на „ПСОВ и транспортни връзки
до нея“ в ПИ № 005177, № 005175 и № 005179,
образувани от ПИ № 005063, м. Завоя, собственост на община Кресна. 5. ПУП – парцеларен
план (ПП) за елемент на техническата инфраструктура (извън границите на урбанизираната
територия) за довеждащ колектор за отпадни
води от ПИ № 005119, м. Завоя, землище на гр.
Кресна, собственост на ДГС „Кресна“, през ПИ
№ 005171, м. Завоя, землище на гр. Кресна, собственост на Георги Лазаров Димитров и Илинка
Георгиева Димитрова, ПИ № 162 – полски път,
собственост на община Кресна, ПИ № 160 – полски път, собственост на община Кресна, ПИ
№ 163 – полски път, собственост на община
Кресна, ПИ № 205 – полски път, собственост
на община Кресна, ПИ № 0 05059 – пасище,
мера, с обс т венос т на общ и на К ресна, П И
№ 005175 – път, собственост на община Кресна,
до ПИ № 005177 – за ПСОВ, м. Завоя, землище
на гр. Кресна, собственост на община Кресна,
с дължина 1180 м. 6. ПУП – парцеларен план
(ПП) за елемент на техническата инфраструктура
(извън границите на урбанизираната територия)
за подземна ел. захранваща линия 20 kV от ел.
ЖР стълб в ПИ № 005180, м. Завоя, землище на
гр. Кресна, през ПИ № 005175 – път, собственост на община Кресна, до МТ в ПИ № 005175
(ПОСВ), м. Завоя, землище на гр. Кресна, собственост на община Кресна, с дължина 252 м.
7. ПУП – парцеларен план (ПП) за елемент на
техническата инфраструктура (извън границите
на урбанизираната територия) за външен водопровод за захранване на ПОСВ в ПИ № 005175,
м. Завоя, землище на гр. Кресна, собственост
на община Кресна, с дължина 484 м, преминаващ през следните ПИ: № 163 – полски път,
собственост на община Кресна; № 205 – полск и път, собственост на община Кресна, и
№ 005175 – път, собственост на община Кресна.
8. ПУП – парцеларен план (ПП) за елемент на
техническата инфраструктура (извън границите
на урбанизираната територия) за външно подземно ел. захранване с кабел НН с дължина 247
м от ПИ № 014008 (мандра за производство на
млечни произведения), м. Дебелата земя, зем
лище на гр. Кресна, до съществуващ ел. стълб
в ПИ № 014002, м. Дебелата земя, собственост
на Д и м и т ър Н и колов, и п рем и на ва щ п рез
следните ПИ: № 224 – полски път, собственост
на община Кресна, и ПИ № 223 – полски път,
собственост на община Кресна, с възложител
Асен Димитров Андреев. 9. ПУП – парцеларен
план (ПП) за елемент на техническата инфраструктура (извън границите на урбанизираната
територия) за външна канализация ∅ 200 с
дължина 421 м от ПИ № 014008 (мандра за производство на млечни произведения), м. Дебелата

ВЕСТНИК

БРОЙ 45

земя, землище на гр. Кресна, до съществуващ
колектор ∅ 800 и преминаващ през следните
ПИ: № 224 – полски път, собственост на община
Кресна, и ПИ № 223 – полски път, собственост
на община Кресна, ПИ № 014028 – пасище,
мера, собственост на община Кресна, и улица
V клас, с възложител Асен Димитров Асенов.
10. ПУП – парцеларен план (ПП) за елемент на
техническата инфраструктура (извън границите
на урбанизираната територия) за външно водоснабдяване с ПЕВП ∅ 50 с дължина 253 м от ПИ
№ 014008 (мандра за производство на млечни
произведения), м. Дебелата земя, землище на
гр. Кресна, до етернитов водопровод ∅ 250 за
гр. Кресна и преминаващ през следните ПИ:
№ 224 – полски път, собственост на община
Кресна, и ПИ № 223 – полски път, собственост
на община Кресна, ПИ № 014028 – пасище, мера,
собственост на община Кресна, и № 214 – полски
път, собственост на община Кресна, с възложител
Асен Димитров Асенов. 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 проектите за ПУП
до общинската администрация.
6503
64. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за елемени
на техническата инфрастру кт у ра извън границите на населените места „Външен питеен
водопровод и КПС с тласкател за БФК за имот
с идентификатор 39164.11.122, м. Домузбунар,
землище с. Кошарица, община Несебър“. Трасето
на водопровода е с дължина 425 л. м, започва от
уличен водопровод ∅ 80, минава през пасище,
съставляващо имот с идентификатор по КК
39164.24.2, през полски път с идентификатори
39164.24.1, 39164.24.52, 39164.11.3 и 39164.11.149
и достига до имот 39164.11.122, собственост на
инвеститора. Трасето на канализацията е с дължина 340 л. м, минава на 1 м южно от водопровода по полски пътища 39164.11.149, 39164.11.3 и
39164.24.52 и достига до БФК ∅ 315. Определен е
сервитутът по 3 м от двете страни на трасетата.
Имотите, засегнати от сервитута на водопровода
и канализацията, са: 39164.11.123, 39164.11.679,
39164.11.678, 39164.11.129, 39164.11.128, 39164.11.127,
39164.11.126, 39164.11.125, 39164.11.149, 39164.11.3,
39164.11.68, 39164.11.69, 39164.11.98, 39164.11.67,
39164.11.2, 39164.11.1, 39164.24.4, 39164.24.52,
39164.24.1, 39164.25.232, 39164.503.105, 39164.24.2
и 39164.501.461. Проектът е изложен в сградата
на общинската администрация, ет. 3, стая 37.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6117
2. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за изместване на въздушен ел. провод 20 kV
„Орлица“ в м. Текийски орман в землището на
гр. Плевен, извън границите на урбанизираната
територия, преминаващ през поземлени имоти
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с идентификатори: 56722.13.242, 56722.13.318,
56722.14.155, намиращи се в м. Текийски орман
в землището на гр. Плевен, който е изложен
в Община Плевен. 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 до общинската администрация.
6119
82. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Водопровод
за морска вода ПЕВП ∅ 500 за ПИ 57491.16.120
и 57491.16.309, м. Кротиря, землище гр. Поморие, в два варианта: І вариант – с трасе,
преминаващо през следните поземлени имоти:
57491.16.536 (полски път), 57491.16.545 (пасище),
57491.16.547 (местен път), 57491.16.565 (път от
реп. п. мрежа) и 57491.16.566 (плажна ивица), и
ІІ вариант – с трасе, преминаващо през следните ПИ: 57491.16.536 (общинска собственост),
57491.16.545 (пасище), 57491.16.547 (местен път),
57491.16.565 (път от реп. п. мрежа) и 57491.16.566
(крайбрежна плажна ивица), който е изложен в
сградата на Община Поморие, ул. Солна 5. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения
по проекта до Община Поморие в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6115
81. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Фотоволтаична електроцентрала в ПИ 57491.13.125, м.
Хонят, землище гр. Поморие, подобект: „Присъединяване към мрежа СН – кабел 20 kV“, с
трасе, преминаващо през следния поземлен
имот: 57491.13.574 (местен път), собственост на
Община Поморие, който е изложен в сградата
на Община Поморие, ул. Солна 5. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта
до Община Поморие в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
6116
622. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за обект: „Кабели
20 кV за захранване на БКТП“ в УПИ IV-186,
кв. 275, м. Кротиря, землище гр. Поморие, с
трасе, преминаващо през следните поземлени
имоти: 57491.16.565 (път от реп. пътна мрежа)
и 57491.16.564 ( полски път), който е изложен в
сградата на общината, ул. Солна 5. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения на проекта до
общината в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
6504
623. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Външно ел.
захранване на сграда за сезонно ползване с апарт.
студия, ателиета, магазини, бистро, ресторант
и басейн“ в УПИ І-185, кв. 275, м. Кротиря,
землище гр. Поморие, с трасе, преминаващо
през следните поземлени имоти: 57491.16.565
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(път от реп. пътна мрежа) и 57491.16.564 (полски
път), който е изложен в сградата на общината,
ул. Солна 5. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
за и н т ер е с у ва н и т е л и ца мог ат да на п ра вя т
писмени възражения на проекта до общината
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6505
624. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за обект: „Уличен
водопровод“ в УПИ VI-15, м. 18, землище с.
Страцин, с трасе на водопровода, преминаващо
през ПИ 69746.260 (пасище), който е изложен в
сградата на общината, ул. Солна 5. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения на проекта до
общината в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
6506
29. – Община Попово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план на подземен
електропровод 20 kV, свързващ ветрогенератори в ПИ 027010 и 027012 с ВЕЛ „Ковачевец“ в
землището на с. Ковачевец, община Попово,
област Търговище. Проектът е изложен в сградата на Община Попово, ет. 3, стая № 308. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общината.
6153
13. – Община Самоков на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е изработен ПУП – парцеларен план за външно
електрозахранване на приемно-предавателна
станция на БТК – А Д, № SO 1581, през ПИ
№ 13165, 13170 и 17001 по КВС на с. Клисура,
община Самоков. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени искания и възражения по проекта до общинската администрация.
6114
16. – Община Свищов на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на елементи на техническата
инфраструктура – подземна тръбна мрежа за
оптични кабели от землището на с. Ореш до
границата с Община Белене с трасе: (ПИ) 0.437,
(ПИ) 0.492, (ПИ) 0.484, (ПИ) 0.486, (ПИ) 0.530,
(ПИ) 0.487, (ПИ) 0.304, (ПИ) 0.183, (ПИ) 0.525
по КВС на землището на с. Ореш, ЕК АТТЕ
53672 – публична общинска собственост, (ПИ)
0.527 по КВС на землището на с. Ореш, ЕКАТТ Е
53672 – публична държавна собственост, (ПИ)
59.25 и (ПИ) 0.605 по КВС на землището на
с. Ореш, ЕК АТТЕ 53672 – публична общинска
собственост. Проектът се намира в сградата
на Община Свищов, ет. 2, стая 22. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните собственици могат да правят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
6418
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18. – Община Свищов на основание чл. 44, ал.
1, т. 13 ЗМСМА и чл. 128, ал. 2ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) на елементи на
техническата инфраструктура – подземна тръбна
мрежа за оптични кабели от землището на с.
Ореш до гр. Свищов с ЕК АТТЕ 65766 с обхват:
(ПИ) 0.480 по КВС на землището на с. Ореш с
ЕК АТТЕ 53672 – публична общинска собственост, (ПИ) 65766.15.1, (ПИ) 65766.16.2, (ПИ)
65766.17.4, (ПИ) 65766.18.3, (ПИ) 65766.22.3, (ПИ)
65766.122.25, (ПИ) 65766.605.7, (ПИ) 65766.605.12
и (ПИ) 65766.613.23 по КК и КР на землището
на гр. Свищов – публична общинска собственост. Проектът се намира в сградата на Община
Свищов, ет. 2, стая 22. На основание чл. 128, ал.
5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните собственици могат да правят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
6495
9. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – схема
за външно кабелно електрозахранване 20 kV на
фотоволтаична централа в ПИ № 66425.514.474
по КК и КР, УПИ ІІ, кв. 36 по плана на ПЗ
„Запад“ – гр. Силистра. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните страни могат да се запознаят с проекта
в сградата на Община Силистра и да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация.
6710
426 . – Облас т н и я т у п ра ви т е л на облас т
Смолян на основание чл. 150, ал. 3 и чл. 149,
ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е одобрен комплексен проект и е издадено
разрешение за строеж № 20 от 16.05.2011 г. за
обект: „Оптична кабелна линия на „Сърница
Нет“ – ЕООД – с. Борино – гр. Доспат – с. Барутин, с отклонения за с. Змеица и с. Касъка“
с трасе на териториите на община Доспат и
община Борино,област Смолян“. Проектът и
разрешението за строеж могат да бъдат разгледани от заинтересованите лица в деловодството
на областната администрация, Смолян, и обжалвани пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от съобщаването им.
6460
98. – Община Стралджа на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен парцеларен план за обект: „Кабелна линия 20 kV от
бетонов стълб № 68 на извод „Воденичане“ от
подстанция „Стралджа“ до нови БКТП в ПИ
№ 160241 и ПИ № 160311, землище с. Палаузово, община Стралджа. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в срок един месец от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да се запознаят с проекта в отдел „ТСУЕ“
на Община Стралджа и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6154
3. – Община гр. Хисаря, област Пловдив,
съобщава на заинтересуваните, че на основание чл. 28б, ал. 4 ПЗСПЗЗ е изработен план
на новообразуваните имоти по § 4 ПЗР ЗСПЗЗ
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на местността Воден камък, землище с. Черничево и землище гр. Хисаря, област Пловдив.
Материалите по плана са изложени в общинска
администрация, Хисаря, бул. Ген. Гу рко 14,
ет. 2, и могат да се разгледат всеки присъствен
ден от 8 до 12 ч. и от 13 до 17 ч. На основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от
обнародването на плана на новообразуваните
имоти в „Държавен вестник“ заинтересу ваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания до кмета на общината.
6099
211. – Община Ябланица, отдел „ТСУСОСЕ“,
на основание ч л. 128, а л. 2 ЗУ Т съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
(ПУП – ПРЗ) за поземлени имоти с кадастрални
номера 032, 033, 037, 051, 050 и 041 от масив 011 в
местността Кьошка, землището на с. Добревци,
община Ябланица, както и за поземлени имоти
с кадастрални номера 021 и 022 от масив 012 в
местността Бърдо, землището на с. Добревци,
община Ябланица, във връзка с промяна предназначението им по реда на ЗОЗЗ с цел разширяване на кариери за промишлени суровини на
„Златна Панега цимент“ – АД, и отреждането
им „За кариера“ – чисто производствена устройствена зона. Проектът е изложен в сградата
на общината, стая 106. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения до кмета на общината.
