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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ

за откриване на Филиал – Хасково, в структурата на Тракийския университет – Стара
Загора
Народното събрание на основание чл. 9,
ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование
РЕШИ:
Открива Филиал – Хасково, в структурата
на Тракийския университет – Стара Загора,
с предмет на дейност обучение на студенти
по специалностите от регулираните професии
„Медицинска сестра“ и „Акушерка“ от професионално направление „Здравни грижи”.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 23 юни 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7744

РЕШЕНИЕ

по Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2010 г.

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

НАРЕДБА
за условията и реда за управление на средствата от Фонда за безопасност на движението
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за управление на средствата от
Фонда за безопасност на движението към
министъра на вътрешните работи, наричан
по-нататък „фонда“.
Чл. 2. Целта на фонда е осигуряване на
средства за дейности по контрола на движението по пътищата и за подобряване на
пътната безопасност.

Народното събрание на основание чл. 84,
т. 17 от Конституцията на Република България
и чл. 14 от Закона за защита на конкуренцията

Раздел II
Набиране и разходване на средствата от
фонда

РЕШИ:
Приема Годишния доклад за дейността на
Комисията за защита на конкуренцията за 2010 г.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 23 юни 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

Чл. 3. (1) Приходите във фонда се набират от:
1. глоби за нарушения на правилата за
движение по пътищата, установени с технически средства и системи, заснемащи и
записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното
превозно средство;
2. дарения;
3. други приходи, предвидени в нормативен акт.
(2) Средствата по фонда постъпват по
отделна сметка за чужди средства на Министерството на вътрешните работи.
Чл. 4. Средствата от фонда се разходват за
следните дейности по контрола на движението по пътищата и подобряване на пътната
безопасност:
1. проектиране, изграждане и поддръжка на технологични системи за контрол на
движението по пътищата;
2. доставка и поддръжка на технически
средства и оборудване за контрол на движението по пътищата;
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172
ОТ 20 ЮНИ 2011 Г.
за приемане на Наредба за условията и реда
за управление на средствата от Фонда за
безопасност на движението
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за управление на средствата от
Фонда за безопасност на движението.
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3. дейности, насочени към повишаване на
административния капацитет на структурите
на Министерството на вътрешните работи,
осъществяващи дейности, свързани с безопасността на движението по пътищата;
4. информационни кампании и дейности,
насочени към превенция в областта на безопасността на движението по пътищата;
5. други дейности за подобряване на пътната безопасност.
Чл. 5. Превишението на приходите над
разходите по фонда в края на годината е
преходен остатък и се използва по предназначение през следващата година.
Чл. 6. (1) Средствата от фонда се разходват при условията и по реда на Закона
за обществените поръчки и издадените въз
основа на него актове.
(2) При разходването на средствата от
фонда се спазват принципите на законосъобразност, целесъобразност, икономичност
и прозрачност.
Раздел III
Управление на фонда
Чл. 7. (1) Фондът се управлява от министъра на вътрешните работи.
(2) Във връзка с управлението на фонда
министърът на вътрешните работи:
1. одобрява план-програма за разходите
по фонда след обсъждане на заседание на
Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на
движението по пътищата;
2. организира провеждането на дейностите,
финансирани със средства от фонда, като
осигурява тяхната публичност и прозрачност;
3. организира и провежда процедури за
възлагане на обществени поръчки, финансирани със средства от фонда, и сключва
договори за тяхното изпълнение;
4. контролира изпълнението на сключените договори, финансирани със средства от
фонда, и осъществява разплащанията по тях;
5. представя отчет за изпълнението на
дейностите от план-програмата по т. 1.
Чл. 8. Министърът на вътрешните работи може да възлага на определени от него
длъжностни лица изпълнението на конкретни
дейности във връзка с правомощията му по
управление на фонда.
Чл. 9. Предложения за включване в планпрог рамата на дейности по конт рола на
движението по пътищата и подобряване на
пътната безопасност и за финансирането им
от фонда се изготвят от основните структури
на Министерството на вътрешните работи,
ос ъщес т вя ва щ и фу н к ц и и по кон т рол на
безопасността на движението по пътищата.
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Чл. 10. (1) Организационното, административното и финансовото обслужване на
фонда се извършва от съответните структури
на Министерството на вътрешните работи.
(2) В изпълнение на функциите и поставените задачи съответните ст ру кт у ри на
Министерството на вътрешните работи изготвят становища, отчети, доклади, анализи
и прогнози по въпроси, свързани с дейности
по контрола на движението по пътищата и
подобряване на пътната безопасност, финансирани със средства от фонда.
Чл. 11. Министърът на вътрешните рабо т и с ъ с за повед с ъ зда ва необход и мата
организация за изпълнение на дейностите
по чл. 9 и 10.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Наредбата се приема
на основание § 1, ал. 4, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за движението
по пътищата.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173
ОТ 20 ЮНИ 2011 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Изпълнителната агенция по горите
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Приема Устройствен правилник на
Изпълнителната агенция по горите.
Чл. 2. Определ я общата численост на
персонала в структурите и териториалните
звена на Изпълнителната агенция по горите – 1845 щатни бройки, от които:
1. регионални дирекции по горите – 1565;
2. спец иа л изи ра н и т ери т ориа л н и зве на – 280.
Заключителни разпоредби
§ 1. В т. 1 от приложението към чл. 2,
ал. 3 на Постановление № 125 на Министерск и я съвет от 2006 г. за приемане на
Устройствен правилник на Министерството
на земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 48
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 15, 62 и 77 от
2007 г., бр. 71, 76 и 83 от 2008 г., бр. 3, 42,
84 и 90 от 2009 г., бр. 4, 22, 41, 84 и 101 от
2010 г. и бр. 9 и 15 от 2011 г.) числото „179“
се заменя със „155“.
§ 2. В Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните, приет
с Постановление № 265 на Министерския
съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 90 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 4, 41 и 52 от 2010 г. и бр. 39
от 2011 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
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1. В чл. 6:
а) създава се нова т. 5:
„5. провежда държавната политика в областта на горското и ловното стопанство;“
б) точки 20 и 21 се отменят;
в) досегашните т. 5 – 19 стават съответно
т. 6 – 20.
2. В чл. 27 се създават т. 17 – 29:
„17. участва в разработването на нормативни актове в областта на горското и ловното
стопанство;
18. подпомага министъра на земеделието и
храните при упражняване на правата му като
орган на управление на държавните предприятия по Закона за горите, в т. ч.:
а) при определяне районите на дейност;
б) при създаване и закриване на териториални поделения и при определяне на техния
район на дейност и седалище;
в) при подготовката и провеждането на
конкурси за избор на директори;
г) като осъществява контрол по прилагането на правилниците за организацията и
дейността;
д) като организира изготвянето, анализира, отчита и контролира изпълнението на
годишните финансови планове;
е) като контролира, обобщава и отчита
изпълнението на инвестиционната политика
и капиталовите разходи;
ж) при вземане на решение за разпределение на печалбата и за покриване на загубата
на държавните предприятия;
з) при вземане на решение за изразходване на средствата по фондовете, създавани и
управлявани от държавните предприятия, и
контролира тяхното изпълнение;
и) като извършва анализ на годишните
финансови отчети и/или годишните доклади
за дейността на държавните предприятия и
подготвя становище на министъра на земеделието и храните относно одобрението им;
к) като изготвя становища и прави предложения до министъра на земеделието и храните
за подобряване на организацията и дейността
на държавните предприятия;
л) при вземане на решения за учредяване на
вещни права и ипотеки и при съгласуване на
искания за отдаване под наем на имоти – собственост или предоставени за управление,
които не са горски територии;
м) при закупуване, разпореждане, бракуване
или ликвидация на дълготрайни материални
активи с балансова стойност над 30 000 лв.;
н) като изготвя анализи и становища до
министъра на земеделието и храните, свързани с одобряване ползването на кредити от
държавните предприятия;
о) като организира и подпомага участието на държавните предприятия в проекти в
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Програмата за развитие на селските райони
и по други програми, финансирани по Структурните фондове на Европейския съюз;
п) като подпомага държавните предприятия
за разработването и контролира изпълнението на годишни програми за обучение на
работниците и служителите им в областта
на горското стопанство;
р) като анализира развитието на вътрешния
пазар на горски продукти и на световната
пазарна конюнктура и дава предложения за
формиране на търговската политика на държавните предприятия;
с) като координира и контролира дейността на държавните предприятия, свързана с
маркетинга, търговията и реализацията на
дървесина;
т) като координира и контролира дейността
на държавните предприятия, свързана с дългосрочното договаряне на добива и продажбата
на дървесина;
у) като координира и контролира ловностопанската дейност в държавните предприятия;
19. координира и подпомага участието на
държавните предприятия по Закона за горите
във връзка с изпълнението на европейските
проекти, стратегии, планове за действие, регламенти, директиви и др., свързани с тяхната
дейност;
20. координира и осъществява контакти
със заинтересуваните страни във връзка с
функциите на дирекцията и дейностите на
държавните предприятия по Закона за горите;
21. събира, анализира и предоставя информация за състоянието и тенденцията на
пазарите на дървесина и недървесни горски
продукти;
22. координира и анализира изпълнението
на горскостопанските планове за горските
територии – държавна собственост;
23. анализира и контролира дейността на
държавните предприятия по Закона за горите;
24. събира, обобщава и анализира информацията, получена от държавните предприятия,
свързана с дейността им;
25. изготвя становища по предложения
за уедряване на поземлени имоти, когато се
засягат горски територии – държавна собственост, включени в района на дейност на
държавното предприятие;
26. организира дейността по предоставяне за
управление от общините на поземлени имоти
в горски територии, представляващи горски
автомобилни пътища – държавна собственост;
27. подпомага министъра на земеделието и
храните при упражняване на правомощията
му за провеждане на конкурси за съвместно
извършване на дейностите по чл. 9, ал. 9,
т. 1 – 6 от Закона за лова и опазване на дивеча на територията на държавните ловни
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стопанства, както и при провеждане на конкурси за стопанисване и ползване на дивеча
в дивечовъдните участъци;
28. изразява становище по предложения за
промяна на границите на ловностопанските
райони на държавните ловни стопанства, както
и на дивечовъдните участъци, стопанисвани
от държавни горски стопанства;
29. осъществява контрол по прилагането на
наредбата по чл. 95, ал. 1 от Закона за горите.“
3. В чл. 31, ал. 1:
а) в т. 11 думите „и държавния горски фонд
(ДГФ)“ се заличават;
б) точка 15 се отменя;
в) в т. 23 думите „и горите“ се заличават.
4. В чл. 34 се създават т. 21 – 24:
„21. подпомага министъра на земеделието
и храните при определяне на държавната
политика в областта на горското стопанство;
22. организира създаването и координира
работата на Националния съвет по горите;
23. разработва и осъществява контрол върху
изпълнението на Националната стратегия за
развитие на горския сектор;
24. подпомага министъра на земеделието
и храните при координацията и контрола
по изпълнението на Стратегическия план за
развитие на горския сектор, годишни програми за изпълнение на приоритети и други
документи, свързани с държавната политика
в областта на горското стопанство.“
5. В приложението към чл. 15, ал. 2:
а) в наименованието числото „546“ се заменя с „561“;
б) на ред „Обща администрация“ числото
„141“ се заменя със „151“;
в) на ред „дирекция „Управление на собствеността и държавно участие“ числото „40“
се заменя с „50“;
г) на ред „Специализирана администрация“
числото „338“ се заменя с „343“;
д) на ред „дирекция „Стратегическо планиране“ числото „14“ се заменя с „19“.
§ 3. Отменя се чл. 2 от Постановление
№ 339 на Министерския съвет от 2009 г. за
приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по горите (ДВ, бр. 4
от 2010 г.).
§ 4. Отменя се Устройственият правилник
на Изпълнителната агенция по горите, приет с
Постановление № 339 на Министерския съвет
от 2009 г. (ДВ, бр. 4 от 2010 г.).
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Изпълнителната агенция по горите
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят дейността, структурата, функциите и числеността на
персонала на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), наричана по-нататък „агенцията“.
Чл. 2. (1) Изпълнителната агенция по горите е юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни
кредити към министъра на земеделието и
храните, със седалище София.
(2) Агенцията е администрация, която
под пома га изп ъ л н и т ел н и я д и рек т ор п ри
осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва
дейности по административно обслужване
на гражданите и юридическите лица.
Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 3. (1) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор.
(2) Договорът с изпълнителния директор
се сключва, изменя се и се прекратява от
министъра на земеделието и храните след
съгласуване с министър-председателя.
(3) Изпълнителният директор осъществява
правомощията си пряко и чрез регионалните дирекции по горите и специализираните
териториални звена на агенцията.
Чл. 4. (1) При осъществяване на правомощията си изпълнителният директор се подпомага от заместник изпълнителен директор.
(2) Договорът със заместник изпълнителния директор се сключва, изменя се и се
прекратява от изпълнителния директор на
агенцията след съгласуване с министъра на
земеделието и храните.
Раздел II
Правомощия на изпълнителния директор
Чл. 5. (1) Изпълнителният директор има
следните правомощия:
1. организира и ръководи дейността на
агенцията;
2. осъществява общото ръководство и
контролира дейността на регионалните дирекции по горите и на специализираните
териториални звена на агенцията;
3. разработва и предлага на министъра на
земеделието и храните стратегически план
за развитие на горския сектор;
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4. предлага на министъра на земеделието и
храните за утвърждаване областните планове
за развитие на горските територии;
5. представя на министъра на земеделието
и храните ежегоден доклад за дейността на
агенцията;
6. създава и закрива отдели и сектори
в дирекциите и утвърждава длъжностното
разписание на агенцията;
7. утвърждава числеността, длъжностните
разписания и средствата за работна заплата
на регионалните дирекции по горите и на
специализираните териториални звена на
агенцията;
8. издава актове за възникване, изменяне и
прекратяване на служебните правоотношения
и сключва, изменя и прекратява трудовите
договори със служителите в агенцията и с
ръководителите на регионалните дирекции по
горите и на специализираните териториални
звена на агенцията;
9. управлява и разпределя средствата от
бюджета;
10. у твърж дава бюджетните сметки на
регионалните дирекции по горите и на специализираните териториални звена на агенцията;
11. управлява имуществото на агенцията;
12. организира дейността по провеждането
и възлагането на процедурите по Закона за
обществените поръчки в рамките на своята
компетентност;
13. издава Инстру к ци я за деловодната
дейност и документооборота в агенцията;
14. командирова в страната служителите от
агенцията и ръководителите на регионалните
дирекции по горите и на специализираните
териториални звена, а в чужбина – всички
служители от агенцията, от регионалните
дирекции по горите и от специализирани
териториални звена;
15. обявява списъка на информацията,
подлежаща на класификация като служебна
тайна в съответствие със Закона за защита
на класифицираната информация;
16. създава експертни работни групи за
изготвяне на проекти на актове или за предлагане решения на конкретни въпроси;
17. предлага на министъра на земеделието и храните сключване на меж дународни
договори и участие в меж дународни организации в областта на горското и ловното
стопанство;
18. участва в разработването и прилагането
на двустранни и многостранни споразумения за икономическо и научно-техническо
сътрудничество;
19. сключва браншов колективен трудов
договор и договор със синдикалната организация на държавните служители в агенцията;
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20. в законоустановените случаи със заповед делегира правомощия на длъжностни
лица от агенцията, на ръководителите на
регионалните дирекции по горите и на специализираните териториални звена;
21. утвърждава средства за допълнително
възнаграждение на служителите в агенцията,
в регионалните дирекции по горите и в специализирани териториални звена на агенцията
от икономии на средства за работна заплата;
22. осъществява правомощия по отменения Закон за горите (ДВ, бр. 19 от 2011 г.) по
подадените до влизането в сила на Закона за
горите заявления за:
а) предварително съгласуване за изключване на гори и земи от горския фонд;
б) изключване на гори и земи от горския
фонд;
в) учредяване право на ползване и сервитути върху горите и земите от горския фонд;
г) параграф 123 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на отменения Закон за горите
(обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм., бр. 29 и 34
от 2006 г.);
23. изпълнява други функции, определени
със закон или с акт на Министерския съвет
или с акт на министъра на земеделието и
храните.
(2) При отсъствие на изпълнителния директор функциите му се изпълняват от заместник
изпълнителния директор или от длъжностно
лице, определено със заповед.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АГЕНЦИЯТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 6. (1) Агенцията е структурирана в звено
„Вътрешен одит“, служител по сигурността на информацията, финансов контрольор,
две дирекции на общата администрация и
четири дирекции на специализираната администрация.
(2) Разпределението на числеността на персонала в агенцията е посочено в приложението.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 7. Главният секретар:
1. осъществява административното ръководство в изпълнение на законните разпореждания на изпълнителния директор на
агенцията;
2. отговаря за подготовката и съгласуването на актовете за възникване, изменяне
и прекратяване на служебните и трудовите
правоотношения;
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3. ръководи, координира и контролира
администрацията за точното спазване на
нормативните актове;
4. координира оперативното взаимодействие с администрациите на другите органи на
изпълнителната власт и с неправителствени
организации;
5. осигурява, организира и контролира
дейността по предоставянето на информация
на граждани, юридически лица и органите
на държавната власт;
6. отчита дейността си пред изпълнителния
директор на агенцията;
7. контролира спазването на етичните правила и разглеждането на постъпили сигнали
за конфликт на интереси и други нарушения
на служебните задължения, като осъществява
контрол по спазването на Кодекса за поведение
на служителите в държавната администрация,
приет с Постановление № 126 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 53 от 2004 г.);
8. изготвя ежегоден доклад за състоянието на администрацията и го представя на
изпълнителния директор на агенцията;
9. организира изпълнението на стратегическите цели на администрацията и отговаря
за планирането и отчитането на изпълнението им;
10. организира и контролира административната дейност по приемане и обработване
на постъпили сигнали, жалби и предложения
от юридически и физически лица;
11. изпълнява и други функции и задачи,
възложени му от изпълнителния директор
на агенцията.
Раздел III
Финансов контрольор
Чл. 8. Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол на всички документи и действия на агенцията, свързани
с финансовата є дейност и в съответствие с
указанията на министъра на финансите.
Чл. 9. При осъществяването на предварителния контрол финансовият контрольор
изразява мнение за законосъобразността на
предстоящите решения.
Чл. 10. Финансовият контрольор е на пряко подчинение на изпълнителния директор
на ИАГ.
Раздел IV
Звено „Вътрешен одит“
Чл. 11. (1) Звено „Вътрешен одит“ е на
пряко подчинение на изпълнителния директор
на агенцията и осъществява вътрешен одит
по Закона за вътрешния одит в публичния
сектор.