6100
239. – Община Ябланица, отдел „ТСУСОСЕ“, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
(ПУП – ПРЗ) за поземлени имоти с кадастрални
номера 10029, 10024, 10025, 10026, 10022, 10020,
10058, 10057, 10056, 12002, 12003, 12005, 12022,
12023, 16024, 16028, 16029, 14019, 14020, 14022 и
14023 в местности Мишек, Болуваница и Язов
кичер, землището на гр. Ябланица, във връзка с
промяна предназначението им по реда на ЗОЗЗ
с цел разширяване на кариера за промишлени
суровини на „Златна Панега цимент“ – АД, и
отреждането им „За кариера“ – чисто производствена устройствена зона. Проектът е изложен
в сградата на общината, стая 106. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения до кмета на общината.
6101
63. – Общ и на И ва ново, облас т Р ус е, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че е внесен за разглеждане
ПУП – ПЗ (план за застрояване) на „Пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Щръклево,
община Иваново, област Русе“. Проектът може
да се разглежда в оперативна звено „УТ“, ет. 1
в сградата на Община Иваново, ул. Олимпийска
75, с. Иваново. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Иваново, с. Иваново, ул. Олимпийска
75, ет. 1, в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на обявлението.
6415
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С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Благоевград, обявява, че по жалба на Евгения Христова Станинска с
адрес Благоевград, ул. Скаптопара 24, ет. 1, ап. 2,
против Заповед № АБ-168 от 3.11.2006 г. на кмета
на Община Сандански, с която е одобрен план за
регулация и застрояване и работен устройствен
план за УПИ III-990, УПИ IV-989, УПИ V-1003,
УПИ VI-1004, 1005, УПИ VII-1006, УПИ VIII-1007,
УПИ IX-1008, УПИ Х-1009, УПИ XI-1010, УПИ
XII-1011, УПИ XIII-1012, УПИ XIV-1013, 1034, 1035
и УПИ ХХХII, кв. 55 по плана на гр. Сандански, е образувано адм.д. № 343/2011, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
14.07.2011 г. в 14 ч. в зала 001. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници
в производството пред съда в едномесечен срок
от обнародване на оспорването в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда,
което трябва да съдържа: а) трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; б) трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; в) фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
г) номер на делото; д) акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; е) изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; ж) подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок.
7150
Административният съд – Благоевград, обявява, че по жалба на Тодор Евтимов Арнаудов
с адрес гр. Кресна, ул. Перун 19, против Заповед № 221 от 16.02.2011 г. на кмета на Община
Кресна, с която е одобрен подробен устройствен
план – план за регулация за имот № 015012, м.
Гарата, землището на гр. Кресна, с площ 4,829
дка, е образувано адм.д. № 137/2011, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
14.07.2011 г. в 14 ч. в зала 001. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници
в производството пред съда в едномесечен срок
от обявяване на оспорването в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление до съда, което
трябва да съдържа: а) трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; б) трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; в) фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
г) номер на делото; д) акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; е) изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
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в производството като ответник; ж) подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок.
7192
Административният съд – Благоевград, обявява, че по жалба на Божидар Иванов Сандев
с адрес Благоевград, ул. Генерал Тодоров 7,
против Заповед № 1387 от 01.11.2010 г. на кмета
на Община Благоевград, с която е одобрен подробен устройствен план – изменение на ПРЗ за
УПИ ІV и УПИ ХV, кв. 9 по плана на с. Зелен
дол, е образувано адм.д. № 1047/2010, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
20.07.2011 г. в 10 ч. в зала 001. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници
в производството пред съда в едномесечен срок
от обявяване на оспорването в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление до съда, което
трябва да съдържа: а) трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; б) трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; в) фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
г) номер на делото; д) акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; е) изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; ж) подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок.
7191
Административният съд – Благоевград, обявява, че по жалба на Юри Митков Иванов и
Митко Йорданов Иванов с адрес Благоевград,
ул. Данаил Крапчев 5, против Заповед № 1314 от
14.10.2010 г. на кмета на Община Благоевград, с
която е одобрен подробен устройствен план – ПЗ
за промяна предназначението на имот с № 036009
в м. Радина нива по КВС на с. Дъбрава, община Благоевград, е образувано адм.д. № 54/2011,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 20.07.2011 г. в 10,30 ч. в зала 001.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството пред съда в
едномесечен срок от обявяване на оспорването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което трябва да съдържа: а) трите имена
и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; б) трите
имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; в) фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалище-
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то и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
г) номер на делото; д) акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; е) изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; ж) подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок.
7193
Административният съд – Благоевград, обявява, че по жалба на Кимиме Билялова Робова
с адрес с. Рибново, община Гърмен, против Заповед № 37 от 15.02.2011 г. на кмета на Община
Гърмен, с която е одобрен подробен устройствен
план – ПУП на улица в кв. 54 по плана на с. Рибново, е образувано адм. д. № 259/2011, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
20.07.2011 г. в 10 ч. в зала 001. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници в
производството пред съда в едномесечен срок от
обявяване на оспорването в „Държавен вестник“
чрез подаване на заявление до съда, което трябва
да съдържа: а) трите имена и адреса, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв – за
българските граждани; б) трите имена и личния
номер за чужденец и адреса, заявен в съответната
администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв; в) фирмата на търговеца или
наименованието на юридическото лице, изписани
и на български език, седалището и последния
посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес; г) номер на делото;
д) акта, който се оспорва, и органа, който го
е издал; е) изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; ж) подпис на заявителя. Към
заявлението се прилагат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо
да се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
7194
Административният съд – Бургас, на основание чл. 218 ЗУТ съобщава, че по жалба на областния управител на област Бургас е образувано
адм. д. № 898/2011 по описа на съда с предмет на
оспорване Заповед № РД-161 от 22.03.2010 г. на
кмета на Община Карнобат, с която е одобрен
проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ І-1361,
УПИ ІІ-1360 и УПИ ІІІ-1359 в кв. 159 по плана
на гр. Карнобат, състоящо се в промяна на предназначението на УПИ ІІ-1360 (частна държавна
собственост съгласно АДС № 3745 от 20.10.2005 г.)
от „за обслужване“ в „за жилищно застрояване“ ,
изместване на регулационната линия между този
имот и УПИ І-1361 в югоизточна посока и предвиждане за сключено застрояване между УПИ
І, УПИ ІІ и УПИ ІІІ, указано със задължителни
линии на застрояване. Заинтересованите лица
могат да се конституират като заинтересовани
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страни в производството по адм. д. № 512/2011
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ .
7186
Административният съд – Добрич, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е постъпило
оспорване с вх. № 990 от 20.04.2011 г. от Емил
Стоев Пенчев от гр. Каварна, ул. Дончо Стойков
27, срещу Заповед № 144 от 07.03.2011 г. на кмета на
Община Каварна, с която е одобрен ПУП – ПРЗ,
за изменение на действащия такъв на гр. Каварна
в частта му относно УПИ LXXXII-3497 в кв. 1,
допуснат на основание чл. 109 и чл. 134, ал. 2,
т. 6 ЗУТ по молба-искане на заинтересувания
„Дуков“ – ЕООД, гр. Каварна, както и правото
на заинтересуваните страни да се конституират
като ответници по адм. д № 237/2011 по описа
на Административния съд – Добрич, чрез подаване на заявление в изискуемата форма съгласно
чл. 218, ал. 4 ЗУТ в едномесечен срок от деня
на обнародването в „Държавен вестник“. По
оспорването е образувано адм. дело № 237/2011
по описа на Aдминистративния съд – Добрич,
насрочено за 20.06.2011 г. от 10 ч.
7087
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че въз основа на оспорване със
Заповед № 143 от 16.05.2011 г. на областния управител на област Кюстендил срещу изменения
и допълнения на текстове от Правилника за дейността на Консултативния съвет по туризъм към
кмета на Община Кюстендил, приети с Решение
№ 863 от 28.04.2011 г. на ОбС – Кюстендил, е
образувано адм. д. № 144 по описа на съда за
2011 г., насрочено за 05.07.2011 г. в 13,30 ч.
7187
Административният съд – Плевен, II състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е образувано адм.д. № 854/2010 по жалба на
Христомир Цанков Христов и Емилия Нинчева Христова от Плевен, ул. Захари Зограф 20,
против Заповед № РД-12-485 от 13.09.2001 г. на
кмета на Община Плевен, издадена на основание
чл. 44, ал. 1, т. 12 ЗМСМА, § 6, ал. 3 ПРЗУТ във
връзка с § 7 ЗИЗУТ, решения по т. 1 от протокол
№ 18 от 5.07.2001 г., по т. 11 от протокол № 28 от
23.08.2001 г. на Експертния съвет при Община
Плевен по устройство на територията и Решение
№ 198 от 28.05.2001 г. по а.х.д. № 30/2001 по описа
на Плевенския окръжен съд, с която се одобрява
частично изменение на застроителния и регулационен план и частичен квартално-застроителен
и силуетен план за поземлени имоти с № 5015
и № 5014, стр. кв. 370 по плана на Плевен, на
основание чл. 32, ал. 1, т. 1 и 3 ЗТСУ и частичен
квартално-застроителен и силуетен план за основното застрояване в парцел (урегулиран поземлен
имот) Х-5015 и IX-5014, стр. кв. 370, на основание
§ 6, ал. 3 ПРЗУТ и чл. 61 и чл. 62, ал. 2 ППЗТСУ.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството в едномесечен
срок от деня на обнародване в „Държавен вестник“
на съобщението за оспорването чрез подаване на
заявление до съда, което да съдържа: трите имена
и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани, трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен
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в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв, фирмата на
търовеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес, номер на
делото, акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал, изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник, подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадените жалби в
законоустановения срок.
7101
Административният съд – Пловдив, съобщава,
че „Кодем Импекс“ – ООД, Пловдив, е оспорило
Заповед № 11-ОА-606 от 11.03.2011 г. на кмета на
Община Пловдив, с която е одобрено изменение
на ПУП – ПРЗ за част от улична територия – имот
на „Марицатекс“ с местонахождение между о. т.
№ 305 до о. т. № 306 от кв. 2 по плана на „СИЗ
ІV част“ , като се заличава осова точка № 306 и
елементите на улицата и се образува нов УПИ
ХLIV-504.887, производствена и обслужваща
дейност с ново застрояване, означено с ограничителна и задължителна линия с устройствени
показатели за зона Соп (Пл – до 60 %, Кинт – до
2,5; Козел – 40 %, свързано застрояване, гариране
и паркиране – 100) по кафявите линии, надписи
и щрихи за регулация, червена и зелена плътна
и прекъсната линия за застрояването и матрица със син цвят, за което е образувано адм. д.
№ 1162 по описа на съда за 2011 г., ХVІІІ състав.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници по делото в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез заявление, което съдържа: 1. трите имена и адреса, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв – за българските граждани;
2. трите имена и личния номер за чужденец и
адреса, заявен в съответната администрация,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
3. фирмата на търговеца или наименованието на
юридическото лице, изписани и на български език,
седалището и последния посочен в съответния
регистър адрес на управление и електронния
му адрес; 4. номер на делото; 5. акта, който се
оспорва, и органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде
конституирано в производството като ответник;
7. подпис на заявителя. Към заявлението следва
да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Дело № 1162/2011 е насрочено за
08.09.2011 г. в 09,30 ч.
7100
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 оспорено Решение № 819
по протокол № 63 от 28.04.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Тутракан, с което на основание чл. 21,
ал. 1 ЗМСМА и чл. 9а ЗОБ е приел Наредба
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за съставянето, изпълнението и отчитането на
общинския бюджет на Община Тутракан и по
нея е образувано адм. дело № 89 по описа на
Административния съд – Силистра, за 2011 г.,
насрочено за 25.07.2011 г. от 10 ч.
7151
Административният съд – Сливен, е образувал адм.д. № 29/2011 на основание чл. 218, ал. 1
ЗУТ, по което предмет на оспорване е Заповед
№ РД-15-1373 от 26.11.2010 г. на кмета на Община
Сливен, с което е одобрено частично изменение
на ПУП с план за регулация и застрояване за
УПИ I „За жилищно строителство, магазини,
паркинги и озеленяване“ в кв. 438 по плана на
кв. Ново село – център, Сливен, като същото се
разделя на пет нови УПИ I и III „За жилищно
строителство“ , УПИ II и V „За озеленяване“
и УПИ IV „За магазини и сграда със смесено
предназначение“. Оспорването е от собственици
на обекти в сграда в режим на етажна собственост в Сливен, ул. Йосиф Щросмайер, бл. 58,
и оспорването, подадено от собствениците на
обекти в сграда в режим на етажна собственост
в Сливен, ул. Владислав Очков, бл. 3. Заинтересуваните лица могат да подадат заявление до
Административния съд – Сливен, в едномесечен
срок от деня на обнародване в „Държавен вестник“ на съобщението за оспорването, за да бъдат
конституирани като ответници в производството.
Заявлението трябва да съдържа трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер
на делото; акта, който се оспорва, и органа,
който го е издал; изявление, че заинтересуваното
лице желае да бъде конституирано в производството като ответник; подпис на заявителя. Към
заявлението следва да се приложат писмените
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за
отмяна на ИАА, както и за присъединяване към
подадената жалба.
7190
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица по чл. 218, ал. 2
ЗУТ, че адм. дело № 8512 по описа на АССГ за
2010 г., насрочено за 20.07.2011г. в 11 ч., е образувано срещу Решение № 468 от 22.07.2010 г. на
Столичния общински съвет за одобряване на ПУП
за м. Студентски град по: 1. жалба на „Студентски инвестиции“ – ЕООД, в частта за УПИ I,
стар кв. 250; 2. жалба на Никола Илиев Николов,
Маргарита Илиева Лещарова, Илия Йорданов
Николов, Анелия Йорданова Йовчева и Георги
Ангелов Бальов в частта на плана за имот пл.
№ 908, кад. лист № 645. Съдът съобщава, че всички
лица, които имат правен интерес по смисъла на
чл. 218, ал. 4 ЗУТ, т.е. за които обжалваният акт
е благоприятен в оспорената им част, могат да
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поискат със заявление да бъдат конституирани по
делото на страната на ответника в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ .
7089
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица по чл. 218, ал. 2
ЗУТ, че адм. дело № 8157 по описа на АССГ за
2010 г., насрочено за 20.07.2011 г. в 11 ч., е образувано срещу Решение № 468 от 22.07.2010 г.
на Столичния общински съвет за одобряване
на ПУП за м. Студентски град по жалби на
Станимир Ангелов Илиев и Камелия Ангелова
Илиева против плана в частта му за имоти пл.
№ 2818 и 2819, к.л. № 623, кв. 173, м. Южна градска територия – трета част, както и по жалба
на Въло Христов Вълов за УПИ V-1957, кв. 173,
м. Студентски град. Съдът съобщава, че всички
лица, които имат правен интерес по смисъла на
чл. 218, ал. 4 ЗУТ, т.е. за които обжалваният акт
е благоприятен в оспорената им част, могат да
поискат със заявление да бъдат конституирани по
делото на страната на ответника в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ .
7090
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че по описа на
съда е образувано адм.д. № 45/2011, насрочено за
29.09.2011 г. в 9,30 ч., по жалба на Алекс Вилиям
Първанов и Златко Георгиев Марков, и двамата
от София, против Решение № 468 от 22.07.2010 г.
на Столичния общински съвет, с което е одобрен
ПУП – ПРЗ на м. Студентски град, София, в
частта относно ПИ пл. № 3439 и № 4030, кв. 234
(стар), м. Студентски град, които попадат в УПИ
IV-3439, 3494, 3495, 3496, за КОО, V-3439, 3496, за
КОО и VІ-3439, 3497 3498, 3499, за КОО от кв. 234
(стар), нови УПИ XIV-3439, 3497, 3498, 3499, УПИ
XV-3439, 3496 и УПИ XVI-3439, 3494, 3495, 3496 от
кв. 23 (нов), м. Студентски град. Заинтересованите
лица могат да поискат да бъдат конституирани
като ответници по делото чрез подаване на молба
до съда в едномесечен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“ .
6784
Административният съд – София-град, съобщава, че е образувано адм.д. № 8808/2010 на второ
отделение, 25 състав, насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 19.09.2011 г.
от 9,30 ч. по жалби, подадени от: Евтим Христов Велев в качеството му на управител на
„Бриз – М“ – ЕООД; Петър Живков Пешев и
Дафина Кирилова Пешева, и двамата от София,
срещу Решение № 468 от 22.07.2010 г. на Столичния
общински съвет (СОС) в частта за урегулиран
поземлен имот (УПИ) III – „За образование и
обществени функции на ВУЗ“, кв. 250 по плана на София, м. Студентски град (УПИ I-1890,
кв. 275а по плана на София, м. Студентски град,
одобрен с Решение № 29 от 10.12.2001 г. на СОС).
Заинтересованите лица могат да се конституират
като ответници по делото в едномесечен срок от
деня на обнародването в „Държавен вестник“ на
това съобщение, като подадат писмена молба със
съдържание и приложения, посочени в чл. 218,
ал. 4 и 5 ЗУТ.
7189
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Административният съд – София-град, ІІ отделение, 24 състав, призовава Йорданка Петрова
Златкова като заинтересована страна по адм.
дело № 5337/2010, образувано по жалба на Александър Димитров Попов срещу удостоверение
за настоящ адрес на лицето Йорданка Петрова
Златкова, заверено на 26.06.2009 г. от район „Средец“, Столична община. Делото е насрочено за
10.10.2011 г. в 14 ч. Заинтересованата страна да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на ГПК.
7088
Административният съд – София-град, II отделение, 31 състав, призовава Тигран Рубенович
Агаханян, без данни за адрес по делото, да се яви
в съда на 6.07.2011 г. в 13,30 ч. като заинтересована страна по адм.д. № 180/2011, образувано по
жалба на Лазаринка Славчова Николова срещу
отказ за изменение на кадастралната карта и
кадастрален регистър, изх. № 94-12610-22-10-9230
от 7.12.2010 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – София-град.
Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на ГПК.
7152
Административният съд – София-град, второ
отделение, 29 състав, съобщава, че по жалба на
Пламен Стефанов Панайотов и „Студентски инвестиции“ – ЕООД, против Решение № 468 от
22.07.2010 г. на Столичния общински съвет, обн.
в „Държавен вестник“ , бр. 62 от 2010 г., обявление № 6448, е образувано адм. дело № 1559/2011,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 13.07.2011 г. от 9,30 ч. С оспореното
решение са одобрени план за регулация и план
за застрояване на м. Студентски град в граници,
подробно описани в посочената публикация. Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници по делото в едномесечен срок от
деня на обнародването на това съобщение, като
подадат писмена молба със съдържание и приложения, посочени в чл. 218, ал. 4 и 5 от Закона
за устройство на територията.
7188
Софийският градски съд, І гр. отделение, 14
състав, е образувал гр. д. № 11572/2010 по иск с
правно основание чл. 109 ЗС, заведен от Ивайло
Николов Моцев и Елена Иванова Моцева срещу
Хосе Рафаел Франсес Мора с последен известен
адрес София, ул. Султан тепе 1А, ап. 15, който
като ответник в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ може да получи
препис от искова молба и доказателства в канцеларията на съда.
7153
Районният съд – Девня, гр. колегия, IV състав,
призовава Станислав Цанков Димитров с последен
адрес София, ул. Йордан Стубел (444А) 10, подн.
А, ет. 2, ап. 5, район „Лозенец“ , сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 29.09.2011 г. в 9,30 ч.
като ответник по гр.д. № 237/2009, заведено от
Желязка С. Милчева с правно основание делба.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
7195
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Карнобатският районен съд призовава Еленка
Илиева Желязкова с последен адрес с. Крумово,
община „Тунджа“, област Ямбол, ул. Кокиче
9А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
21.09.2011 г. в 10,30 ч. като ответница по гр. д.
№ ІІІ-313/2007, заведено от Николай Димов Дончев и Мария Костадинова Дончева от с. Градец,
област Сливен, по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. Ответницата
да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
7154
Кърджалийският районен съд на основание
чл. 48, ал. 1 ГПК призовава Ханс-Дитер Макс Ел,
гражданин на Република Германия, понастоящем
без регистриран адрес в Република България,
да се яви в двуседмичен срок от обнародването
на настоящото съобщение в „Държавен вестник“ за получаване на препис от искова молба
и приложенията към нея по гр. д. № 634/2011
по описа на Кърджалийския районен съд като
ответник по предявения от Незиха Мехмед Ел
от Кърджали иск с правно основание чл. 49,
ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес в
страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
7091
Пловдивският районен съд, ІІІ бр. състав,
призовава Джовани Капучо, роден на 29.11.1967 г.
в гр. Авелино, Италия, с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 13.09.2011 г. в 9,30 ч. като ответник по гр. д. № 20946/2010, заведено от Катина
Славчева Мутафчиева от Пловдив, за развод.
Ако въпреки публикацията ответникът не се
яви в съда при разглеждане на делото, съдът му
назначава особен представител.
7099
Сливенският районен съд призовава РобъртХенри Ван Никерк с последен известен адрес
Сливен, ул. Капитан Мамарчев 1, подн. А, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.07.2011 г.
в 10 ч. като ответник по гр. д. № 6866/2010, заведено от Петя Илиева Енева, по чл. 123 СК.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случа делото ще се гледа при условията на чл. 50,
ал. 2 ГПК (отм.).
7196
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение,
86 състав, призовава Антониос Сирис, роден на
20.01.1979 г., гражданин на Република Гърция,
без адрес, да се яви в съда на 29.09.2011 г. в 10 ч.
като ответник по гр. д. № 11988/2010, заведено
от Вера Йожеф Деме, за лишаване от родителски права. Ответникът в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ може да
подаде писмен отговор по реда на чл. 131 ГПК
на исковата молба, след като се запознае с исковата молба и приложенията към нея, които се
намират в деловодството на съда. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
7197
Софийският районен съд, трето гр. отделение,
87 състав, по гр.д. № 6289/2011 на основание
чл. 562 и 563 ГПК кани държателя на следните
ценни книги: 1. временно удостоверение № 550,
издадено на 14.03.2007 г., удостоверяващо правото
на собственост върху 43 обикновени поименни
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налични акции с право на глас с номинална
стойност 1 лв. всяка акция, с обща номинална
стойност на всички акции 43 лв., с номер на
акциите от 114 960 до 115 002, от регистърния
капитал на „Идеал Стандарт – Видима“ – АД, с
ЕИК 107021444, което временно удостоверение,
материализиращо правото на собственост върху посочените акции, е заложено със заложно
джиро от 19.02.2008 г. в полза на заложния кредитор „Банк ъф Америка Секюритис Лимитид“
(Banc of Securities Limited), дружество, учредено
съгласно законите на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, регистрирано
в регистъра на дружествата „Companies Housе“
под № 01009248 и с регистриран адрес: ул. Крал
Едуард 2, Лондон, ЕС 1 НQ, Обединено кралство
Великобритания и Северна Ирландия, и адрес
за кореспонденция: Канада Скуеър 5, Лондон Е
14 5АQ, Обединено кралство Великобритания и
Северна Ирландия, като заложният кредитор, от
своя страна, с нарочна декларация с нотариална
заверка на подписа на декларатора, извършена
на 27.04.2011 г. от вписания под № 628 в регистъра на НК нотариус Христина Влахова с район
на действие СРС, заявява, че ценната книга не
е в негово държане; 2. временно удостоверение
№ 560, издадено на 21.07.2008 г., удостоверяващо
правото на собственост върху 15 020 400 обикновени поименни налични акции с право на глас
с номинална стойност 1 лв. всяка акция, с обща
номинална стойност 15 020 400 лв., с номера на
акциите от 35 177 099 до 50 197 498, от регистрирания капитал на „Идеал Стандарт – Видима“ – АД,
с ЕИК 107021444, което временно удостоверение,
материализиращо правото на собственост върху посочените акции, е заложено със заложно
джиро от 19.02.2008 г. в полза на заложния кредитор „Банк ъф Америка Секюритис Лимитид“
(Banc of Securities Limited), дружество, учредено
съгласно законите на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, регистрирано
в регистъра на дружествата „Companies Housе“
под № 01009248 и с регистриран адрес: ул. Крал
Едуард 2, Лондон, ЕС 1 НQ, Обединено кралство
Великобритания и Северна Ирландия, и адрес
за кореспонденция: Канада Скуеър 5, Лондон Е
14 5АQ, Обединено кралство Великобритания и
Северна Ирландия, като заложният кредитор, от
своя страна, с нарочна декларация с нотариална
заверка на подписа на декларатора, извършена на
27.04.2011 г. от вписания под № 628 в регистъра
на НК нотариус Христина Влахова с район на
действие СРС, заявява, че ценната книга не е в
негово държане; 3. временно удостоверение № 13,
издадено на 14.03.2007 г., удостоверяващо правото
на собственост върху 5 413 547 обикновени поименни налични акции с право на глас с номинална
стойност 1 лв. всяка акция, с обща номинална
стойност 5 431 547 лв., с номера на акциите от 01
до 1 968 969; от № 1 973 970 до № 2 989 166 и от
№ 31 626 452 до № 34 073 832, от регистрирания
капитал на „Идеал Стандарт България“ – ЕАД,
с ЕИК 107017737, което временно удостоверение,
материализиращо правото на собственост върху посочените акции, е заложено със заложно
джиро от 23.06.2008 г. в полза на заложния кредитор „Банк ъф Америка Секюритис Лимитид“
(Banc of Securities Limited), дружество, учредено
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съгласно законите на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, регистрирано
в регистъра на дружествата „Companies Housе“
под № 01009248 и с регистриран адрес: ул. Крал
Едуард 2, Лондон ЕС 1 НQ, Обединено кралство
Великобритания и Северна Ирландия, и адрес
за кореспонденция: Канада Скуеър 5, Лондон Е
14 5АQ, Обединено кралство Великобритания и
Северна Ирландия, като заложният кредитор, от
своя страна, с нарочна декларация с нотариална
заверка на подписа на декларатора, извършена
на 27.04.2011 г. от вписания под № 628 в регистъра на НК нотариус Христина Влахова с район
на действие СРС, заявява, че ценната книга не
е в негово държане; 4. временно удостоверение
№ 14, издадено на 14.03.2007 г., удостоверяващо
правото на собственост върху 4 168 475 обикновени поименни налични акции с право на глас
с номинална стойност 1 лв. всяка акция, с обща
номинална стойност 4 168 475 лв., с номера от
27 457 977 до 31 626 451, от регистрирани я
капитал на „Идеал Стандарт България“ – ЕАД,
с ЕИК 107017737, което временно удостоверение,
материализиращо правото на собственост върху посочените акции, е заложено със заложно
джиро от 23.06.2008 г. в полза на заложния кредитор „Банк ъф Америка Секюритис Лимитид“
(Banc of Securities Limited), дружество, учредено
съгласно законите на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, регистрирано
в регистъра на дружествата „Companies Housе“
под № 01009248 и с регистриран адрес: ул. Крал
Едуард 2, Лондон ЕС 1 НQ, Обединено кралство
Великобритания и Северна Ирландия, и адрес
за кореспонденция: Канада Скуеър 5, Лондон Е
14 5АQ, Обединено кралство Великобритания и
Северна Ирландия, като заложният кредитор, от
своя страна, с нарочна декларация с нотариална
заверка на подписа на декларатора, извършена
на 27.04.2011 г. от вписания под № 628 в регистъра на НК нотариус Христина Влахова с район
на действие СРС, заявява, че ценната книга не е
в негово държане, да заяви по настоящото дело
правата си върху тези временни удостоверения найкъсно до датата на откритото съдебно заседание,
насрочено за 28.09.2011 г. от 10 ч., когато ще се
разгледа молбата на „Идеал Стандарт Холдингс
(БК), Холандия“ за обезсилването им. Указва на
държателя, че ако не заяви своите права в посочения по-горе срок, временните удостоверения
ще бъдат обезсилени. Заповядва да не се издават
акции и да не се извършват никакви плащания по
гореописаните временни удостоверения. Насрочва
производството по делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 28.09.2011 г. в 10 ч., за
която дата и час да се призове молителят „Идеал
Стандарт Холдингс (БК), Холандия“.