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

(2) Звеното осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми,
дейности и процеси в агенцията, включително на разпоредителите със средства на
Европейския съюз и на разпоредителите с
бюджетни кредити от по-ниска степен към
изпълнителния директор на агенцията, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор.
(3) Звено „Вътрешен одит“:
1. планира, извършва и док ладва дейността по вътрешен одит в съответствие с
изискванията на Закона за вътрешния одит в
публичния сектор, Стандартите за вътрешен
одит в публичния сектор, Етичния кодекс на
вътрешните одитори, статута на вътрешния
одит и утвърдената от министъра на финансите
методология за вътрешен одит в публичния
сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се утвърждават
от изпълнителния директор на агенцията,
като годишният план се координира с годишния план на звеното за вътрешен одит на
Министерството на земеделието и храните;
3. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент, който съдържа обхват, цели,
времетраене и разпределение на ресурсите
за изпълнение на ангажимента;
4. дава на изпълнителния директор на
агенцията независима и обективна оценка
за състоянието на одитираните системи за
финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени
от изпълнителния директор;
6. проверява и оценява:
а) съответствието на дейностите със законодателството и с вътрешните актове и
договори; надеждността и всеобхватността
на финансовата и оперативната информация;
б) създадената организация по опазване
на активите и информацията;
в) ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите;
г) изпълнението на задачите, договорите,
поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира изпълнителния директор на
агенцията по негово искане, като дава съвети, мнение, извършва обучение и др. с цел
да се подобрят процесите на управление на
риска и контролът, без да поема управленска
отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с изпълнителния
директор на агенцията и с ръководителите
на структурите, чиято дейност е одитирана,
резултатите от всеки извършен одитен ангажимент;
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9. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и
контрол и извършва проверки за проследяване
изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на изпълнителния
директор на агенцията годишен доклад за
дейността по вътрешен одит в съответствие
с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните
одитори и осъществява контакти с другите
звена за вътрешен одит от организациите
от публичния сектор с цел обмяна на добри
практики.
Раздел V
Служител по сигурността на информацията
Чл. 12. (1) Служителят по сигурността
на информацията е на пряко подчинение на
изпълнителния директор на агенцията.
(2) Служителят по сигурността на информацията изпълнява възложените му в изпълнение на Закона за защита на класифицираната
информация (ЗЗКИ) задачи, като:
1. следи за спазването на изискванията
на ЗЗКИ и на международните договори във
връзка със защитата на класифицираната
информация;
2. прилага правилата относно видовете
защита на класифицираната информация;
3. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война,
при военно или друго извънредно положение;
4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и
документите;
5. извършва обик новено проу чване по
чл. 47 ЗЗКИ;
6. осъществява процедурата по обикновено проучване съгласно чл. 47 ЗЗКИ и води
регистър на проучените лица;
7. уведомява Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) при изтичане
срока на разрешенията, при напускане или
преназначаване на служителя, както и при
необходимост от промяна на разрешението,
свързано с достъп до определено ниво на
класификация;
8. информира незабавно в писмена форма ДКСИ и компетентната служба за всяка
промяна, отнасяща се до обстоятелствата,
свързани с издадените разрешения, удостоверения, сертификати или потвърждения;
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9. води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация
и на взетите мерки, за което информира
незабавно ДКСИ;
10. следи за правилното определяне на
нивото на класификация на информацията
в агенцията;
11. организира и провеж да обучението
на служителите в агенцията в областта на
защитата на класифицираната информация;
12. съхранява преписи от актове за държавна собственост на имоти, свързани с
класифицирана информация, представляваща държавна тайна, които се управляват от
агенцията;
13. изпълнява и други задачи, произтичащи
от нормативните актове, регламентиращи
защитата на класифицираната информация.
(3) Служителят по сигурността на информацията контролира воденето на регистратура
за класифицираната информация и отговаря
за надлежното създаване, обработване, съхраняване и предаване на класифицираната
информация.
(4) Служителят по сигурността на информацията подпомага изпълнителния директор
на агенцията, като:
1. участва в изготвянето на противопожарните и мобилизационните планове на
агенцията, разработва план за привеждане
на агенцията от мирно на военно положение,
военновременен план и план за разсредоточаване и евакуация;
2. отговаря за дейността по отбранителномобилизационната подготовка;
3. разработва план за действие на системата
на горския сектор при екстремни обстоятелства и провежда съответните мероприятия;
4. разработва план за охрана на агенцията
чрез физически и технически средства и следи
за изпълнението му;
5. осъществява връзки и взаимодействия
с националните служби по отношение на
мобилизационните дейности и гражданската
защита.
Раздел VI
Обща администрация
Чл. 13. Общата администрация е организирана в две дирекции:
1. дирекция „Финансово-стопански дейности“;
2. дирекция „Административно, правно и
информационно обслужване“.
Чл. 14. Дирекция „Финансово-стопански
дейности“:

БРОЙ 49

ДЪРЖАВЕН

1. организира разработването и изготвя
бюджетни прогнози, бюджета на агенцията и бюджетните сметки на регионалните
дирекции по горите и на специализираните
териториални звена към агенцията;
2. определя средствата за работна заплата на регионалните дирекции по горите и
на специализираните териториални звена
на агенцията и съгласува длъжностните им
разписания;
3. осъществява методическо ръководство и
контрол на регионалните дирекции по горите
и на специализираните териториални звена
на агенцията по прилагането на Закона за
счетоводството, както и на всички нормативни
актове, свързани с икономическата дейност;
4. участва в разработването на нормативни
актове по прилагането и управлението на
финансовите средства;
5. извършва обработка на икономическата
документация, която отразява стопанските
процеси, свързани с дейността на агенцията,
на регионалните дирекции по горите и на
специализираните териториални звена;
6. координира дейностите по изпълнението
на бюджета на регионалните дирекции по
горите и на специализираните териториални
звена;
7. обобщава и изготвя месечен, тримесечен и годишен касов и счетоводен отчет на
агенцията;
8. осъществява контрол по разплащанията чрез Системата за електронни бюджетни
разплащания „СЕБРА“;
9. участва в разработването и прилагането
на двустранни и многостранни споразумения
за икономическо сътрудничество в областта
на горското и ловното стопанство;
10. извършва счетоводното отчитане на
приходите и разходите по пълна бюджетна
класификация и по счетоводни сметки на
ИАГ – ЦУ, в съответствие с изискванията
на Закона за счетоводството, Сметкоплана
на бюджетните предприятия и приложимите
счетоводни стандарти;
11. изготвя и съхранява ведомостите за заплати на служителите в агенцията, извършва
плащанията по тях, изготвя месечен, тримесечен и годишен касов отчет, тримесечни
и годишни оборотни ведомости и годишен
финансов отчет;
12. извършва счетоводното отчитане и
плащания по международни спогодби, програми и проекти, финансирани от фондове
и международни източници;
13. участва при организацията, изграждането и функционирането на системите за
финансово управление и контрол в агенция-
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та, включващи системата на предварителен
контрол и системата на двойния подпис, с
цел законосъобразно и ефективно управление
на бюджетните средства;
14. организира и извършва годишните инвентаризации по ред и в срокове, определени
в административни актове на агенцията;
15. разработва инвестиционната програма
на агенцията, съставя поименните списъци
за капиталови разходи на агенцията, регионалните дирекции по горите и специализираните териториални звена и ги представя за
утвърждаване от изпълнителния директор;
16. контролира, обобщава и отчита изпълнението на инвестиционната политика и
капиталовите разходи, извършвани от агенцията, от регионалните дирекции по горите
и от специализираните териториални звена;
17. контролира и осъществява финансирането на одобрената инвестиционна програма
на агенцията;
18. разработва програми и мерки и изготвя анализи, свързани с провеждането на
инвестиционната политика на агенцията, на
регионалните дирекции по горите и на специализираните териториални звена;
19. организира дейностите по стопанисването и управлението на държавната собственост,
предоставена за управление на агенцията,
регионалните дирекции по горите и специализираните териториални звена, в т. ч.:
а) отдаване под наем и разпореждане с
недвижими имоти, които не са горски територии, предоставени за управление на агенцията, нейните структури и специализирани
териториални звена;
б) безвъзмездно предоставяне за управление на движими вещи – държавна собственост, между, или в полза на агенцията,
на нейните структури и на специализирани
териториални звена;
20. организира и контролира поддържането и съхраняването на материалната база
на агенцията;
21. организира и следи за застраховането
на държавната собственост в агенцията;
22. създава и поддържа списък на недвижимите имоти – държавна собственост, които
не са горски територии и са предоставени за
управление на агенцията, на регионалните
дирекции по горите и на специализираните
териториални звена;
23. изготвя становища до областните управители във връзка с издаването на заповеди
за отписване на имоти, които не са горски
територии, от актовите книги при условията и
по реда на Закона за държавната собственост;
24. организира дейностите по:
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а) отдаване под наем и разпореждане с
недвижими имоти, които не са горски територии, предоставени за управление на агенцията, нейните структури и специализирани
териториални звена;
б) безвъзмездно предоставяне за управление на движими вещи – държавна собственост, от и в полза на агенцията, нейните
структури и специализирани териториални
звена.
Ч л. 15. Ди рек ц и я „ А д м и н ис т рат и вно,
правно и информационно обслужване“:
1. подпомага изпълнителния директор,
заместник изпълнителния директор, главния секретар и административните звена за
осъществяване на административно-правната
дейност на агенцията;
2. участва в разработването на нормативни
актове и изразява становища по тях;
3. осъществява процесуалното представителство на изпълнителния директор и на
агенцията пред съдилищата;
4. изготвя и актуализира проектите на
длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите в агенцията;
5. съгласува и предлага за утвърждаване
длъжностните разписания на регионалните
дирекции по горите и на специализираните
териториални звена на агенцията;
6. изготвя актове, свързани с възникването,
изменянето и прекратяването на служебните
и трудовите правоотношения;
7. изготвя, оформя и съхранява служебните
и личните досиета на служителите в агенцията,
на директорите на регионалните дирекции по
горите и на директорите на специализираните
териториални звена на агенцията;
8. разработва съвместно с другите компетентни органи проекти и прог рами за
условията на труд и техническа безопасност;
9. предприема правни действия по събиране
на вземания на агенцията;
10. осъществява взаимодействие с правните дирекции на другите административни
структури в рамките на своята компетентност;
11. дава становища по законосъобразността
на проекти на договори, заповеди и други
актове и документи, свързани с дейността
на агенцията;
12. предлага на изпълнителния директор
на агенцията мерки за хармонизиране законодателството на Република България с
директивите, регламентите и стандартите
на Европейския съюз (ЕС) в областта на
горското и ловното стопанство;
13. организира и осъществява деловодната
дейност, като получава, обработва и изпраща
изходящата кореспонденция;
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14. организира и координира работата
с постъпилите сигнали и предложения на
граждани и други документи;
15. организира правната помощ на администрацията за законосъобразното осъществяване на нейните функции;
16. осъществява връзките между звената от
общата и специализираната администрация
по отношение на предаването на документи
за изпълнение;
17. обработва и съхранява централния
деловоден архив на агенцията;
18. организира административното и техническото обслужване на заемащите ръководни
длъжности;
19. ръководи транспортното обслужване – регистрация на моторните превозни средства, годишни прегледи, поддръжка и ремонт;
20. разработва програма за обучението и
развитието на кадрите в агенцията, координира и отчита нейното изпълнение;
21. събира, съхранява, обработва, анализира
и разпространява информация, необходима за
вземане на решения относно професионалното
обучение, квалификацията и преквалификацията на кадрите в агенцията;
22. води и съхранява списък на имоти,
свърза н и с к ласифи ц и ра на и нформа ц и я,
представляваща държавна тайна, които се
управляват от агенцията;
23. осигурява достъпа до обществена информация в съответствие с конституционните
права на гражданите;
24. организира и технически осигурява
публичните изяви на изпълнителния директор
на агенцията;
25. разработва програма за представяне
дейността на агенцията пред обществото и
пред средствата за масово осведомяване;
26. информира обществеността за политиката на агенцията и за осъществяваните от
нея програми и дейности;
27. организира публичните изяви на служителите в агенцията;
28. осъществява координация и методическо ръководство на връзките на агенцията,
на регионалните дирекции по горите и на
специализирани териториални звена на агенцията с обществеността;
29. проучва и анализира общественото
мнение преди провеждането на определена
политика на агенцията и анализира публикациите в средствата за масово осведомяване
за дейността на агенцията;
30. работи в координация със звената за
връзки с обществеността на Министерството
на земеделието и храните и на други административни структури;
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31. организира провеждането и протоколното осигуряване на официални и работни
срещи, както и други изяви на изпълнителния
директор и на ръководството на агенцията;
32. осъществява протоколната кореспонденция на изпълнителния директор;
33. осъществява контакти с посолства на чужди държави в Република България за уреждане
на протоколни и делови срещи с изпълнителния
директор и с ръководството на агенцията;
34. организира, подпомага и изпълнява
дейности по възлагане на обществени поръчки;
35. осигурява интегрирането на информационните системи на агенцията със системите
на други звена от държавната администрация;
36. осигурява правилното функциониране
на хардуера и софтуера, необходим за обработка и пренасяне на информацията;
37. организира и контролира проектирането
и създаването на информационни системи за
нуждите на агенцията;
38. осигурява провеждането на информационната политика на агенцията, осъществява
нейната функционална връзка, планиране и
реализация;
39. участва в проектирането, разработването и внедряването на информационна система
за горите в Република България;
4 0. с ъглас у ва п р ог ра м и, о б с л у ж ва щ и
информационната дейност на регионалните
дирекции по горите и специализираните териториални звена;
41. упражнява методическо ръководство
при използването на електронноизчислителната техника и обработката на данни;
42. координи ра разп рос т ра н ява нет о и
внедряването на програмни продукти в практиката на регионалните дирекции по горите
и на специализираните териториални звена;
43. участва в комисии и експертни съвети
по внедряването, поддържането и използването на програмни продукти, база данни и
електронна техника;
44. организира и осигурява техническата
поддръжка на автоматизираната информационна и комуникационна инфраструктура
на агенцията, на регионалните дирекции по
горите и на специализираните териториални
звена – локални мрежи и комуникационно
оборудване;
45. поддържа и осъвременява страницата
на агенцията в интернет, като публикува
текуща информация на български и на английски език.
Раздел VII
Специализирана администрация
Чл. 16. Специализираната администрация
е организирана в 4 дирекции:
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1. дирекция „Инвентаризация и промени
в горските територии“;
2. дирекция „Гори и лесовъдски дейности“;
3. дирекция „Опазване на горите и лов“;
4. дирекция „Проекти и международни
дейности“.
Чл. 17. Дирекция „Инвентаризация и промени в горските територии“:
1. организира и контролира извършването
на инвентаризацията на горските територии;
2. контролира изработването и изпълнението на областните планове за развитие на
горските територии;
3. организира дейностите по категоризация
и прекатегоризация на поземлени имоти в
горски територии;
4. организира изработването на плановете
за ловностопанските дейности и за дейностите
по опазване от пожари;
5. контролира изработването на горскостопанските планове и програми за горските
територии, плановете за ловностопанските
дейности и за дейностите по опазване от
пожари;
6. организира и контролира извършването
на национална инвентаризация на горските
територии;
7. разглежда предложения и подготвя проекти на актове по преписки за:
а) предварително съгласуване и промяна
на предназначението на поземлени имоти в
горски територии;
б) предварително съгласуване и учредяване
право на ползване върху поземлени имоти в
горски територии – държавна собственост;
в) предварително съгласуване и учредяване
на сервитут върху поземлени имоти в горски
територии – държавна собственост;
г) предварително съгласуване и учредяване
право на строеж върху поземлени имоти в
горски територии – държавна собственост;