6785
Бургаският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че е образувал гр.
дело № 1962 по описа за 2010 г. по депозирано
мотивирано искане на Комисията за установяване
на имущество, придобито от престъпна дейност
чрез нейния председател, адрес за призоваване:
Бургас, ул. Филип Кутев 26, ет. 3, срещу Станислав
Иванчев Тодоров от Несебър, ж. к. Младост 38А,
и „Тач инвест“ – ЕООД, ЕИК 102994689, Несе-
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бър, ж. к. Младост 38, вх. 1, ет. 1, с управител
Станислав Иванчев Тодоров за отнемане в полза
на държавата на описано имущество на обща
стойност 577 287 лв., както следва:
На основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД от Станислав Иванчев Тодоров:
– 1,74/1984 идеални части от 8/1984 идеални
части от дворно място, съставляващи общинска
част от УПИ VІв, кв. 4, по плана на с. Страцин,
община Поморие, целият с площ 1984 кв.м,
при граници на УПИ: от североизток – УПИ
ІІІ – Живка Роева Тодорова; от югоизток – УПИ
VІІІ (общински); от югозапад – улица; от северозапад – УПИ V – Рою Стоянов Иванов, придобит
от Станислав Тодоров с договор за продажба на
недвижим имот по реда на ЗОС от 30.01.2004 г.,
№ 202, том І, вх. рег. № 405 от 19.02.2004 г.;
– лек автомобил „ВАЗ 2101“ с рег. № А 6295АА,
дата на първоначална регистрация 22.08.1980 г.,
регистрация в сектор „Пътна полиция“ при
ОДМВР – Бургас, закупен на 07.06.1995 г. от
Станислав Тодоров;
– лек автомобил „Фиат Пунто“ с рег. № А
8974 АТ, дата на първоначална регистрация
22.06.1994 г., регистрация в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Бургас, закупен на 06.11.2003 г.
от Станислав Тодоров;
– лек автомобил „ВАЗ 2101“ с рег. № А 1305АА,
дата на първоначална регистрация 14.10.1987 г.,
регистрация в сектор „Пътна полиция“ при
ОДМВР – Бургас, закупен на 26.05.2005 г. от
Станислав Тодоров;
– налична сума, ведно с лихвите, по разплащателна сметка в евро с IBAN № BG34 BPBI 7937 14
17005401 в „Юробанк И Еф Джи България“ – АД,
с титуляр Станислав Иванчев Тодоров;
– сумата 5000 лв., представляваща 50 дружествени дяла от капитала на „Тач инвест“ – ЕООД,
ЕИК 102994689, разпределени по 100 лв. всеки
един дял, при собственик на капитала и управител на дружеството Станислав Иванчев Тодоров.
На основание чл. 4., ал. 2 ЗОПДИППД от Станислав Иванчев Тодоров:
– сумата от продажбата на лек автомобил
марка и модел „Мерцедес Ц“ с рег. № А9684,
дата на първоначална регистрация 07.02.1994 г.,
в размер 4200 лв.;
– сумата от продажбата на лек автомобил, марка и модел „Фолксваген голф“, с рег. № 3444 КА,
дата на първоначална регистрация 23.06.1999 г.,
в размер 6300 лв.
На основание чл. 6 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД от „Тач инвест“ – ЕООД, ЕИК 102994689,
чрез управителя Станислав Иванчев Тодоров:
– ж и лище, апартамен т, с и ден т ификатор
№ 51500. 503.64.1.1, с площ 52 кв.м, с прилежащи части 16,90 кв.м като самостоятелен обект,
намиращ се в сграда № 1, разположена в имот
с идентификатор 51500.503.64, с адрес на имота:
гр. Несебър, п. к. 8230, ет. 0, ап. 1, с граници
и съседи: на същия етаж – 51500.503.64.1.8; под
обекта – няма, над обекта – 51500.503.64.1.3; собственик: „Тач инвест“ – ЕООД, ЕИК 102994689;
– ж и лище, апартамен т, с и ден т ификатор
№ 51500.503.64.1.3, с площ 59 кв.м, с прилежащи части 10,93 кв.м като самостоятелен обект,
намиращ се в сграда № 1, разположена в имот
с идентификатор 51500.503.64, с адрес на имота:
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гр. Несебър, п. к. 8230, ет. 1, ап. 3, с граници и
съседи: на същия етаж – 51500.503.64.1.2; под обекта – 51500.503.64.1.1, над обекта – 51500.503.64.1.5;
собственик: „Тач инвест“ – ЕООД, ЕИК 102994689;
– ж и лище, апар тамен т, с и ден т ификатор
№ 51500.503.64.1.5, с площ 59 кв.м с прилежащи
части 10,93 кв.м. като самостоятелен обект, намиращ се в сграда № 1, разположена в имот с
идентификатор 51500.503.64, с адрес на имота:
гр. Несебър, п.к. 8230, ет. 2, ап. 5, с граници и
съседи: на същия етаж – 51500.503.64.1.4; под обекта – 51500.503.64.1.3, над обекта – 51500.503.64.1.7;
собственик: „Тач инвест“ – ЕООД, ЕИК 102994689;
– ж и лище, апар тамен т, с и ден т ификатор
№ 51500.503.64.1.7, с площ 56 кв.м, с прилежащи части 9,41 кв.м като самостоятелен обект,
намиращ се в сграда № 1, разположена в имот
с идентификатор 51500.503.64, с адрес на имота:
гр. Несебър, п. к. 8230, ет. 3, ап. 7, с граници
и съседи: на същия етаж – 51500.503.64.1.6; под
обекта – 51500.503.64.1.5, над обекта – няма; собственик: „Тач инвест“ – ЕООД, ЕИК 102994689;
– гараж с идентификатор № 51500. 503.64.1.8, с
площ 28 кв.м, с прилежащи части 9,39 кв.м като
самостоятелен обект, намиращ се в сграда № 1,
разположена в имот с идентификатор 51500.503.64,
с адрес на имота: гр. Несебър, п. к. 8230, ет. 0,
гараж 7, с граници и съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 51500.503.64.1.1;
под обекта – няма, над обекта – 51500.503.64.1.2;
собственик: „Тач инвест“ – ЕООД, ЕИК 102994689.
Описаните 5 недвижими имота – придобити
с нот. акт за покупко-продажба на отстъпено
право на строеж № 198, том ХХХІ, дело № 7117,
вх. № 8274 от 21.12.2005 г., и изградена четириетажна жилищна сграда, съгласно констативен
акт, обр. № 15 от 15.04.2007 г. на Община Несебър.
На основание чл. 6 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИПП от „Тач инвест“ – ЕООД, ЕИК 102994689,
чрез управителя Станислав Иванчев Тодоров, суми
от продажбата на недвижими имоти по пазарната им оценка към момента на продажбата:
– сумата от продажбата на недвижим имот
с нот. акт № 197, том. Х, дело № 2333/2007 г., в
размер 52 800 лв.;
– сумата от продажбата на недвижим имот с
нот. акт № 29, том. І, дело № 31 от 15.01.2009 г.,
в размер 50 780 лв.;
– сумата от продажбата на недвижим имот
с нот. акт № 174, том. Х, дело № 1561, вх. рег.
№ 2777 от 25.05.2010 г., в размер 55 400 лв.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 06.10.2011 г. от 10 ч. в
сградата на Окръжния съд – Бургас.
В двумесечен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“ третите лица,
претендиращи самостоятелни права върху това
имущество или върху отделни имуществени права от него, могат да встъпят в образуваното гр.
дело № 1962/2010 на БОС, като предявят своите
претенции пред Бургаския окръжен съд като
първа инстанция.
6726
Плевенският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че е образувано гр. д.
№ 25/2010 по постъпило мотивирано искане по
чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД от Комисията за установяване на имущество, придобито по престъпен
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начин със седалище София (мотивираното искане
има действие на искова молба против ответниците Валентин Георгиев Георгиев от Плевен, ул.
Мусала 21, ет. 1, ап. 1, и Михаела Валентинова
Георгиева от Плевен, ул. Г. Бенковски 36, чрез
законните є представители Валентин Георгиев
Георгиев от Плевен, ул. Мусала 21, ет. 1, ап. 1, и
Радослава Богданова Тинкова от Плевен, ул. Г.
Бенковски 36, за отнемане в полза на държавата
на следното имущество:
– 1/10 идеална част от гараж № 3, в Плевен,
ул. Катя Попова 14, от 18 кв.м, построен върху
държавно дворно място с отстъпено право на
строеж, съставляващо парцел IV с пл. № 6104 в
стр. кв. 152 по плана на Плевен, при съседи на
гаража: гараж на Даринка и Сашо Миладинови,
гараж на Красимир Павлов Енчев, а на парцела:
улица Катя Попова, ул. Радецки, парцел № V-6103,
придобит от Валентин Георгиев Георгиев с нотариален акт № 45, том 6, дело № 1045/1996 г., вх. рег.
№ 1266 от 22.05.1996 г., за покупко-продажба на
недвижим имот на Службата по вписванията при
Районния съд – Плевен.
– Лозе 1,139 дка в землището на с. Писарово,
община Искър, област Плевен, в м. Старите лозя,
четвърта категория, съставляващо имот № 031023
по плана за земеразделяне, EKATTE 56493, при
граници и съседи: имот № 031022 – нива на земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ; имот № 000828 – полски път на
Община Искър; имот № 031021 – лозе на насл. на
Тодор Христов Димитров; имот № 031024 – лозе
на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, придобит от Валентин Георгиев Георгиев с нотариален акт № 121,
том 66, дело № 15350/2006, вх. рег. № 24893 от
29.12.2006 г., за покупко-продажба на недвижим
имот на Службата по вписванията при Районния
съд – Плевен.
– Апартамент № 5 в Плевен на ул. Георги
Бенковски 6-А, в сградата, построена от „ЖСК
Четвърти март“, на ІІІ етаж, със западно, южно
и източно изложение, състоящ се от две спални,
дневна, кухня, баня и тоалетна, с обща застроена
площ с една втора част от стълбището 105 кв.м,
при съседи: отдолу – апартамент на Дамян Гергов
Банов, Йорданка Кънчева Банова, отгоре – тавански помещения на Тодор Димитров Савов и
Лидия Енчева Савова, Дамян Гергов Банов и
Йорданка Кънчева Банова и собствено таванско
помещение, изток – двор на кооперацията и съседа
на парцела Георги Христов Йосифов, юг – съседа
на дворното място Борис Кънчев Мошев и Петър
Иванов Пелов, север – апартамент на Тодор Димитров Савов и Лидия Енчева Савова, запад – ул.
Георги Бенковски, заедно с принадлежащите на
апартамента избено помещение № 2 – 22 кв.м, с
източно изложение, при съседи: изток – двор на
кооперацията и улица Кайзерслаутерн, запад – избено помещение на Шериф Ибраимов Ибраимов
и Нуртен Алиева Ибраимова, север – избено
помещение на Исмаил Алиев Метов и Бедрие
Ембиева Метова, юг – общо избено помещение
за смет, и таванско помещение № 3 от 24 кв.м,
с източно изложение, при съседи: изток – ул.
Кайзерслаутерн, запад – таванско помещение на
Тодор Димитров Савов и Лидия Енчева Савова,
север – таванско помещение на Исмаил Алиев
Метов и Бедрие Ембиева Метова, и юг – таванско
помещение на Дамян Гергов Банов и Йорданка
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Кънчева Банова, както и припадащите се 1/6
идеални части от общите части на сградата и от
правото на строеж, отстъпено върху урегулиран
поземлен имот № І-4807, квартал 145 по плана
на Плевен, при съседи: ул. Георги Бенковски,
ул. Кайзерслаутерн и урегулиран поземлен имот
П-4808,4808а, придобит от Валентин Георгиев
Георгиев с нотариален акт № 139, том 50, дело
№ 12004/2007, вх. рег. № 18144 от 18.10.2007 г., за
покупко-продажба на недвижим имот на Службата по вписванията при Районния съд – Плевен.
– 1/10 идеална част от нива в землището на
с. Згалево, област Плевен, в м. Одерец, съставляваща имот № 017002 по плана за земеразделяне
с площ 24,066 дка и
– 1/10 идеална част от нива в землището на с.
Згалево, област Плевен, в м. Гондолица, съставляваща имот № 049006 по плана за земеразделяне с
площ 3,001 дка, четвърта категория, придобити от
Валентин Георгиев Георгиев чрез Постановление
№ 156, том 25, вх. рег. № 24391 от 20.12.2007 г.,
за възлагане на недвижим имот на Службата по
вписванията при Районния съд – Плевен, частен
съдебен изпълнител.
– Офис № 18 в Плевен, на третия етаж в пристройката към реконструираната сграда с актуален
административен адрес ул. Ресен 15, с предишен
административен адрес ул. Цар Симеон 20, със
застроена площ 30 кв.м, при съседи: изток – ул.
Ресен, запад – офис 16 – 17, север – стълбище,
юг – УПИ IV-4896, отдолу – офиси 13 и 14 – 15,
горе – покривна конструкция, ведно с 4,0328 %
идеални части от общите части на сградата,
представляващи 7,13 кв.м, и съответните идеални
части от правото на строеж върху урегулиран
поземлен имот ІІІ-4895 в квартал 382 по плана на
Плевен, при граници и съседи: ул. Цар Симеон, ул.
Ресен, имот № IV-4896, имот № П-4894, придобит
от Валентин Георгиев Георгиев с нотариален акт
№ 134, том 18, дело № 4309/2008, вх. рег. № 7320
от 09.05.2008 г., за покупко-продажба на недвижим
имот на Службата по вписванията при Районния
съд – Плевен.
– Поземлен имот в Плевен с адрес ул. Драгоман 23 по документ за собственост, а съгласно
удостоверение № ЕСГРАОН-1085 от 11.04.2008 г.
от Община Плевен – с адрес: ул. Драгоман 23 и
ул. Кала тепе 24, целият поземлен имот с площ
265 кв.м, съставляващ поземлен имот № 5253 в
квартал 394 по плана на града, за който поземлен имот е отреден урегулиран поземлен имот
№ I-5253 в кв. 394 по плана на града, с площ 270
кв.м, при съседи: ул. Кала Тепе, ул. Драгоман
и УПИ II-5252 на Владимир Илиев Карамишев,
заедно с построената в поземления имот двуетажна масивна жилищна сграда, състояща се
от две самостоятелни жилища, както и всички
подобрения в поземления имот, придобит от
Валентин Георгиев Георгиев с нотариален акт
№ 154, том 26, дело № 6287/2008, вх. рег. № 10025
от 18.06.2008 г., за покупко-продажба на недвижим
имот на Службата по вписванията при Районния
съд – Плевен.
– Апартамент № 5 в Плевен в жилищната
сграда на ЖСК „Среброструй“ на улица Ресен 8,
вх. Б, на ІІІ ет., с изложение север – изток – юг,
състоящ се от спалня, дневна, кухня, баня и
тоалетна, със застроена площ 73 кв.м, с полага-
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щата се част от стълбището и 40% от площта на
балконите, при съседи: апартамент на Владимир
и Олга Янчеви, отгоре – апартамент на Ангел
и Петрана Иванови, север – двор, изток – двор,
юг – двор и стълбище, заедно с принадлежащите
към това жилище избено помещение № 1 на площ
5 кв.м, с изложение север – изток, при съседи:
маза на Илия и Тодорица Топурови, коридор,
север – двор, изток – двор, както и таванско помещение № 4 на площ 14 кв.м, с изложение юг,
при съседи: таван на Владимир и Олга Янчеви,
таван на Ангел и Петрана Иванови, коридор,
юг – двор, заедно с 1/14 идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж
върху държавна земя, съставляваща УПИ I в стр.
кв. 381 по плана на Плевен, при съседи: от две
страни – улици и УПИ П, V и XI, придобит от
Валентин Георгиев Георгиев с нотариален акт
№ 37, том 32, дело № 7619/2008, вх. рег. № 11979
от 23.07.2008 г., за покупко-продажба на недвижим
имот на Службата по вписванията при Районния
съд – Плевен.
– Овощна градина 1,100 дка, трета категория,
съставляваща имот № 078018 по плана за земеразделяне в землището на с. Владиня, община
Ловеч, ЕКАТТЕ 11452, в м. Станьовица при граници и съседи: имот № 078019 – овощна градина
на Христо Блажев Трифонов, № 078017 – овощна
градина на Зарка Николова Найденова, имот
№ 078048 – полски път на Община Ловеч, имот
№ 078021 – овощна градина на Младен Йорданов Христов, придобита от Валентин Георгиев
Георгиев с нотариален акт № 151, том 30, дело
№ 639/2006, вх. рег. № 10460 от 19.12.2006 г., за
покупко-продажба на недвижим имот на Службата по вписванията при Районния съд – Ловеч.
– Ливада 15,006 дка, десета категория, м. Сорил, ЕКАТТЕ 69523, имот № 149046 в землището
на с. Радювене, община Ловеч, област Ловеч, при
граници и съседи: парцел № 149040 – ливада на
Митьо Панов Пеев, парцел № 149041 – ливада на
Вълчо Маринов Дишев, парцел № 149043 – ливада
на Община Ловеч – с. Радювене, чл. 19; парцел
№ 149044 – ливада на насл. на Добри Цанов Арнаудски; парцел № 149045 – ливада на насл. на
Бано Вълко Кузмански; парцел № 149065 – полски
път на Община Ловеч – полски пътища; парцел
№ 149047 – ливада на насл. на Вълчо Петков
Начев; парцел № 149039 – ливада на Петко Стоянов Начев, придобита от Валентин Георгиев
Георгиев с нотариален акт № 129, том 30, дело
№ 6493/2007, вх. рег. № 9369 от 28.12.2007 г., за
покупко-продажба на недвижим имот на Службата по вписванията при Районния съд – Ловеч.
– Наличната сума по банкова сметка № /02/
0000000003909464 при „ДСК“ – ЕАД – ЦУ, ведно със законната лихва, считано от датата на
завеждане на иска до окончателното плащане, с
титуляр Валентин Георгиев Георгиев;
– На л и ч ната су ма по ба н кова сме т ка
№ 0000000003909465 при „ДСК“ – ЕАД – ЦУ,
ведно със законната лихва, считано от датата на
завеждане на иска до окончателното плащане, с
титуляр Валентин Георгиев Георгиев;
– На л и ч ната су ма по ба н кова сме т ка
№ 0000000003910018 при „ДСК“ – ЕАД – ЦУ,
ведно със законната лихва, считано от датата на
завеждане на иска до окончателното плащане, с
титуляр Валентин Георгиев Георгиев;
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– На л и ч ната су ма по ба н кова сме т ка
№ 0000000015703095 в евро при „ДСК“ – ЕАД – ЦУ,
ведно със законната лихва, считано от датата на
завеждане на иска до окончателното плащане, с
титуляр Валентин Георгиев Георгиев;
– На л и ч ната су ма по ба н кова сме т ка
№ 0000000003771928 при „ДСК“ – ЕА Д – ЦУ,
ведно със законната лихва, считано от датата на
завеждане на иска до окончателното плащане, с
титуляр Валентин Георгиев Георгиев;
– На л и ч ната су ма по ба н кова сме т ка
№ 16140324167000 при „ДСК“ – ЕАД -ЦУ, ведно
със законната лихва, считано от датата на завеждане на иска до окончателното плащане, с
титуляр Валентин Георгиев Георгиев;
– На л и ч ната су ма по ба н кова сме т ка
№ BG93UBBS80021086833920 при „ОББ“ – АД,
София, ведно със законната лихва, считано от
датата на завеждане на иска до окончателното
плащане, с титуляр Валентин Георгиев Георгиев;
– Наличната сума по банкова сметка № BGN:
BG04BUIN95611000062289 при „Алианц Банк България“ – АД – БЦ, Плевен, ведно със законната
лихва, считано от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане, с титуляр Валентин
Георгиев Георгиев;
– На л и ч ната су ма по ба н кова сме т ка
№ BG81CECB97901095242700 – разплащателна
при „Централна кооперативна банка“ – АД, София,
ведно със законната лихва, считано от датата на
завеждане на иска до окончателното плащане, с
титуляр Валентин Георгиев Георгиев;
– На л и ч ната су ма по ба н кова сме т ка
№ BG52BPBI79231065657601 при „Юробанк и
Еф Джи България“ – АД, ведно със законната
лихва, считано от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане, с титуляр Валентин
Георгиев Георгиев;
– На л и ч ната су ма по ба н кова сме т ка
№ BG25BPBI79231065657602 при „Юробанк и
Еф Джи България“ – АД, ведно със законната
лихва, считано от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане, с титуляр Валентин
Георгиев Георгиев;
– На л и ч ната су ма по ба н кова сме т ка
№ BG14BPBI79234065657601 при „Юробанк и
Еф Джи България“ – АД, ведно със законната
лихва, считано от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане, с титуляр Валентин
Георгиев Георгиев;
– На л и ч ната су ма по ба н кова сме т ка
№ BG84BPBI79234065657602 при „Юробанк и
Еф Джи България“ – АД, с титуляр Валентин
Георгиев Георгиев;
- Наличната сума по банкова сметка в CHF
№ BG87BPBI79231365657601 при „Юробанк и
Еф Джи България“ – АД, ведно със законната
лихва, считано от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане, с титуляр Валентин
Георгиев Георгиев;
– На л и ч ната су ма по ба н кова сме т к а в
№ ЕURО BG34BPBI79231465657601 при „Юробанк
и Еф Джи България“ – АД, ведно със законната
лихва, считано от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане, с титуляр Валентин
Георгиев Георгиев;
От Валентин Георгиев Георгиев на основание
чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД, като сумите са по пазарни
стойности към момента на отчуждаване:
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– Сумата от продажбата на недвижим имот
с нотариален акт № 139, том 5, дело № 906/2009,
вх. рег. № 1680 от 26.09.2009 г., за покупко-продажба на недвижим имот на Службата по вписванията
при Районния съд – Кнежа, в размер 5350,40 лв.
– Сумата от продажбата на недвижим имот с
нотариален акт № 148, том 17, дело № 3422/2006,
вх. рег. № 5804/22.11.2006 г., за покупко-продажба
на недвижим имот на Службата по вписванията
при Районния съд – Никопол, в размер 2213 лв.
– Сумата от продажбата на недвижими имоти
с нотариален акт № 37, том 7, дело № 1256/2007,
вх. рег. № 3210 от 23.04.2007 г., за покупко-продажба на недвижим имот на Службата по вписванията при Районния съд – Никопол, общо в
размер 9358,22 лв.
– Сумата от продажбата на недвижим имот
с нотариален акт № 8, том 3, дело № 524/2007,
вх. рег. №1447/31.01.2007 г., за покупко-продажба
на недвижим имот на Службата по вписванията
при Районния съд – Плевен, в размер 1340,50 лв.
– Сумата от продажбата на недвижим имот
с нотариален акт № 75, том 2, дело № 367/2007,
вх. рег. № 1128 от 26.01.2007 г., за покупко-продажба на недвижим имот на Службата по вписванията
при Районния съд – Плевен, в размер 199,50 лв.
– Сумата от продажбата на недвижим имот
с нотариален акт № 42, том 4, дело № 816/2007,
вх. рег. № 2043 от 08.02.2007 г., за покупко-продажба на недвижим имот на Службата по вписванията
при Районния съд – Плевен, в размер 3856,72 лв.
– Сумата от продажбата на недвижими имоти
с нотариален акт № 157, том 35, дело № 8424/2007,
вх. рег. № 13533 от 08.08.2007 г., за покупко-продажба на недвижим имот на Службата по вписванията при Районния съд – Плевен, в размер
8846 лв.
– Сумата от продажбата на недвижим имот с
нотариален акт № 144, том 7, дело № 1640/2008,
вх. рег. № 3003 от 05.03.2008 г., за покупко-продажба на недвижим имот на Службата по вписванията
при Районния съд – Плевен, в размер 110 150 лв.
– Сумата от продажбата на недвижим имот
с нотариален акт № 113, том 3, дело № 610/2008,
вх. рег. № 1047 от 05.02.2008 г., за покупко-продажба на недвижим имот на Службата по вписванията
при Районния съд – Плевен, в размер 1450 лв.
– Сумата от продажбата на недвижим имот с
нотариален акт № 185, том 34, дело № 8294/2008,
вх. рег. № 12868 от 07.08.2008 г., за покупко-продажба на недвижим имот на Службата по вписванията при Районния съд – Плевен, в размер
105 450 лв.
– Сумата от продажбата на недвижим имот
с нотариален акт № 5, том 26, дело № 6102/2008,
вх. рег. № 9781 от 16.06.2008 г., за покупко-продажба на недвижим имот на Службата по вписванията
при Районния съд – Плевен, в размер 110 000 лв.
– Сумата от продажбата на недвижим имот
с нотариален акт № 101, том 1, дело № 111/2008,
вх. рег. № 248 от 24.01.2008 г., за покупко-продажба
на недвижим имот на Службата по вписванията
при Районния съд – Ловеч, в размер 9750 лв.
– Сумата от продажбата на недвижим имот с
нотариален акт № 116, том 46, дело № 11016/2008,
вх. рег. № 16533 от 10.10.2008 г., за покупко-продажба на недвижим имот на Службата по вписванията
при Районния съд – Плевен, в размер 25 050 лв.
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– Сумата от продажбата на лек автомобил
марка Фиат, модел Типо, с рег. № ПЛ 9051 Л,
рама № ZFA1600002288424, двигател няма номер,
първоначална регистрация 11.10.1993 г., в размер
42,75 лв.
– Сумата от продажбата на мотопед марка
„Сузуки“ модел 50, с рег. № ПЛ 1293 Н, рама
№ СА1DA140778, двигател № A129142462, в размер
150 лв.
В случай че съдът не уважи иска по чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД, предявен по пазарната стойност
на отчуждения недвижим имот, то под условията
на евентуалност да бъде предявен иск с цена въз
основа на стойността, обективирана в нотариалните актове за покупко-продажба, както следва:
– Сумата от продажбата на недвижим имот с
нотариален акт № 139, том 5, дело № 906/2009,
вх. рег. № 1680 от 26.09.2009 г., за покупко-продажба
на недвижим имот на Службата по вписванията
при Районния съд – Кнежа, в размер 5350,40 лв.
– Сумата от продажбата на недвижим имот с
нотариален акт № 148, том 17, дело № 3422/2006,
вх. рег. № 5804 от 22.11.2006 г., за покупко-продажба
на недвижим имот на Службата по вписванията
при Районния съд – Никопол, в размер 961,50 лв.
– Сумата от продажбата на недвижими имоти
с нотариален акт № 37, том 7, дело № 1256/2007,
вх. рег. № 3210 от 23.04.2007 г., за покупко-продажба
на недвижим имот на Службата по вписванията при
Районния съд – Никопол, общо в размер 9358,22 лв.
– Сумата от продажбата на недвижим имот
с нотариален акт № 8, том 3, дело № 524/2007,
вх. рег. № 1447/31.01.2007 г., за покупко-продажба
на недвижим имот на Службата по вписванията
при Районния съд – Плевен, в размер 1340,50 лв.
– Сумата от продажбата на недвижим имот
с нотариален акт № 75, том 2, дело № 367/2007,
вх. рег. № 1128 от 26.01.2007 г., за покупко-продажба
на недвижим имот на Службата по вписванията
при Районния съд – Плевен, в размер 51,80 лв.
- Сумата от продажбата на недвижим имот
с нотариален акт № 42, том 4, дело № 816/2007,
вх. рег. № 2043 от 08.02.2007 г., за покупко-продажба
на недвижим имот на Службата по вписванията
при Районния съд – Плевен, в размер 3856,72 лв.
– Сумата от продажбата на недвижими имоти с
нотариален акт № 157, том 35, дело № 8424/2007,
вх. рег. № 13533 от 08.08.2007 г., за покупко-продажба на недвижим имот на Службата по вписванията
при Районния съд – Плевен, в размер 8846 лв.