д) закупуване от държавата на поземлени
имоти в горски територии – собственост на
физически и юридически лица и на общини;
е) замяна на поземлени имоти в горски
територии – частна държавна собственост, с
поземлени имоти в горски територии – собственост на физически и юридически лица
и на общини;
ж) продажба на поземлени имоти в горски
територии;
з) изграждане на обекти в горски територии, които не са строителство по смисъла
на Закона за горите;
8. подпомага изпълнителния директор на
агенцията при осъществяване на дейността
по координиране и контролиране дейността
на комисиите по чл. 74, ал. 2, т. 2 ЗГ;
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9. подпомага изпълнителния директор на
агенцията във връзка с правомощията му,
свързани с осъществяване на методическо
ръководство на дейността по уедряване на
поземлени имоти в горски територии;
10. организира дейността по промяна на
предназначението на:
а) земеделски територии и нарушени терени в поземлени имоти в горски територии;
б) земеделски територии, придобили характеристиката на гора, установено при извършване инвентаризацията на горски територии;
11. организира и поддържа информационна
система за горските територии;
12. разглежда постъпили заявления и изготвя проекти на актове по отменения Закон
за горите (ДВ, бр. 19 от 2011 г.) по подадените до влизането в сила на Закона за горите
заявления за:
а) предварително съгласуване за изключване на гори и земи от горския фонд;
б) изключване на гори и земи от горския
фонд;
в) учредяване право на ползване и сервитути върху горите и земите от горския фонд;
г) параграф 123 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на отменения Закон за горите
(обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм., бр. 29 и 34
от 2006 г.);
13. създава и поддържа списък на документите, които удостоверяват правото на собственост на държавата върху поземлени имоти в
горски територии, които са предоставени за
управление на държавните предприятия по
Закона за горите;
14. организира и координира дейността
по снабдяване на държавата с документи,
удостоверяващи правото на собственост на
държавата върху поземлени имоти в горски
територии, които са предоставени за управление на държавните предприятия по Закона
за горите.
Чл. 18. Дирек ци я „Гори и лесовъдск и
дейности“:
1. подпомага изпълнителния директор на
агенцията при определяне на националните
приоритети в областта на горското стопанство;
2. участва в изготвянето на стратегии,
програми и планове за развитие на горските
територии и горското стопанство;
3. контролира и анализира дейностите по
изпълнението на горскостопанските планове
и програми, както и:
а) създаването на гори в горски територии, върху земеделски земи и площи за
рекултивация;
б) производството и търговията, вноса и
износа на горски репродуктивни материали;
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в) защитата на горските територии от
ерозия и порои;
г) рекултивация на нарушени територии;
д) селекцията и интродукцията на горскодървесните видове и съхранението на горските
генетични ресурси;
е) определянето и регистрацията на източниците от горската семепроизводствена база;
ж) своевременното залесяване на сечищата
и пожарищата;
з) окачествяването на горските репродуктивни материали;
и) провеждането на сечите в горите;
к) ползването на дървесина и недървесни
горски продукти, както и пашата в горските
територии;
л) защитата на горските територии от
болести, вредители и други повреди;
м) внедряването на научните постижения
в областта на горското стопанство;
н) дейността на лицата, извършващи лесовъдска практика и дейности в горските
територии;
4. координира и контролира дейността на
семеконтролните станции, лесозащитните
станции, дирекциите на природни паркове,
както и на други специализирани териториални звена, определени със заповед на
изпълнителния директор на агенцията;
5. разработ ва п роек т и на нормат ивни
актове в областта на създаването на гори,
стопанисването и защитата на горски територии срещу ерозия, вредители и болести;
6. изразява становища по проекти за биологична рекултивация на нарушени горски
територии и участва в комисии за определяне
на площадки за рекултивация и приемане на
извършените рекултивации;
7. изразява становища относно създаването
и закриването на постоянни държавни горски
разсадници и маточници;
8. участва в работата на постоянната работна група по „Законодателство в областта на
семената и растенията (Горски репродуктивен
материал)“ към Европейската комисия;
9. разглежда документи и извършва регистрация и контрол на доставчиците на горски
репродуктивни материали;
10. участва в националните работни органи
и междуведомствени съвети по климатичните
промени, борбата с опустиняването, Протокола от Нагоя за достъп до генетичните ресурси,
ликвидация на последствията от въгледобива,
уранодобива и рудодобива, Конвенцията за
биологичното разнообразие и др.;
11. участва в изготвянето и изпълнението
на проекти за намаляване на ефекта от въздействието на неблагоприятните климатични
промени и природни бедствия върху горските
територии;
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12. създава и поддържа електронна база
данни и документи за горски репродуктивни
материали на български и на английски език;
13. ежегодно изпраща на Европейската
комисия национален списък на регистрираните базови източници за производство на
горски репродуктивни материали, карти с
разположение на източниците по дървесни
видове и за осъществения внос на горски
репродуктивни материали в страната;
14. изготвя обобщена информация за резултатите от проведената инвентаризация на
новосъздадените горски култури в страната
по видове собственост;
15. участва в изготвянето и актуализацията на национални стандарти за семената,
фиданките и резниците;
16. изгражда и поддържа система за прогноза и сигнализация на болестите, вредителите
и други повреди в горските територии;
17. координира и отчита дейностите по
защита на горските територии от болести,
вредители и други повреди;
18. поддържа информационна система с
база данни за здравословното състояние на
горите;
19. участва в разработването на механизми
за устойчиво, природосъобразно и икономически ефективно стопанисване на горските
територии;
20. кон т роли ра, координи ра и о т чи та
дейностите по управление на защитените
територии – природни забележителности и
защитени местности в горските територии,
както и на природните паркове;
21. организира възлагането, разработването и изпълнението на планове, проекти и
програми за защитените територии и защитените зони в горските територии, които не
са изключителна държавна собственост, и за
опазване на горските екосистеми и биологичното разнообразие в тях;
22. организира система за управление и
контрол на защитените зони и поддържане
на благоприятния статус на отделните типове
местообитания и местообитания на видове
в Националната екологична мрежа „Натура
2000“ в горските територии;
23. осъществява координация и взаимодействие с неправителствените организации в
областта на природозащитата и биологичното
разнообразие, както и с неправителствени
организации, представляващи собствениците
на недържавни гори;
24. упражнява общ надзор и методическо
ръководство върху дейността на всички органи
и лица, на които са възложени задължения по
Закона за горите, свързани със стопанисването
на горските територии и тяхната защита от
ерозия, болести, вредители и други повреди;
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25. участва в разработването на програми
за обучение, подготовка, квалификация и
преквалификация на кадрите, необходими
за горския отрасъл;
26. контролира изпълнението на проекти,
свързани със стопанисването и ползването
на горските територии, както и за защитата
им от болести, вредители и други повреди;
27. разработва програми за насърчаване
участието на физическите и юридическите
лица и общините – собственици на горски
територии – във всички етапи на стопанисването, управлението и защитата им;
28. консултира физическите и юридическите лица и общините – собственици на
горски територии – по въпросите, свързани
с ъс с т опа н исва не т о и у п ра влен ие т о и м,
както и относно възможности за финансово
подпомагане;
29. координира и организира обучение на
физически и юридически лица – собственици на гори – за устойчиво стопанисване на
горите им;
30. оказва съдействие за създаване на горски сдружения и структури за управление на
общинските гори;
31. участва в разработването, осъществяването и контрола на национални и международни програми и проекти в областта на
горското стопанство;
32. анализира процеса на сертификация
на горските територии;
33. събира, анализира и отчита статистическата информация за дейностите в горските
територии;
34. води и съхранява:
а) публичен регистър на доставчиците на
горските репродуктивни материали;
б) национален списък на одобрените и
регистрираните базови източници на горски
репродуктивни материали;
в) досие на одобрените протоколи за горски
територии – публична държавна собственост
(семепроизводствени градини и географски
култури);
г) публичен регистър на лицата, извършващи лесовъдска практика;
д) п у бл и чен рег ис т ър на т ърг овц и т е,
извършващи дейностите по стопанисване
на горски територии, добив на дървесина,
инвентаризация на горските територии, изработване на планове и програми за управление
и развитие на горски територии, както и издаването на съпровождащите ги документи;
35. контролира воденето и съхраняването
на:
а) регистър на горската семепроизводствена база;
б) списък на водосборите с поройна активност;
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в) контролна книга за запасите и движението на горските репродуктивни материали;
г) сп ис ък на новос ъ зда ден и т е г орск и
култури;
д) списък на произведените партиди горски
репродуктивни материали и на издадените
сертификати за идентификация на горски
репродуктивни материали;
е) досиета на одобрените базови източници,
географски и опитни култури;
ж) списък на постъпилите семеконтролни
проби и на издадените семеконтролни свидетелства;
з) списък „Генна банка“.
Чл. 19. Дирекция „Опазване на горите и
лов“:
1. подпомага изпълнителния директор на
агенцията при осъществяването на правомощията му по Закона за лова и опазване
на дивеча, както и по опазване на горските
територии;
2. контролира:
а) стопанисването, опазването и ползването на дивеча;
б) придобиването и упражняването на
правото на лов;
в) провеждането на организиран ловен
туризъм;
г) търговията с дивеч и дивечови продукти;
д) производството на зарибителен материал
в риболюпилните, както и производството
на дребен дивеч за разселване от държавните горски стопанства и държавните ловни
стопанства;
е) разработването и изпълнението на ловоустройствени планове и програми;
ж) достъпа до горските територии и движението на транспортни средства в горите;
з) ползването на дървесина и недървесни
продукти от горските територии;
и) транспортирането, съхраняването, преработката и търговията с дървесина и недървесни продукти, добити от горските територии;
к) строителството в горските територии;
л) спазването на Закона за горите и подзаконовите нормативни актове относно достъпа до горските територии и движението на
транспортни средства в горите;
3. изготвя проекти на актове, свързани с
придобиване правото на лов;
4. изготвя проекти на актове за организация на ловното стопанство;
5. участва в изработването на стандарти,
свързани с ловното стопанство;
6. извършва анализи и прогнози и разработва програми за развитието на ловното
стопанство;
7. организира и участва в разработването на програми за обучение, подготовка и
квалификация на служители, ангажирани с
ловното стопанство;
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8. контролира и координира дейностите на
регионалните дирекции по горите, свързани
с ловното стопанство и опазване на горите;
9. участва в прилагането и наблюдението на
програмите, финансирани от Разплащателната
агенция, в областта на ловното стопанство и
любителския риболов;
10. осъществява координация и взаимодействие с неправителствените организации в
областта на ловното стопанство и опазването
на горите;
11. координира, контролира и отчита дейностите по опазване на горските територии;
12. кон т роли ра, координи ра и о т чи та
дейностите по опазване на дивеча и рибните ресурси във водните обекти, ползвани за
любителски риболов;
13. отчита дейностите по защита на горските територии от пожари;
14. организира и участва в разработването на програми за обучение, подготовка и