– Сумата от продажбата на недвижим имот с
нотариален акт № 144, том 7, дело № 1640/2008,
вх. рег. №3003 от 05.03.2008 г., за покупко-продажба
на недвижим имот на Службата по вписванията
при Районния съд – Плевен, в размер 30 413,16 лв.
– Сумата от продажбата на недвижим имот с
нотариален акт № 113, том 3, дело № 610/2008,
вх. рег. № 1047/05.02.2008 г., за покупко-продажба
на недвижим имот на Службата по вписванията
при Районния съд – Плевен, в размер 1450 лв.
– Сумата от продажбата на недвижим имот с
нотариален акт № 185, том 34, дело № 8294/2008,
вх. рег. № 12868 от 07.08.2008 г., за покупко-продажба на недвижим имот на Службата по вписванията
при Районния съд – Плевен, в размер 45 300 лв.
– Сумата от продажбата на недвижим имот с
нотариален акт № 5, том 26, дело № 6102/2008,
вх. рег. № 9781 от 16.06.2008 г., за покупко-продажба
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на недвижим имот на Службата по вписванията
при Районния съд – Плевен, в размер 58 674,90 лв.
– Сумата от продажбата на недвижим имот с
нотариален акт № 101, том 1, дело № 111/2008,
вх. рег. № 248 от 24.01.2008 г., за покупко-продажба
на недвижим имот на Службата по вписванията
при Районния съд – Ловеч, в размер 208 лв.
– Сумата от продажбата на недвижим имот с
нотариален акт № 116, том 46, дело № 11016/2008,
вх. рег. № 16533 от 10.10.2008 г., за покупко-продажба на недвижим имот на Службата по вписванията
при Районния съд – Плевен, в размер 13 687,50 лв.
– Сумата от продажбата на лек автомобил
марка „Фиат“ , модел „Типо“ , с рег. № ПЛ 9051
Л, рама № ZFA1600002288424, двигател – няма
номер, първоначална регистрация 11.10.1993 г., в
размер 42,75 лв.
– Сумата от продажбата на мотопед, марка
Сузуки“ , модел 50, с рег. № ПЛ 1293 Н, рама
№ СА1DA140778, двигател № A129142462, в размер
150 лв.
От Михаела Валентинова Георгиева чрез законните є представители Валентин Георгиев Георгиев
и Радослава Богданова Тинкова на основание чл. 9
във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– Апартамент 1, I етаж, построен в жилищната
сграда в Плевен, с административен адрес Плевен,
ул. Мусала 21, и състоящ се от три спални, кухня,
баня-тоалетна с площ 94 кв.м без стълбището, с
изложение – изток – юг – север, в масивна три
етажна жилищна сграда, при съседи на апартамента: отдолу – маза, отгоре – апартамент на Атанас
Димитров Вачев, от две страни – двор, както и
принадлежащото на апартамента избено помещение
в северната страна на мазата със застроена площ
18 кв.м при съседи на избеното помещение: Петко
Кръстев Чамбов, стълбище, двор и коридор, заедно
с едно таванско помещение в южната страна на
тавана с площ 22 кв.м, при съседи: Атанас Димитров Вачев, стълбище, коридор и улица, ведно с 1/3
идеална част от стълбището и общата избена част,
външната водопроводна мрежа, външната канализация, външната ел. мрежа до електрическото табло
и 1/3 идеална част от отстъпеното право на строеж
върху земята, съставляващо парцел IX, в квартал
152 по плана на Плевен, при съседи: наследници
на Цветан Христов Ангелов, ул. Жилфонд, гр.ж.
блокове с общо застроено пространство и незастроено такова – 290 кв.м, придобит от Михаела
Валентинова Георгиева чрез законния є представител Валентин Георгиев Георгиев с нотариален акт
№ 47, том 39, дело № 9271/2007, вх. рег. № 14618
от 24.08.2007 г., за покупко-продажба на недвижим
имот на Службата по вписванията при Районния
съд – Плевен.
– Гараж № 2 в Плевен с административен адрес
Плевен, ул. Катя Попова 14, с площ 18 кв.м, вторият
поред, считано от регулационната линия към УПИ
III-6105, заедно със съответните идеални части от
общите части и с правото на строеж, който гараж
граничи с гараж № 1 на Цеко Георгиев Цеков, дв.
място на УПИ IV-6104, гараж и УПИ V-6103, който
гараж е построен въз основа на допълнителното
отстъпено право на строеж върху държавна земя,
съставляваща поземлен имот, урегулиран в УПИ
IV-6104 в кв. 152 по плана на Плевен, при граници и съседи на имота: ул. Катя Павлова, ул. Ген.
Радецки, УПИ V-6103, УПИ III-6105, придобит от
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Михаела Валентинова Георгиева чрез законния
є представител Валентин Георгиев Георгиев с
нотариален акт № 165, том 53, дело № 12759/2007,
вх. рег. № 19476 от 01.11.2007 г., за покупко-продажба на недвижим имот на Службата по вписванията при Районния съд – Плевен.
От Михаела Валентинова Георгиев чрез законните є представители Валентин Георгиев Георгиев
и Радослава Богданова Тинкова на основание чл. 8
във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– 3/4 идеални части от апартамент № 4, в
Плевен в триетажна масивна жилищна сграда на
ул. Ресен 6, на II етаж, състоящ се от две стаи,
хол, кухня, баня, тоалетна, с общо застроена
площ 90 кв.м без стълбището при съседи: отдолу – Нина и Петър Димитрови, отгоре – Пелко
Лазаров Дачев, изток – Тодор Тодоров Янков,
юг, запад и север – дворно място, върху което
е застроена сградата, заедно с принадлежащите
на апартамента избено помещение в южната
страна на мазата с площ 16,60 кв.м, при съседи:
Нина и Петър Димитрови, Цонка Илиева Базергянова, коридор и двор, и таванско помещение в
югозападната страна на тавана с площ 28 кв.м,
при съседи: Нина и Петър Димитрови, Пелко
Лазаров Дачев, коридор и двор, както и с 1/6
идеална част от общите части на сградата и от
отстъпеното право на строеж върху общински
урегулиран поземлен имот, съставляващ УПИ
XI-4871 в квартал 381 по плана на Плевен, целият с площ 690 кв.м, при съседи: ул. Ресен, УПИ
I-4874 на Александър Илиев Петров и др., УПИ
VI-4872 на Александър Петров Доков и др.,УПИ
XII-4869 на Ивайло Атанасов Арнаудов и др. и
УПИ Х-4867 на Иво Петров Петров и др., а така
също и гаражна клетка № 2, построена върху
гореописания урегулиран поземлен имот, при
съседи: север – гараж № 2, юг – дворното място, изток – гараж № 3 на наследници на Пелко
Лазаров Дачев, запад – дворното място, заедно
с припадащите се на гаражната клетка идеални
части от правото на строеж върху УПИ XI-4871
в квартал 381 по плана на Плевен, целият с площ
690 кв.м, при съседи: ул. Ресен, УПИ I-4874 на
Александър Илиев Петров и др.,УПИVI-4872 на
Александър Петров Доков и др., УПИ XII-4869 на
Ивайло Атанасов Арнаудов и др., и УПИ Х-4867
на Иво Петров Петров и др., придобит от Михаела
Валентинова Георгиева чрез законния є представител Радослава Богданова Тинкова с нотариален
акт № 116, том 46, дело № 11016/2008, вх. рег.
№ 16533 от 10.10.2008 г., за покупко-продажба на
недвижим имот на Службата по вписванията при
Районния съд – Плевен.
От Михаела Валентинова Георгиева чрез законните є представители Валентин Георгиев Георгиев
и Радослава Богданова Тинкова на основание чл. 8
във връзка с чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД:
– Сумата от продажбата на недвижим имот с
нотариален акт № 88, том 28, дело № 58631/2010,
вх. рег. № 11146 от 09.08.2010 г., за покупко-продажба на недвижим имот на Службата по вписванията
при Районния съд – Плевен, в размер 9750 лв.
Плевенският окръжен съд указва, че срокът, в
който заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху гореописаното имущество, е най-късно първото заседание, което е
насрочено за 20.09.2011 г. 14,30 ч.
7102
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21075/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Асо – 67“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Младост“, ж.к. Горубляне, бл. 10, ет. 2, ап. 2, с предмет на дейност:
монтаж на метални изделия в строителството,
т ранспортна дейност, спедиционна дейност,
сервизно обслужване, търговска дейност в страната и в чужбина, търговско посредничество
и представителство, туроператорска дейност,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Асен Антимов Тимаров, който го
управлява и представлява.
12220
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
4.I.2008 г. по ф.д. № 21253/2007 вписа в търговския
регистър акционерно дружество „Атле“ – АД,
със седалище и адрес на управление София, ул.
Проф. д-р Димитър Атанасов 12, вх. 1, ет. 1, ап. 1,
с предмет на дейност: търговия с лекарствени
средства, внос и износ на лекарствени средства,
представителство, производство, поддръжка,
лизинговане и търговия със специализирани
моторни превозни средства, въздухоплавателни
средства, техника за наземно обслужване на
летища, минна техника, самолетообслужваща
техника, радиолокационна и свързочна техника, машини и съоръжения за нефтодобивната и
газовата промишленост, хотелиерска и туроператорска дейност, туристически услуги, социални
дейности, търговско представителство, агентство
и посредничество, вътрешна и външна търговия,
всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 51 000 лв., разпределен в 510 акции на
приносител с номинална стойност 100 лв. Дружеството е със съвет на директорите в състав:
Румен Йорданов Мавродиев – председател и изпълнителен директор, Петя Дамянова Луканова
и Станислав Павлов Диманов, и се представлява
от Румен Йорданов Мавродиев.
12221
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20868/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Кинси“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Подуяне“, ул. Летоструй 54А, с предмет
на дейност: внос и износ и търговия на едро и
дребно с различен вид стоки, посредническа
дейност, друг вид, незабранена от закона дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5100 лв., със съдружници Стоян Богданов Иванов,
Николай Тодоров Николов и Христиан Йосифов
Веселинов и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
12222
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19273/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Панбул – инвест“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Лозенец“, ул.
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Свети Наум 16, ет. 4, ап. 7, с предмет на дейност:
всякаква производствена дейност, търговска
дейност и предоставяне на услуги, търговски
операции, мениджмънт, лизинг, консултантски услуги, транспортна дейност, инженеринг,
търговско представителство и всички сделки и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Панайотис
Валери Каллистратидис, който го управлява и
представлява.
12223
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20985/2007 вписа в търговския регистър
д ру жес т во с ог ра ни чена о т г оворнос т „Уиш
бюти“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 435,
вх. В, ап. 69, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, външно- и
вът решнот ърговска дейност, всякак ва дру га
дейност, незабранена от закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със
съдружници Иван Танев Танев, Цанко Иванов
Цанев и Светлана Иванова Андреева и се управлява и представлява от Иван Танев Танев.
12224
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 13992/98 вписва промени
за „Грей уърлдуайд България“ – ЕООД: заличава като управител Мария Георгиева Миланова;
вписва като управител Дан Пол Медрея; вписва
промяна на наименованието от „Грей уърлдуайд
България“ – ЕООД, на „Грей България“ – ЕООД;
вписва промяна на седалището и адреса на управление в София, район „Средец“, ул. Мизия 23.
12225
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 10215/98 вписва промени
за „Българска инкасова компания „Бик“ – ЕООД:
заличава като едноличен собственик и управител
Марин Кръстев Маринов, като дружествените
му дялове в размер 500 лв. се поемат от наследника му Оля Кирилова Маринова; вписва като
едноличен собственик Оля Кирилова Маринова;
вписва като управител Георги Кръстев Чолаков;
вписва нов учредителен акт.
12226
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4
ТЗ с определение от 30.VI.2006 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 15595/98
на проверения и приет годишен финансов отчет
за 2005 г. на „Сентилион“ – ООД.
12227
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4
ТЗ с определение от 20.IX.2005 г. допуска прила-
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гането в търговския регистър по ф.д. № 15595/98
на проверения и приет годишен финансов отчет
за 2004 г. на „Сентилион“ – ООД.
12228
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.XII.2007 г. по ф.д. № 15595/98 вписва промени
за „Сентилион“ – ООД: вписва като прокурист
Нина Георгиева Горанова.
12229
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.XII.2007 г.
по ф.д. № 9078/98 вписва промени за „Застрахователно дружество „Евро Инс“ – АД: вписва
решението на общото събрание на акционерите
от 5.XI.2007 г. за промени в устава.
12230
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 1208/89 впива промени
за „Средец“ – ООД: заличава като съдружници
ПП „Прогрес“, ОФ „Свежест“, ОФ „Комплексни
услуги (преименован на фирма „София“), ОФ
„Хигиена“, ТПК „Виктория“ и ОФ „Красимира“;
вписва прехвърляне на дружествени дялове, както
следва: „Шевро“ – АД (рег. по ф.д. № 448/89),
прехвърля с договор за продажба с нотариална
заверка на подписите от нотариус Стела Даскалова, рег. № 358 на Нотариалната камара и с
район на действие СРС, своите 3 дяла на стойност
133,20 лв. от капитала на „Средец“ – ООД, на
съдружника „Еврозона“ – ООД; заличава като
съдружник „Шевро“ – АД; вписва прехвърляне
на дружествен дял, както следва: „Фина механика“ – АД (рег. по ф.д. № 445/89); прехвърля
с договор за продажба с нотариална заверка на
подписите от нотариус Румен Димитров, рег.
№ 274 на Нотариалната камара и с район на
действие СРС, своя 1 дял от капитала на „Средец“ – ООД, с номинална стойност 44,40 лв. на
съдружника „Еврозона“ – ООД; заличава като
съдружник „Фина механика“ – АД; вписва разпределение на дяловете между съдружниците,
както следва: „Еврозона“ – ООД – 1097 дяла по
44,40 лв., ТПК „Атанас Романов“ – 3 дяла по
44,40 лв., ПК „Вулканкооп“ – 3 дяла по 44,40 лв.;
„Лозана“ – ЕАД – 10 дяла по 44,40 лв.
12231
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 21188/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Тинк Ит
Про“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Искър“, Индустриална зона
„Гара Искър“ 2, ул. Поручик Неделчо Бонев 6,
с предмет на дейност: съдействие за развитие,
експлоатация, строителство, сключване на договори за строеж на всякакъв вид недвижимо
имущество за своя или чужда сметка, покупкопродажба, замяна, отдаване под наем, владение,
ползване, съхранение, поддръжка, управление
на недвижими имоти, експлоатация посредством изграждане на сгради или помещения
от основите, така както и всички съпътстващи дейности, както и всякаква друга дейност,
непротиворечаща на закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници „Тинк Ит консултинг“ – ООД (рег. по
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ф.д. № 4926/2005), „Магнолия комерс“ – ЕООД
(рег. по ф.д. № 19111/2007), и „Тека“ – ООД (рег.
по ф.д. № 15674/93), и се управлява и представлява от Октавио Грасия Чаморо, Николай
Спасов Иванов и Иво Василев Василев заедно
и поотделно.
12232
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20800/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Соло билд 2“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ул.
Солун 51, офис 1, с предмет на дейност: строителство и строително-ремонтни дейности, търговия, производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни,
програмни и импресарски услуги, лизинг, внос
и износ на стоки, сделки с недвижими имоти
и всички други сделки и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Юрий Методиев Трифонов,
който го управлява и представлява.
12233
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20380/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Бирбатев“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Панчарево“, с. Лозен,
ул. Велкова воденица 9, с предмет на дейност:
монтаж и сервиз на врати и изделия в областта
на дървообработването, дистрибуторска дейност,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Тодор Пенчев Бирбатев, който го
управлява и представлява.
12234
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от ф.д.
№ 21155/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Лайоник естейтс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Сердика“,
бул. Илиянци 12, с предмет на дейност: придобиване, управление, стопанисване и разпореждане с недвижими имоти, строителство, ремонт,
обзавеждане и експлоатация на недвижима собственост, вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговско представителство, посредничество и
агенство на местни и чуждестранни физически
или юридически лица, всякаква друга дейност,
за която няма законова забрана съгласно законите на Република България. Дружеството е с
нео пределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Саввас
Теодулу, който го управлява и представлява.
12235
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21120/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мариус Кристу естейт“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Панчаре-
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во“, с. Бистрица, ул. Вилна зона Бункера 999, с
предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, вътрешна и външна
търговия, рекламна дейност, консултантска дейност, комисионна дейност, транспортни услуги
в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство, хотелиерство,
търговско представителство и посредничество и
всички други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Мариус Кристу Хараламбос, който го управлява
и представлява.
12236
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ
с определение от 15.I.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 8894/2003 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Бългериън Еко проджектс“ – ЕАД.
12237
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.I.2008 г. по ф.д. № 2286/2002 вписва промени
за „Феникс север“ – ЕООД: вписва увеличение
на капитала на дружеството от 5000 лв. на
9 005 000 лв. чрез записване на нови 9000 дяла
по 1000 лв. Капиталът е увеличен чрез непарична
вноска, представляваща вземане съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза, приета
с определение от 19.XII.2007 г. на Софийския
градски съд, фирмено отделение, 7 състав, по
дело № 689/2007; вписва нов учредителен акт.
12238
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от
14.I.2008 г. по ф.д. № 11457/2002 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Мадлен – Красимир
Благоев“ като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения от Красимир Благоев
Николов на Мадлен Красимирова Николова
и я вписва като едноличен търговец с фирма
„Мадлен – Мадлен Николова“.
12239
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20957/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност „Бетеви“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Младост“, ж.к.
Младост, бл. 32, вх. Б, ет. 4, ап. 23, с предмет
на дейност: маркетинг, консултации, оценки,
управление, покупко-продажба и посредничество
при недвижими имоти, преводи, легализации
на документи, вътрешна и външна търговия,
търговско представителство, посредничество,
комисионерство, комисионерство и агентство на
български и чуждестранни физически и юридически лица, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Ивон Георгиева Бетева,
която го управлява и представлява.
12240
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 21014/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Тера пет
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08“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ул. Доспат 20, с
предмет на дейност: поддръжка и почистване на
жилищни и офисни помещения, вкл. абонаментни
услуги, производство на стоки с цел продажба,
вът решно- и външноикономическа дейност,
транспортна дейност, както и всички други
дейности, незабранени от закона. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Ралица Петрова Терзиева и Петя
Любомирова Петрова и се управлява и представлява от Ралица Петрова Терзиева.
12241
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.І.2008 г. по ф. д. № 6550/90 вписва промени
за „Универс – 90“ – ООД: вписва прехвърляне
на 9 дружествени дяла от „Дженерали България
Холдинг“ – АД, на Надежда Йорданова Павлова
и 9 дружествени дяла от „Дженерали България
Холдинг“ – АД, на Венцислав Павлов Павлов;
заличава като съдружник „Дженерали България Холдинг“ – АД (предишно наименование
„Орел – Г – Холдинг“ – АД); вписва нов дружествен договор.
12242
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ
с определение от 10.І.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 15279/98 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Пантелей Тошев“ – ЕООД.
12243
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ
с определение от 10.І.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 15279/98 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Пантелей Тошев“ – ЕООД.
12244
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ
с решение от 27.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 15053/98
вписва прекратяване на еднолично дружество с
ограничена отговорност „Комерсиал 98“ – ЕООД,
и го обявява в ликвидация с ликвидатор Татяна
Кирилова Станкова; определя срок за ликвидацията 6 месеца.
12245
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.І.2007 г. по ф. д. № 12844/98 вписва промени
за „Оргсистем 2000“ – ООД: заличава като съдружник и управител Ангел Николаев Ангелов;
дяловете на заличения съдружник се поемат
съвместно от наследниците му Донка Георгиева
Ангелова, Николай Ангелов Ангелов и Георги
Ангелов Ангелов; вписва като съдружници Донка
Георгиева Ангелова, Николай Ангелов Ангелов и
Георги Ангелов Ангелов; вписва като управител
Иван Димитров Мирински; вписва промени в
дружествения договор.
12246
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 12844/98 вписва промени
за „Оргсистем 2000“ – ООД: вписва промяна на
седалището и адреса на управление – София,
район „Средец“, ул. Хан Аспарух 37; вписва
промяна в учредителния акт.
12247
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 11.01.2008 г. по ф. д. № 9347/2007 вписва
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промени за „Риофиса дивелъпмънтс“ – ЕООД:
вписва преместване на седалището и адреса
на управление – София, район „Оборище“, бул.
Мария-Луиза 2, ет. 6; заличава като управител
Марио Лосантос Уча; вписва промени в учредителния акт.
12248
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 20952/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Айдиъл апартмънтс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Триадица“, бул. Витоша 146, вх. Б, ет. 3, с предмет на
дейност: представителство и посредничество
по сделки с недвижими имоти, франчайзинг
на недвижими имоти, развитие на недвижими
имоти, консултации по сделки с недвижими
имоти, вътрешен и международен транспорт и
товарни услуги, спедиторска дейност, лизингова
дейност, вкл. финансов лизинг, предприемачес
тво, проучване и инженеринг на промишлени
и жилищни обекти, строителство и монтаж
на оборудване на промишлени и ж илищни
сгради, производство на строителни и други
видове материали, сделки с информационни
технологии, препродажба на софтуер и хардуер,
маркетингова, рекламна и всякакви дейности,
обслужващи бизнеса с недвижими имоти, управление на офиси, жилища, етажна собственост
и сгради от всякакъв тип, външнотърговска и
вътрешнотърговска дейност, складова дейност,
вк лючително ск ладова обработка на сток и,
търговско представителство и посредническа
дейност в страната и чужбина, консултантска
дейност, счетоводни услуги, изграждане и експлоатация на заведения за обществено хранене,
туристическа дейност в страната и чужбина,
хотелиерство и ресторантьорство, моделиерство,
шивашки услуги и плетива, бутик, фризьорски
и козметични услуги, производство, преработка,
заготовка, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция от животински и растителен произход, организиране и осъществяване
на производствена, търговско-посредническа,
пласментно-снабдителна дейност, производство
и реализация на хранителни стоки и стоки на
леката промишленост. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Алън Фрейни,
който управлява и представлява.
12249
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г.
по ф. д. № 2110/2001 вписва промени за „Еврокапита л – Българи я“ – ЕА Д: дру жеството
продължава дейността си като акционерно
д ру жест во „Еврокапи та л – Бъ лгари я“ – А Д;
вписва увеличение на капитала от 37 741 600
на 59 835 900 лв. чрез издаване на нови 220 943
обикновени поименни и налични акции с номинална стойност 100 лв. Капиталът е увеличен
с непарична вноска на стойност 22 094 300 лв.
съгласно съдебно-оценителна експертиза, приета
с определение от 14.ХІІ.2007 г. на Софийския
градски съд, фирмено отделение, 8 с-в, по дело
№ 551/2007; вписва нов устав на дружеството.
12250
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ПОК А Н И И С ЪОБЩ ЕН И Я
161. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Международен институт за сигурност и сътрудничество“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 15.VІІ.2011 г. в 10 ч. в София, район
„Красно село“, ул. Пирин 50, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчет и доклад на управителния
съвет за дейността на сдружението през изтеклия
период 2010/2011 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на сдружението за 2010 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на
управителния съвет на сдружението за дейността
им през 2010 г.; 4. обсъждане на програмата за
работа на сдружението за 2011 г.; 5. разни. 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.
7234
71. – Управителният съвет на сдружение
Българска федерация по кънки, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно
общо събрание на членовете на сдружението на
14.07.2011 г. в 13 ч. в София, бул. Васил Левски
75, Министерство на физическото възпитание и
спорта, ет. 5, голяма зала, при следния дневен
ред: 1. представяне и приемане на доклад за дейността на Българската федерация по кънки през
2009 г. в съответствие с разпоредбата на чл. 46
от Закона за юридическите лица с нестопанска
цел; 2. приемане на годишния финансов отчет
за 2009 г.; 3. одобряване и приемане на бюджета
на Българската федерация по кънки за 2010 г.; 4.
представяне и приемане на доклад за дейността
на Българската федерация по кънки през 2010 г.
в съответствие с разпоредбата на чл. 46 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
5. изслушване и приемане на одиторския доклад
за финансовата дейност на БФК през 2010 г.; 6.
приемане на декларация за дължимите данъци,
такси, мита и други задължения за 2010 г. в съответствие с изискиванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел; 7. приемане на
годишния финансов отчет за 2010 г.; 8. одобряване
и приемане на бюджета на Българската федерация
по кънки за 2011 г.; 9. приемане на решение за
изменения и допълнения на устава на БФК; 10.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7184
1. – Управителният съвет на сдружение „Институт по репродуктивно здраве“, София, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 15.07.2011 г. в 11 ч.
в София, район „Красна поляна“, ж. к. Разсадника,
ул. Христо Благоев 25 – 31, при следния дневен
ред: 1. избор на членове на управителния съвет
във връзка с изтичането на мандата на настоя
щия състав на управителния съвет; 2. определяне
на мандата на избрания състав на управителния
съвет; 3. определяне на дължимостта и размера
на членския внос; 4. разни. На основание чл. 27
ЗЮЛНЦ при липса на кворум общото събрание
ще се проведе в 12 ч., същия ден, на същото
място и при същия дневен ред и ще бъде законно независимо от броя на явилите се членове на
сдружение „Институт по репродуктивно здраве“.
6711
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12. – Управителният съвет на сдружение
„Българска федерация ветерани спортисти“,
София, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ по
своя инициатива свиква общо отчетно-изборно
събрание на членовете на БФВС на 15.07.2011 г.
в 11 ч. в София, Национален стадион „Васил
Левски“ – Пресклуб „България“, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността и финансите
на БФ „Ветерани спортисти“ за 2010 г.; 2. отчет
на контролната комисия на БФВС за 2010 г.; 3.
приемане на бюджет и спортен календар на БФВС
за 2011 г.; 4. избор на президент и управителен
съвет на БФ „Ветерани спортисти“; 5. разни.
Поканват се членовете на федерацията лично
или чрез изрично упълномощено от тях лице да
участват в работата на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Материалите по дневния ред са на разположение в офиса на федерацията, София, бул. Васил
Левски 75.
6681
40. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб за бойни изкуства Ронин
11“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 22.07.2011 г.
в 18 ч. на адреса на управление на сдружението
при следния дневен ред: 1. промяна на дейността
от частна в обществена полза; 2. приемане на
правилник за правилата и реда за осъществяване
на общественополезна дейност и разходване на
имущество; 3. приемане на нов устав; 4. избор
на членове и председател на управителния съвет;
5. приемане на доклад и отчет на управителния
съвет за дейността.
6386
3. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Хайстер Волей – ЛТУ“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17 от устава на
сдружението свиква общо събрание на 22.07.2011 г.
в 11 ч. в София, ж. к. Младост 1, бл. 15, вх. Б,
ет. 7, ап. 37, със следния дневен ред: 1. приемане
на изменения и допълнения в целите на сдружение с нестопанска цел „Хайстер Волей – ЛТУ“
в средствата за тяхното постигане, както и приемане на предмет на дейност на сдружението;
2. приемане на промени в устава на сдружение
с нестопанска цел „Хайстер Волей – ЛТУ“. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 17, ал. 4 от устава на сдружението общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред независмо
от броя на присъстващите членове.