квалификация на служители, ангажирани с
опазването на горските територии, дивеча и
рибните ресурси, във водните обекти, ползвани за любителски риболов;
15. организира изготвянето и контролира
изпълнението на проекти, планове и програми,
свързани със защита на горските територии
от пожари и опазване на горските територии;
16. участва в разработването и изпълнението на национални и международни програми,
свързани със защита на горските територии
от пожари и с опазване на горските територии, дивеча и рибните ресурси, във водните
обекти, ползвани за любителски риболов;
17. координира и контролира дейностите
на регионалните дирекции по горите и на
специализираните териториални звена на
агенцията, както и на държавните предприятия за управление, свързани със защита на
горските територии от пожари и с опазване
на горските територии, дивеча и рибните
ресурси, във водните обекти, ползвани за
любителски риболов;
18. осъществява координация с Министерството на вътрешните работи и с други
институции във връзка с провеждането на
съвместни мероприятия по опазване на горските територии, дивеча и рибните ресурси
във водните обекти, ползвани за любителски
риболов;
19. осъществява координация и взаимодействие с Министерството на вътрешните
работи и с други институции с цел защита
от пожари на горските територии;
20. разработва оперативна документация,
свързана с организацията, контрола, планирането и отчитането на дейностите по защита
на горските територии от пожари;
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21. разработва схеми за прилагане при
опазване на горските територии и защитата
им от пожари;
22. осъществява контрол и съгласува дейността на КГП;
23. контролира спазването на Закона за
регистрация и контрол на земеделската и
горската техника и подзаконовите актове по
прилагането му в горските територии;
24. подпомага и консултира собствениците
на имоти в горските територии във връзка с
опазването и защитата им от пожари;
25. води и съхранява:
а) регистър за удостоверенията за подборен
отстрел и ловни водачи;
б) регистър на издадените и заверените
билети за лов на чужди граждани;
в) регистър за резултатите от проведената
годишна таксация на дивеча;
г) регистър за издадените разрешения за
ловуване с научноизследователски цели;
д) регистър на категоризираните ловни
бази;
е) регистър за горските марки;
ж) списък за моторни превозни средства
със специален режим на движение.
Чл. 20. Дирекция „Проекти и международни дейности“:
1. подпомага изпълнителни я директор
при осъществяването на дейности, свързани
с осъществяването на националната горска
политика, на националните стратегически
горски документи, програми и други документи в областта на горската политика;
2. подпомага изпълнителния директор при
разработване и при координиране изпълнението на Националната стратегия за развитие
на горския сектор;
3. разработва Стратегически план за развитие на горския сектор;
4. координира и отчита дейностите по изпълнение на Националната горска стратегия,
Стратегическия план за развитие на горския
сектор, годишни програми за изпълнение на
приоритети и други документи, свързани с
развитието на горския сектор;
5. координира и осъществява взаимодействие със заинтересуваните страни в процеса
на изготвяне, обсъждане и изпълнение на
стратегическите документи за горския сектор;
6. организира и координира дейностите на
агенцията по участието и по изпълнението
на международни, европейски и национални
програми и проекти в областта на горското
стопанство;
7. съгласува проекти на финансови меморандуми и други споразумения в сферата
на компетентност на агенцията, с които се
предоставя финансова помощ от ЕС и от
други международни донори;
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8. организира и координира дейностите на
агенцията по управление на международни
донорски програми и проекти;
9. организира и отчита работата на агенцията и нейните структури и териториални
звена по международното сътрудничество в
областта на горския сектор;
10. осъществява контакти, организира и
координира участието на агенцията в работата на помощните органи на Европейската
комисия в областта на горското стопанство
и свързаните с него сектори – околна среда,
селски райони, статистика;
11. организира и координира разработването и прилагането на двустранни и многостранни споразумения за сътрудничество в
областта на горския сектор;
12. организира участието на агенцията в
работата на международни организации, процеси и смесени комисии за сътрудничество
в областта на горския сектор;
13. подготвя необходимите документи и
организира командировките в чужбина на
служителите от агенцията;
14. организира дейностите на агенцията
в областта на науката, обучението, образованието, професионалната квалификация и
преквалификация в горския сектор, в т. ч.
чрез разработване на програми, издаване на
учебни материали, осигуряване на квалифицирани специалисти;
15. подпомага, координира и контролира
разработването и изпълнението на програми
и годишни планове за развитие на научни
изследвания с приложен характер, в т. ч. от
специализираните териториални звена за
научноизследователска и инженерно-внедрителска дейност;
16. организира и координира участието в
международни мероприятия на изпълнителния директор, на служители в агенцията, в
нейните структури и специализирани териториални звена.
Раздел VIII
Организация на работата
Чл. 21. (1) В изпълнение на функциите и
поставените конкретни задачи административните звена в агенцията изготвят становища,
отчети, доклади, докладни записки, анализи,
програми, концепции, позиции, информации,
паметни бележки, проекти на решения по
конкретни въпроси, вътрешни актове, проекти
на нормативни актове и други документи.
(2) Административните звена в агенцията пряко си взаимодействат по въпроси от
смесена компетентност, като водещото звено
обобщава окончателното становище.
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Чл. 22. Съгласуваността и оперативността
по дейности, отнасящи се до две или повече
административни звена, се осигуряват чрез
спазването на следния ред на работа:
1. обща координация:
а) с резолюция на изпълнителния директор, заместник изпълнителни я директор,
главния секретар и директорите на дирекции
върху документите задължително се посочват
водещото звено, конкретните задачи за изпълнение, указанието за съгласуване с други
звена, изпълнителят и срокът;
б) водещото звено, посочено на първо място като адресат или в резолюция, е основен
изпълнител по възложената задача и главен
координатор, който осъществява необходимата съгласуваност между звената; другите звена
задължително изпращат на водещото звено
своето становище по въпроси от съвместна
компетентност;
в) ръководителят на административното
звено, изготвило и съгласувало съответния
документ, задължително го подписва или
парафира преди внасянето му за подпис от
изпълнителния директор, заместник изпълнителния директор или от главния секретар;
г) административни звена, получили документи с резолюция по въпроси, които не са
в рамките на техните функции, ги изпращат
на компетентното административно звено с
копие до лицето, поставило резолюция върху
съответния документ;
2. субординация:
а) ръководителите на административните
звена докладват на заместник изпълнителния
директор или на главния секретар въпросите
от своята компетентност, както и изпълнението на възложените им задачи;
б) ръководителите на административни
звена или служители, които са пряко подчинени на изпълнителния директор, докладват
на него;
3. взаимна информираност:
а) аналитични доклади, информации, паметни бележки и други материали от общ
характер се предоставят на заинтересуваните
административни звена;
б) административни звена, получили информация и материали от компетентността
и на други звена, съобщават това на заинтересуваните по съответния ред;
4. контрол по изпълнението:
а) общият контрол по изпълнението на
поставените задачи се осъществява от главния секретар;
б) ръководителите на административните
звена в агенцията осъществяват цялостен
контрол върху дейността на ръководеното
звено, както и по изпълнението на задачите,
произтичащи от функционалната им компетентност.
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Чл. 23. (1) Входящите и създадените в резултат от дейността на агенцията документи
се регистрират в автоматизираната информационна система.
(2) Изходящите документи се съставят в
толкова екземпляра, колкото са получателите, и един екземпляр за класиране в дело.
Екземплярът, предназначен за съхранение,
съдържа длъжността, двете имена и подписа
на служителя, изготвил документа, и на ръководителя на съответното административно
звено, като се посочва и датата на полагане
на подписа. Всички екземпляри съдържат
инициалите на служителя, изготвил документа, и на съответното структурно звено.
Чл. 24. Актът по чл. 5, ал. 1, т. 14 се издава
от изпълнителния директор на агенцията по
предложение на главния секретар.
Чл. 25. При изпълнение на възложените
задачи всяка дирекция координира дейността
си с други дирекции в съответствие с възложените им с правилника функции при спазване
на административната йерархия.
Чл. 26. Държавните служители и лицата,
работещи по трудово правоотношение, изпълняват възложените им задачи и отговарят
пред прекия си ръководител за изпълнението
на работата съобразно длъжностните си характеристики.
Чл. 27. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите имат
право на отличия и награди в съответствие със
Закона за държавния служител и вътрешните
правила за работната заплата в агенцията.
Чл. 28. Директорите на дирекции ръководят, организират, контролират, планират,
координират, отчитат се и носят отговорност
за дейността и за изпълнението на задачите,
възложени на съответното административно
звено в съответствие с определените с правилника функции.
Чл. 29. (1) Документите, изпратени до
агенцията от държавни органи, юридически
или физически лица, се завеждат в дирекция
„Административно, правно и информационно
обслужване“ във входящ регистър, като се
отбелязва датата на получаването.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени в тях, и се образува
служебна преписка.
(3) Сигналите и предложенията, постъпили в агенцията, се завеждат в регистър от
технически сътрудник, определен със заповед
на председателя.
(4) Тех ни ческ и я т сът рудник извършва
проверка за наличието на всички материали, описани като приложения в сигнала
или предложението. Когато липсват някои
от описаните като приложения документи,
това обстоятелство се отразява в регистъра и
върху жалбата, предложението или сигнала.
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(5) След завеж дането им сигна лите и
предложенията се предават от техническия
сътрудник, извършил регистрацията по ал. 1,
на главния секретар за резолюция според
адресата или съдържанието им.
Чл. 30. Служебните преписки подлежат
на насочване според адресата или съдържанието им.
Чл. 31. Достъпът на външни лица в сградата
на агенцията се разрешава след издаване на
временен пропуск или след представяне на
документ, разрешаващ влизането, съгласно
инструкцията за охраната и пропускателния
режим в агенцията.
Чл. 32. Приемното време на изпълнителния директор на агенцията, включително за
изслушване на граждани и представители на
организации относно предложения и сигнали,
на заместник изпълнителния директор и на
главния секретар, както и на административните звена, обслужващи граж дани, се
оповестява на специално обозначени места
в сградата на агенцията и на страницата є
в интернет.
Чл. 33. Работното време на администрацията е от 9,00 до 17,30 ч. с обедна почивка
от 12,30 до 13,00 ч.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се приема на основание
чл. 55 от Закона за администрацията във
връзка с чл. 154, ал. 4 от Закона за горите.
§ 2. Изпълнението на правилника се възлага на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.
Приложение
към чл. 6, ал. 2
Численост на персонала в Изпълнителната
агенция по горите – 155 щатни бройки
Изпълнителен директор
Заместник изпълнителен директор
Главен секретар
Служител по сигурността на информацията
Финансов контрольор
Звено „Вътрешен одит“
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Финансово-стопански
дейности“
дирекция „Административно, правно
и информационно обслужване“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Инвентаризация и промени
в горските територии“
дирекция „Гори и лесовъдски
дейности“
дирекция „Опазване на горите и лов“
дирекция „Проекти и
международни дейности“
7625

1
1
1
1
1
5
50
22
28
95
24
25
28
18
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РЕШЕНИЕ № 463
ОТ 20 ЮНИ 2011 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материали – баластра, годна за пътни
основи и пълнител на бетони, от находище
„Каваклъка“ – участъци „Каваклъка-изток“
и „Каваклъка-запад“, разположено в землищата на с. Боянци и Асеновград, община
Асеновград, област Пловдив, на „Литос комерс“ – ЕООД, Асеновград
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29
и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните
богатства и § 105, ал. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните
богатства, както и мотивирано предложение
на министъра на икономиката, енергетиката
и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – баластра,
годна за пътни основи и пълнител на бетони,
представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Каваклъка“ – участък
„Каваклъка-изток“ и участък „Каваклъка-запад“, разположено в землищата на с. Боянци
и Асеновград, община Асеновград, област
Пловдив, който се извършва със средства,
осигурени от концесионера и на негов риск.
Площта, покриваща находището, е 530 947
кв. м и е индивидуализирана, както следва:
1.1. Участък „Каваклъка-изток“ – с площ
473 427 кв. м, индивидуализирана с координатите на точки по контура на запасите
и ресурсите от № 1 до № 23 съгласно координатен регистър в координатна система
„1970 г.“, представляващ неразделна част от
концесионния договор.
1.2. Участък „Каваклъка-запад“ – с площ
57 520 кв. м, индивидуализирана с координатите на точки по контура на запасите от
№ 1 до № 6 съгласно координатен регистър в
координатна система „1970 г.“, представляващ
неразделна част от концесионния договор.
2. Определя концесионна площ в размер 889 739 кв. м, включваща площта на
утвърдените запаси и ресурси на находище
„Каваклъка“ – участък „Каваклъка-изток“ и
„Каваклъка-запад“ и необходимите площи за
осъществяване на дейността по концесията,
при граници с координати на точките от № 1
до № 27 включително в координатна система
„1970 г.“, съгласно приложението.
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3. На основание чл. 26, ал. 1, т. 2, буква „б“
от Закона за пътищата концесионерът няма
право да извършва допроучване, добив, складиране, преработка и транспорт на подземни
богатства в границите на зоната, обслужваща
път III-804 – част от републиканската пътна
мрежа. Обслужващата зона е индивидуализирана с координати на точките от № 1 до № 7
съгласно координатен регистър в координатна
система „1970 г.“, представляващ неразделна
част от концесионния договор.
4. Определя срок на концесията 25 години.
5. Определя по право за концесионер „Литос
комерс“ – ЕООД, Асеновград – титуляр на
Удостоверение за търговско откритие № 0196
от 2 август 2005 г.
6. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
6.1. Основни права на концесионера:
6.1.1. да добива баластра, годна за пътни
основи и пълнител за бетони, в границите
на находището по т. 1;
6.1.2. право на собственост върху добитата баластра за пътни основи и пълнител за
бетони;
6.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
6.1.4. да извършва преработка, складиране, транспортиране и продажба на добитата
баластра, годна за пътни основи и пълнител
за бетони;
6.1.5. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването
на концесионния договор геоложка и техническа документация и информация;
6.1.6. да извършва с осигурени от него
средства и на свой риск и след предварително
съгласуване с концедента и с компетентните
органи необходимите дейности, свързани с
добива, включително допроучване и експлоатационно проучване на подземните богатства
в границите на находището по т. 1.
6.2. Основни задължения на концесионера:
6.2.1. да заплаща на концедента дължимото концесионно плащане при условия и в
срокове, определени в концесионния договор;
6.2.2. да изготви и представи на министъра
на икономиката, енергетиката и туризма:
6.2.2.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка на подземните богатства; срокът за представяне е 8 месеца от
влизането в сила на концесионния договор;
след съгласуване с министъра на икономиката,
енергетиката и туризма въз основа на извършена оценка на въздействието върху околната
среда по реда на глава шеста от Закона за
околната среда и оценка за съвместимост по
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чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие
цялостният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
6.2.2.2. проект за рекултивация на концесион ната п лощ по т. 2 , с ъгласу ва н о т
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма; срокът за представяне е 8 месеца от
влизането в сила на концесионния договор;
проектът за рекултивация става неразделна
част от концесионния договор;
6.2.2.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; срокът за представяне
е 31 януари на съответната година; за първата година от срока на концесията срокът за
представяне е 8 месеца от влизането в сила
на концесионния договор; след съгласуване
с министъра на икономиката, енергетиката
и туризма годишният работен проект става
неразделна част от концесионния договор;
6.2.2.4. план за управление на минните отпадъци; срокът за предоставяне е 8 месеца от
влизане в сила на концесионния договор; след
утвърждаване от министъра на икономиката,
енергетиката и туризма планът за управление
на минните отпадъци става неразделна част
от концесионния договор;
6.2.3. да разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на находището;
6.2.4. да изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
се спазват нормативните актове, уреждащи
правилното и безопасно разработване на
находища на подземни богатства;
6.2.5. да допуска по всяко време до концесионната площ по т. 2 контролни органи и
оторизирани представители на концедента и
да им предоставя документи и информация,
имащи отношение към изпълнението на задълженията по концесионния договор;
6.2.6. да води и да предоставя на министъра
на икономиката, енергетиката и туризма или
на посочен от него компетентен държавен
орган подробна геоложка, техническа и друга
документация и информация, изготвена във
връзка с ползването на находището в границите на концесионната площ по т. 2;
6.2.7. да не предоставя на трети лица без
разрешение на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма геоложка, техническа или друга документация и информация,
която притежава във връзка и по повод на
концесията;
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6.2.8. да спазва изискванията на Закона за културното наследство и да осигури
периодичен мониторинг на територията на
добивните работи от археолог на регионалния
исторически музей;
6.2.9. да предприема за своя сметка и на
своя отговорност всички възможни правни и
фактически действия за постигане на споразумение с титулярите на вещни права върху
земята, както и за промяна на предназначението на земята и одобряване на съответния
подробен устройствен план за поземлените
имоти, попадащи в концесионната площ.
6.3. Основни права на концедента:
6.3.1. да получава дължимото от концесионера концесионно плащане при условия и в
срокове, определени в концесионния договор;
6.3.2. право на собственост върху всяка
геоложка, техническа и друга информация и
документация, изготвена във връзка с разработването на находището по т. 1;
6.3.3. да кон т роли ра изп ъ лнението на
задълженията на концесионера по концесионния договор и условията на концесията,
включително чрез право на достъп до концесионната площ по т. 2 и чрез получаване от
концесионера на документи и информация;
6.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на основните задължения или
условията по концесията.
6.4. Основни задължения на концедента:
6.4.1. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
6.4.2. да оказва съдействие при осъществяване на концесията съгласно договорните
условия, вк лючително чрез своевременно
съгласуване на предоставените от концесионера цялостен работен проект и годишни
работни проекти.
7. Определя следните условия за осъществяване на концесията:
7.1. При наличие на непреодолима сила
концедентът има право да посочи, а концесионерът е длъжен да приеме и да търпи трети
лица да добиват и да се ползват от подземните богатства в границите на находището
по т. 1. В случаите по предходното изречение
концесионерът няма право на обезщетение.
7.2. Добивът на подземното богатство по
т. 1 започва след съгласуване от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма на
цялостен работен проект за добив и първична
преработка, изготвен въз основа на влязло
в сила положително решение по оценка на
въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение на концесионера.
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7.3. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
7.3.1. да спазва действащото законодателство;
7.3.2. да изпълнява изискванията, свързани с опазването на околната среда, водите,
земеделските земи и горите, защитените със
закон територии и обекти, в т.ч. в актовете
и предписанията на компетентните органи
по околна среда, както и изискванията за
опазване на културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и
обществения ред;
7.3.3. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
7.3.4. да изпълнява параметрите на концесията, предложени с работната програма за
разработка на находище „Каваклъка“ – участък „Каваклъка-изток“ и участък „Каваклъказапад“ – приложение към концесионния договор, представена от „Литос комерс“ – ЕООД,
Асеновград;
7.3.5. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
7.3.6. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
7.3.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
7.3.8. да изпълнява съгласуваните от министъра на икономиката, енергетиката и туризма
цялостен работен проект и годишни работни
проекти за добив и първична преработка;
7.3.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ.
7.4. За осъществяване на концесията не се
изискват задължителни подобрения.
7.5. Добивните работи да започнат след
съгласуване на проекта по т. 6.2.2.1.
7.6. Концесионният договор влиза в сила
от датата на подписването му.
8. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния
договор.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесионния
договор:
9.1. Безусловна неотменяема банкова гаранция от българска банка за гарантиране
изпълнението на задължението за заплащане
на концесионно плащане:
9.1.1. за първия отчетен период гаранцията
е в размер на сумата, посочена в т. 10.5, и се
представя на концедента в 30-дневен срок от
влизането в сила на концесионния договор;
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9.1.2. за всеки следващ отчетен период,
определен по т. 10.2, гаранцията е в размер
50 на сто от концесионното плащане за предходния период и се представя на концедента
в 30-дневен срок след периода на плащане;
9.1.3. банковата гаранция по т. 9.1.1 и 9.1.2
е валидна до 60 дни от изтичането на съответния отчетен период.
9.2. Откриване от страна на концесионера
на доверителна банкова сметка в посочена от
концедента банка за обезпечаване изпълнението
на задълженията, свързани с опазване и възстановяване на околната среда и с рекултивацията:
9.2.1. в доверителната банкова сметка по
т. 9.2 концесионерът отчислява всяка година
за срока на концесията сума, представляваща
1/25 част от общия размер на паричните
средства, предвидени за опазване на околната
среда и за рекултивация в проекта по т. 6.2.2.2;
9.2.2. за първата година от срока на концесията гаранцията по т. 9.2.1 се представя
на концедента в 30-дневен срок считано от
датата на представяне на проекта по т. 6.2.2.2;
9.2.3. за всяка следваща календарна година
от срока на концесията гаранцията по т. 9.2.1
се представя на концедента до 31 януари на
съответната година;
9.2.4. начинът за разпореждане със сметката
по т. 9.2 се определя в концесионния договор.
9.3. Право на концедента да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и
да е от основните задължения или условията
на концесията по това решение. Условията
и сроковете за упражняване на правото за
едностранно прекратяване на договора се
определят в концесионния договор.
9.4. Дължат се лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения, както и неустойки
при неизпълнение или при забавено изпълнение от страна на концесионера на договорните
задължения. Конкретните размери на лихвите
и неустойките и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят в
концесионния договор.
9.5. Във всички случаи на неизпълнение от
страна на концесионера концедентът има право
да търси и обезщетение по общите правила.
10. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, както следва:
10.1. Периодични парични плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
10.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декем-
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ври за всяка календарна година от срока на
концесията.
10.3. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства (обн., ДВ,
бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
10.4. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство съгласно чл. 1,
ал. 3, т. 1, буква „в“ от методиката по т. 10.3
не може да бъде по-ниско от 0,40 лв./тон,
като тази стойност се индексира ежегодно с
процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по
информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
10.5. Минималният размер на концесионното плащане за всяко 6-месечие от срока
на концесията не може да бъде по-нисък от
2512 лв., определен на базата на 6281 тона добита
суровина и предвидената стойност за единица
добито подземно богатство съгласно т. 10.4.
10.6. Част от концесионното плащане в
размер 50 на сто от сумата, определена по
реда на т. 10.4 или 10.5, се внася в приход
на община Асеновград по ред, определен в
концесионния договор.
10.7. Размерът на концесионното плащане
по т. 10.4 и 10.5 се променя с допълнително
споразумение към концесионния договор при
промяна на законодателството, уреждащо реда
за неговото определяне.
11. Определя други изисквания, свързани
с концесията:
11.1. Приложимо право по отношение на
концесията е българското.
11.2. Всички спорове между страните по
концесионния договор се решават по взаимно
съгласие, а в случай на непостигане на съгласие
спорът се решава по съдебен ред.
12. Упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
12.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с „Литос комерс“ – ЕООД,
Асеновград, в тримесечен срок от влизането в
сила на решението за предоставяне на концесия.
12.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
12.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.