7093
16. – Управителният съвет на сдружение
„Асоциация на българските застрахователи“,
София, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението
на 22.07.2011 г. в 10 ч. в София, хотел „Рила“,
зала „Адакта“, ет. 3, ул. Калоян 6, при следния
дневен ред и проекти за решения: 1. приемане
на отчет за дейността на управителния съвет за
2010 г.; проект за решение – ОС приема отчета
за дейността на управителния съвет за 2010 г.;
2. приемане на отчет на контролния съвет за
2010 г.; проект за решение – ОС приема отчета
за дейността на контролния съвет за 2010 г.;
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3. освобож даване от отговорност членовете
на управителния съвет за дейността им през
2010 г.; проект за решение – ОС освобождава
от отговорност членовете на УС за дейността
им през 2010 г.; 4. приемане на нови членове на
сдружението; проект за решение – ОС приема
нови членове на сдружението; 5. приемане основни насоки, годишна програма за дейността и
бюджет на сдружението; проект за решение – ОС
приема основни насоки, годишна програма за
дейността и бюджет на сдружението; 6. приемане
на промени в устава на сдружението; проект
за решение – ОС приема/не приема промени в
устава на сдружението; 7. приемане на промени
в управителния съвет; проект за решение – ОС
приема промени в управителния съвет; 8. приемане на промени в контролния съвет; проект
за решение – ОС приема промени в контролния
съвет; 9. разни. Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на
членовете в офиса на сдружението – София, ул.
Граф Игнатиев 2, ет. 1, считано от датата на
обнародване в „Държавен вестник“ на поканата за свикване на общото събрание. Поканват
се всички членове да вземат участие в общото
събрание, като се представляват от законните
си представители или специално упълномощени от тях лица с нотариално пълномощно. 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.
6682
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за извършване на дейност в
частна полза „Асоциация на търговци, вносители
и производители на тютюневи изделия“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани всички членове
на сдружението да вземат участие в провеждане
на извънредно общо събрание на сдружението
на 23.07.2011 г. в 10 ч. в София, ул. Аксаков 46,
ет. 2, при следния дневен ред: 1. изменение на
целите на сдружението; 2. изменение на средствата за постигане на целите; 3. изменение на
устава на сдружението; 4. промяна на адреса
на управление на сдружението; 5. отчет на дейността на сдружението за 2010 г.; 6. приемане
на финансов отчет за 2010 г.; 7. приемане на
план-програма за дейността на сдружението за
2011 г.; 8. разни.
6216
20. – Управителният съвет на СНЦ „Софийски
занаяти“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно годишно общо събрание на членовете на сдружението на 23.07.2011 г. в 10 ч. в
София, ул. Алабин 38, ет. 4, при следния проект
за дневния ред: 1. промяна на името на сдружението; 2. определяне размера на членския внос
на членовете на сдружението; 3. приемане на нов
устав на сдружението; 4. изменение в състав на
управителния съвет на сдружението; 5. приемане
на отчета за дейността на сдружението през периода 2008 г. – 2011 г.; 6. приемане на годишните
финансови отчети за периода 2008 г. – 2011 г.; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късно,
на същото място и при същия дневен ред и се
счита за редовно колкото и членове да се явят.
6404

ВЕСТНИК

БРОЙ 45

20. – Управителният съвет на асоциация
„Муковисцидоза“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 23.07.2011 г.
в 10,30 ч. в София, ул. Св. Георги Софийски 1,
аудиторията в Клиника по детски болести към
УМБАЛ „Александровска“, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на УС; 2. приемане
на нови членове; 3. избор на нов УС на сдружението; 4. промени в устава на сдружението и
привеждането му в съответствие с изискванията
на ЗЮЛНЦ; 5. разни.
6179
15. – Управителният съвет на сдружение
„Семейна федерация за световен мир“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно
отчетно-изборно общо събрание на 24.07.2011 г.
в 15 ч. в залата на ул. Г. Бенковски 25 в София,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението за 2005 – 2011 г.; 2. промени в
устава на сдружението; 3. отчет за финансовото
състояние на сдружението; 4. избор на ръководни
органи; 5. други.
6075
1. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Бадминтон“, гр. Брезово, област Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 22.07.2011 г. в 17 ч. в заседателната зала на
Община Брезово при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на Спортен клуб „Бадминтон“ за
2010 г.; 2. отчет на контролния съвет на клуба;
3. избор на нов управителен съвет и контролен
съвет; 4. разни.
6219
7. – Управителният съвет на НПО – Сдружение за развитие и усъвършенстване на личността
„Вселена“, гр. Българово, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 22.07.2011 г.
в 18 ч. в Бургас в офиса на сдружението при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
Сдружение за развитие и усъвършенстване на
личността „Вселена“ за 2010 г.; 2. приемане на
годишен план за работа; 3. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе в 19 ч. на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
7183
16. – На ц иона л н и я т експер т ен с ъве т на
политическа партия „Движение експерти за
регионите“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква национално общо събрание на 22.07.2011 г.
в 14 ч. в зала № 2 на Фестивален и конгресен
център – Варна, при следния дневен ред: 1. отчет
на Националния експертен съвет за дейността на
партията през периода 2007 – 2011 г.; 2. отчет на
контролната комисия за периода 2007 – 2011 г.; 3.
промени в устава на политическа партия „Движение експерти за регионите“; 4. приемане на
програмни документи; 5. избор на Национален
експертен съвет и съпредседатели; 6. избор на
Национална контролна комисия; 7. други. На
основание чл. 55 от устава на партията и чл. 27
ЗЮЛНЦ, ако няма необходимия кворум, събранието се провежда на същото място при същия
дневен ред след един час.
6737
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15. – Управителният съвет на СНЦ „Инициатива за развито гражданско общество“, Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 23.07.2011 в 17 ч. на адрес Варна, ул. Станке
Димитров 6, при следния дневен ред: 1. отчет;
2. освобождаване на председателя на УС и на
членовете на УС и избор на нов председател и
членове на УС; 3. промени в устава на сдружението – намаляване броя на членовете на УС от
седем на трима.
6215
40. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Туристическо дружество
Планинар“, гр. Костенец, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава свиква общо събрание
на 23.07.2011 г. в 17 ч. в гр. Костенец, кв. Момин
проход, ТС „Яворица“, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет; 2. отчет на
инспектората; 3. освобождаване от отговорност
председателя и членовете на УС и на инспектората;
4. изменения в устава на сдружението; 5. избор
на нов управителен съвет и нов инспекторат; 6.
определяне размера на членския внос за 2011 г. и
избиране на делегат на общото събрание на Българския туристически съюз; 7. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите.
6064
6. – Съветът на директорите на „МВМА“ – АД,
гр. Левски, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 14.07.2011 г. в
10 ч. в гр. Левски, ул. Патриарх Евтимий 54, при
следния дневен ред: 1. приемане доклад за дейността
на дружеството през 2010 г.; 2. приемане доклад
на регистрирания одитор за извършена проверка
за 2010 г.; 3. одобряване на годишния финансов
отчет на дружеството за 2010 г.; 4. освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2010 г. Материалите, свързани
с дневния ред на събранието, са на разположение
на акционерите на адрес: гр. Левски, ул. Патриарх
Евтимий 54, считано от датата на обнародване на
поканата. Регистрацията на акционерите започва в
8 ч. на 14.07.2011 г. на мястото на провеждане на
общото събрание. Право на глас ще имат лицата,
вписани в книгата на акционерите не по-късно
от 14 дни преди датата на общото събрание. Акционерите, юридически лица, се представляват от
законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална
съдебна регистрация и документ за самоличност.
Акционерите, физически лица, се легитимират с
представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с
представянето на документ за самоличност и писмено изрично нотариално заверено пълномощно,
издадено за това събрание. При липса на кворум
на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание
на акционерите ще се проведе на 29.07.2011 г. в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Поканват се всички акционери да вземат участие
лично или чрез упълномощени от тях лица.
6739
8. – Бордът на директорите на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Ротари клуб Созопол“, Созопол,
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на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 5, раздел 1 от
правилника на сдружението свиква общо събрание
на 20.07.2011 г. в 18 ч. в Созопол, ул. Черно море
5, хотел „Вила Лист“, при следния дневен ред: 1.
отчет на борда за дейността на сдружението за
2010 – 2011 г.; 2. избор на нов борд на директорите
за 2011 – 2012 г. и електпрезидент за 2012 – 2013 г.;
3. промяна в правилника (устава) на сдружението; 4.
разни. При липса на кворум съгласно чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч. при същия дневен ред. Членовете на сдружението могат да
се запознаят с писмените материали по дневния ред
на посочения адрес от 9 до 18 ч. всеки работен ден.
7198
24. – „Хелт енд Уелнес“ – АДСИЦ, София, вписано в търговския регистър с единен идентификационен
код (ЕИК) 175130852, на основание чл. 92а, ал. 2 от
Закона за публичното предлагане на ценни книжа
съгласно решение на съвета на директорите на дружеството и потвърдения от Комисията за финансов
надзор проспект за публично предлагане на акции
на дружеството уведомява инвеститорите относно
началото на публично предлагане на 1 238 930
броя обикновени акции с единична номинална и
емисионна стойност 10 лв. съгласно решението за
увеличаване на капитала от 2 477 860 лв. на до
14 867 160 лв., прието от съвета на директорите
на 13 април 2011 г. в рамките на овластяването по
чл. 44 от устава на дружеството и съгласно проспект
за публично предлагане на акции на дружеството,
потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН)
с Решение № 337-E от 28.05.2011 г. Предлаганите
акции от увеличението на капитала са от един клас
като вече издадените (стари акции) – обикновени,
безналични, с право на глас. Право да участват в
увеличението на капитала имат лицата, притежаващи и/или придобили стари акции най-късно 7 дни
след датата на обнародването на това съобщение в
„Държавен вестник“. На следващия работен ден след
изтичане на срока по предходното изречение „Централен депозитар“ – АД, открива сметки за права на
тези лица, като срещу всяка стара акция се издава
1 право; 1 право дава възможност за записване на
5 нови акции. Всеки може да придобие права при
търговията с тях и при провеждането на служебния
аукцион. Всяко лице може да запише най-малко
една нова акция и най-много такъв брой нови акции, който е равен на броя на придобитите и/или
притежавани от него права, умножен по пет. Могат
да бъдат записвани само цяло число нови акции.
Началната дата за прехвърляне на права/записване
на акции е вторият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от обнародването на това съобщение
в „Държавен вестник“ и публикуването му в един
централен ежедневник (в. „Пари“). В случай че това
съобщение бъде публикувано в двата вестника на
различни дати, началната дата е вторият работен ден,
следващ изтичането на 7 дни от по-късната от двете
дати. Крайният срок за прехвърляне на правата е
първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни,
считано от началната дата за прехвърляне на права.
Последната дата за търговия с права на борсата е 2
работни дни преди крайната дата за прехвърляне на
права по предходното изречение. Притежаващите
права или придобилите права при борсовата им
търговия могат да запишат срещу тях съответния
брой нови акции до изтичането на крайния срок
за прехвърлянето на правата. Инвеститорите трябва
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да имат предвид, че всички неупражнени в този
срок права се предлагат за продажба на служебния
аукцион, организиран от БФБ на 5-ия работен ден
след крайната дата за прехвърляне на правата. На
него се предлагат за продажба всички права, които
не са упражнени и срещу които не са записани
нови акции до изтичане на срока за прехвърляне
на правата. Край на подписката: първият работен
ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня,
в който изтича срокът за прехвърляне на правата.
До изтичане на този срок придобилите права при
служебния аукцион могат да запишат срещу тях
съответния брой нови акции. Записването на нови
акции се извършва, като за това притежателите на
права подават писмени заявки до инвестиционните
посредници – членове на Централния депозитар, при
които се водят клиентските сметки за притежаваните
от тях права. Ако заявителите притежават права по
сметки при упълномощения от емитента инвестиционен посредник „Фина – С“ – АД, заявките могат
да бъдат подавани до него на адрес: София, р-н
„Красно село“, ж.к. Красно село, ул. Дебър 17, от
9 до 17 ч. Инвеститорите, получили права по техни
лични сметки в Централния депозитар, следва да
заявят прехвърлянето на правата преди упражняването им по свои подсметки при упълномощения
от емитента ИП „Фина – С“ – АД, или при други
инвестиционни посредници, избрани от тях. Внасянето на емисионната стойност на записаните акции
се извършва по набирателна сметка на „Хелт енд
Уелнес“ – АДСИЦ: IBAN BG 04 UBBS 8002 5048
6515 30, BIC UBBSBGSF, в банката депозитар на
дружеството „Обединена българска банка“ – АД.
Банковата сметка трябва да бъде заверена най-късно
до края на последния ден от подписката. Капиталът
на дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат
записани/платени най-малко 941 587 нови акции.
Проспектът за публично предлагане на акции на
„Хелт енд Уелнес“ – АДСИЦ, е публикуван и в
срока на неговата валидност инвеститорите могат да
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получат безплатно копие всеки работен ден от 9 до
17 ч. на следните места и по следния начин: в офиса
на дружеството в София, ул. Цар Самуил 79, ет. 3,
ап. 7; тел.: +359 (2) 981 47 68, интернет страница:
www.hwreit.eu; e-mail: headoffice@hwreit.eu, лице за
контакти: Илиана Павлова (директор за връзки с
инвеститорите); в офиса на ИП „Фина – С“ – АД,
в София, ж.к. Красно село, ул. Дебър 17, тел. +359
(2) 818 55 19, e-mail: fina@fina-s.com, лице за контакти: Теодора Танева. Проспектът е достъпен и на
интернет страницата на дружеството: www.hwreit.
eu. Проспектът и допълнителна публична информация за дружеството могат да бъдат получени от
публичния регистър на Комисията за финансов
надзор (www.fsc.bg), от „Българска фондова борса – София“ – АД (www.bse-sofia.bg), както и чрез
специализираната финансова медия Инвестор.БГ
на интернет страница: www.investor.bg.
6678
Поправка. Великотърновският университет „Св.
св. Кирил и Методий“ прави следната поправка
в обявление № 5807 (ДВ, бр. 39 от 2011 г., стр.
174): конкурсите за професор по област на висше
образование 3. социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. психология
(социална психология) – един, със срок 3 месеца,
и доцент по: област на висше образование 3. социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.2. психология (педагогическа и
възрастова психология) – един, със срок 3 месеца, да се четат: „професор по: област на висше
образование 3. социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. психология
(социална психология) – един, със срок 2 месеца“
и „доцент по: област на висше образование 3.
социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. психология (педагогическа и
възрастова психология) – един, със срок 2 месеца“.
6783

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.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 986-10-76,
e-mail: DVest@parliament.bg, DVRed@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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