БРОЙ 49

ДЪРЖАВЕН

12.4. Да представлява държавата по съдебните дела, свързани с изпълнението и
прекратяването на концесионния договор,
включително да предявява вземанията на
концедента по съдебен ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2

Координатен регистър
на граничните точки на концесионната площ на
находище „Каваклъка“, участък „Каваклъка-изток“ и участък Каваклъка-запад“, координатна
система „1970 г.“
Точка
№

Координати
X (север), м

Y (изток), м

1.

4530066.0

8630463.0

2.

4530175.0

8630000.0

3.

4530264.4

8629876.9

4.

4530390.0

8630000.0

5.

4530695.0

8630400.0

6.

4530625.0

8630404.0

7.

4530665.0

8630600.0

8.

4530718.0

8630600.0

9.

4530801.5

8630739.0

10.

4531020.3

8630851.3

11.

4531472.7

8631659.4

12.

4531392.0

8631718.0

13.

4531168.6

8631851.6

14.

4531068.7

8631659.9

15.

4530969.2

8631636.7

16.

4530932.5

8631788.4

17.

4531061.5

8631915.6

18.

4530890.1

8632018.0

19.

4530853.7

8631930.7

20.

4530812.5

8631834.5

21.

4530754.1

8631707.7

22.

4530744.0

8631508.9

23.

4530496.4

8631092.1

24.

4530623.6

8631034.4

25.

4530578.0

8630726.7

26.

4530432.3

8630478.0

27.

4530306.9

8630433.0

7626
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ

меж ду Република България и Република
Унгария за сътрудничество в областта на
превенцията и борбата с престъпността
(Утвърдено с Решение № 100 от 18 февруари
2011 г. на Министерския съвет. В сила от
9 юни 2011 г.)
Република България и Република Унгария
(наричани по-нататък „договарящи страни“),
отчитайки приятелските отношения между
двете страни,
отчитайки, че международното сътрудничество има важно значение в борбата с
престъпността,
с оглед на засилването и задълбочаването на
сътрудничеството между правоохранителните
служби в интерес на тяхната обща сигурност,
с оглед на още по-ефективната борба с
международната организирана престъпност
чрез техните координирани действия,
в съответствие с разпоредбите на Конвенция № 108 на Съвета на Европа от 28 януари
1981 г. за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни, сключена
в Страсбург, и Рамково решение на Съвета
2008/977/ПВР от 27 ноември 2008 г. за защита
на личните данни, обработвани в рамките на
полицейското и съдебното сътрудничество по
наказателноправни въпроси и Рамково решение на Съвета 2006/960/ПВР от 18 декември
2006 г. за опростяване обмена на данни и
разузнавателни данни между правоприлагащите органи,
отчитайки задълженията им, произтичащи
от членството в ЕС, международни инициативи
и националното им законодателство,
въз основа на резултатите от досегашното
им сътрудничество,
се споразумяха, както следва:
Г л а в а

I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1
Определения
За целите на това споразумение:
1. Компетентни органи по прилагане на
споразумението (наричани оттук нататък сътрудничещи си органи) са: органите, които са
овластени да изпълняват задачи, свързани с
превенция, противодействие и разкриване на
престъпления в съответствие с вътрешното
законодателство на договарящите страни.
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2. Служител под прикритие: служител от
редовия състав на сътрудничеща си институция, оправомощен съгласно вътрешното
законодателство на договарящите страни да
действа под прикритие с цел събиране на
оперативно-разузнавателна информация.
3. Контролирана доставка: техника, която позволява незаконни или подозрителни
пратки да излизат, преминават или влизат в
територията на една или повече държави, със
знанието и под надзора на техните компетентни органи с цел разследване на престъпление
или идентифициране на лица, които участват
в извършването на престъпления.
4. Класифицирана информация: всякакви
данни, които без оглед на своята форма или
начин на възникване изискват защита срещу
нерегламентиран достъп и които са били
класифицирани от органите на която и да
е от договарящите страни в съответствие с
вътрешното им законодателство.
5. Органи на съдебната власт:
а) за българската договаряща страна: съдът,
прокуратурата и следствените служби;
б) за унгарската договаряща страна: съдилищата и прокуратурата.
6. Централни контактни служби:
а) за българската договаряща страна: дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ на Министерството на вътрешните работи;
отдел „Международно правно сътрудничество“
на Върховната касационна прокуратура;
б) за унгарската договаряща страна: Международен правоохранителен център за сътрудничество на Националната полиция.
Член 2
Обхват на сътрудничеството
(1) В интерес на защитата на обществения
ред договарящите страни засилват своето
сътрудничество в областта на превенцията,
противодействието и разкриването на престъпления (наричано оттук нататък противодействие на престъпността).
(2) Всяка една от договарящите страни може
да откаже частично или пълно съдействие
или да постави условията за осъществяването
му, ако такова съдействие застрашава или
накърнява нейния суверенитет, сигурност,
обществен ред или ако противоречи на нейното законодателство.
(3) Молби за сът ру дни чест во о т носно
военни престъпления или престъпления, извършени по политически мотиви, няма да се
отправят и няма да се изпълняват. Деянието
няма да се счита за политическо престъпление,
ако в хода на неговото извършване – що се
отнася до всички обстоятелства, включващи
престъпния резултат, начина на подготовката,
мотивите и средствата, използвани или предназначени за използване при извършването
му – престъпният характер на деянието превишава политическия му характер.
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(4) Сътрудничеството, основано на това
споразу мение, н яма да обхваща взаимна
правна помощ, която е от компетентността
на съдебните органи.
Г л а в а

I I

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Член 3
Сътрудничество, основано на молба
(1) С оглед на изпълнението на разпоредбите на това споразумение сътрудничещите си
органи на основата на техните задължения,
произтичащи от членството в ЕС, и международни инициативи и в съответствие с вътрешното законодателство на договарящите
страни и разпоредбите на това споразумение
взаимно си сътрудничат и си оказват съдействие на основата на молби.
(2) Доколкото друго не е предвидено в това
споразумение, молбите и отговорите на тях
се изпращат и получават в писмена форма
(включително по факс и по електронни телекомуникационни мрежи) чрез централните
контактни служби.
(3) В спешни случаи молбите могат да
бъдат отправяни и в устна форма; устните
молби трябва да бъдат потвърдени и в писмена
форма възможно най-скоро.
(4) Ако съгласно националните законодателства на договарящите страни за изпращане или
изпълнение на молби се изисква разрешение,
съгласие, одобрение или съгласуване на съдебните органи, молбите могат да бъдат изпращани и
изпълнението им може да бъде започнато само
след получаване на съответното разрешение,
съгласие, одобрение или съгласуване.
(5) Молещият сътрудничещ орган може
да иска от замоления сътрудничещ орган да
изпълни молбата му съгласно правилата и
условията или прилагайки техническите методи, посочени в тях. Ако съгласно условията,
поставени в молбата, нейното изпълнение е
възможно отчасти или въобще не е възможно,
централната контактна служба на замоления сътрудничещ орган следва незабавно да
уведоми централната контактна служба на
молещия орган. Едновременно с това посочва
условията, при които молбата може да бъде
изпълнена.
(6) Ако при получаване на молбата е видно, че нейното изпълнение е невъзможно в
рамките на посочения срок и от посочените
в нея причини, налагащи този срок, става
ясно, че закъснението би застрашило успеха
на задачата на молещия сътрудничещ орган,
централната контактна служба на замоления орган незабавно уведомява централната
контактна служба на молещия орган относно
необходимата продължителност на срока за
изпълнение на молбата.
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(7) След получаване на уведомлението по
ал. 5 и 6 централната контактна служба на
молещия орган съобщава дали все още иска
изпълнение на молбата, като се основава на
посочените обстоятелства.
(8) При изпълнение на молбата замолените сътрудничещи органи и другите служби,
които участват или оказват съдействие при
изпълнението на молбата, предприемат действия в съответствие с правилата, посочени в
ал. 5 на този член, които не противоречат на
вътрешното законодателство на държавата на
замоления сътрудничещ орган.
Член 4
Съдържание на молбата и приложим език
(1) Молбата съдържа най-малко следното:
а) наименование на молещия сътрудничещ
орган;
б) цел и предмет на искането;
в) описание и правна квалификация на
деянието, съставляващо предмет на искането;
г) краен срок за изпълнение на молбата;
причини за искане на незабавно изпълнение;
д) разрешение от съдебните органи, когато
е необходимо;
е) искане за участие на член на молещия
сътрудничещ орган при изпълнението на
молбата;
ж) лични идентификационни данни за лицето в степен, необходима за изпълнението
на молбата, когато са известни такива;
з) правила и технически методи съгласно
чл. 3, ал. 5 от споразумението.
(2) В хода на изпълнението на това споразумение сътрудничещите органи ползват
английски език, но може също така да се
споразумеят да ползват и други езици за
комуникация.
Г л а в а
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ФОРМИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Член 5
Обмен на информация
(1) С оглед на ефективно противодействие
на престъпността сътрудничещите органи
предават следната информация:
а) данни за лица, участващи в извършване
на престъпления; данни относно връзките
на извършителите с извършеното престъпно
деяние; престъпните организации и престъпните групи; типичното поведение на извършители и групи; подготвените, опитите за
извършване на и извършените престъпления,
и по-точно данни относно времето, мястото,
начина (modus operandi) на извършване на
престъплението и обектите на посегателство
и информация за особените обстоятелства и
предприетите мерки, които са необходими за
противодействие на престъпността;
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б) информация за методите и новите форми
на престъпност;
в) резултати от наказателни, криминологични и други свързани с престъпността изследвания, практика, методи на работа и употреба
на средства при извършване на разследвания
с оглед на тяхното усъвършенстване;
г) информация за или образци на предмети,
по отношение на които са били извършени
престъпни деяния или върху които има следи
от извършеното престъпление, или които са
използвани или са били предназначени за
използване като средство за извършване на
престъпното деяние, или които са резултат
от престъпно деяние;
д) информация за националната правна
уредба относно престъпни деяния;
е) информация относно имуществото или
облагите, придобити чрез или във връзка с
извършването на престъпни деяния.
(2) По молба сътрудничещите органи предоставят следната информация с цел разкриването на престъпления:
а) данни от полицейска регистрация, достъпна за сътрудничещите органи;
б) данни, необходими за установяване или
проверка на самоличността, местопребиваването и адреса;
в) данни, необходими за установяване наличието, истинността, валидността и ограниченията на шофьорски книжки, свидетелства
за управление на плавателни средства и свидетелства за управление на въздухоплавателни
средства;
г) идентификационни данни за моторни
превозни средства (регистрационен номер,
номер на шаси, номер на двигател);
д) данни, необходими за установяване
самоличността и откриване на собственика
(управляващия) или на ползвателя на сухопътни, плавателни и въздушни средства;
е) данни относно наличието, валидността и
ограниченията на разрешителните за оръжие;
ж) данни относно идентификацията на
собствениците, абонатите и ползвателите на
електронно комуникационно оборудване;
з) данни, необходими за получаване на
информация относно предмети или образци.
Член 6
Предприемане на действия в неотложни случаи
(1) С оглед осигуряването на следи и доказателства сътрудничещите органи на територията на собствената си държава могат да
извършват проверки за самоличност, засилени
проверки на обществени места, претърсване
на сгради, постройки и моторни превозни
средства, оглед на местопрестъпления, дрехи,
пакети и могат да задържат издирвани лица,
ако в интерес на противодействието на престъпността се изискват спешни мерки.
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(2) Молещият сътрудничещ орган незабавно
се уведомява за изпълнението на мерките,
предвидени в ал. 1.
Член 7
Анализ на обществения ред и криминогенната
обстановка
Сътрудничещите органи редовно обменят
информация и анализи относно криминогенната обстановка в страната и състоянието на
обществения ред. Сътрудничещите органи
могат съвместно да анализират криминалната обстановка, съществените въпроси за
превенция на престъпността и да обсъждат и
договарят предприемане на действия ad hoc.
Член 8
Издирване на лица и предмети
Сътрудничещите органи си съдействат в
издирването на лица и обекти с неизвестно
местонахождение и за установяването самоличността на лица и трупове с неустановена
самоличност.
Член 9
Контролирана доставка
(1) Централните контактни служби позволяват извършването на контролирана доставка
на територията на собствената си държава
в съответствие с предвидените в този член
условия. Документите, удостоверяващи контрола, се прилагат към молбата.
(2) В допълнение към данните, посочени
в чл. 4, ал. 1 на това споразумение, молбата
за контролирана доставка съдържа:
а) съдържанието на доставката, очаквания
маршрут и продължителността, начина на
транспортиране и данни за идентификация
на транспортните средства;
б) начина на охрана;
в) данни, отнасящи се до техническите
средства, които ще бъдат използвани;
г) броя на участниците и участие на служители под прикритие, ако има такива, в
охраната от страна на молещия сътрудничещ
орган;
д) начина на осъществяване на контакт с
участниците в контролираната доставка;
е) условия за предаване и приемане на
доставката;
ж) мерки, които се предприемат в случай
на задържане;
з) мерки, които се предприемат в случай
на неочаквани събития.
(3) Централните контактни служби – в
случай на приемане на молбата – се споразумяват за датата и начина на извършване
на контролираната доставка и обхвата на
тяхното участие във всеки отделен случай.
Замолената цент ра лна контак тна сл у жба
може да ограничи или да отхвърли контро-
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лираната доставка, ако тя може да застраши
в неприемливи граници участниците в нея
или обществения ред.
(4) Замоленият сътрудничещ орган ръководи извършването на контролираната доставка;
молещият сътрудничещ орган се уведомява
за лицето, което я ръководи. Контролираната
доставка се изпълнява по начин, позволяващ прекъсването є във всеки един момент.
След предаването молещият сътрудничещ
орган може да охранява доставката, но не
упражнява служебни правомощия. В този
случай молещият сътрудничещ орган действа
в съответствие с предвиденото в този член,
законодателството на държавата на замоления
сътрудничещ орган и с указанията на лицето,
което я ръководи от страна на замоления
сътрудничещ орган.
(5) При наличие на условията, заложени
в това споразумение, централните контактни
органи също така позволяват извършването
на контролирани доставки, чието изпълнение
започва на територията на трета държава и
продължава в друга държава. В този случай
молещият централен контактен орган получава предварително съгласието на заинтересованите държави, за което се уведомява
замоленият централен контактен орган.
(6) Участието на служители под прикритие в охраната на контролираната доставка
е предмет на разрешението на органите на
съдебната власт на договарящата страна,
която ги изпраща.
Член 10
Изпращане на служителите под прикритие
(1) Сътрудничещите си органи дават съгласието си за изпращане на служителите под
прикритие на молещия сътрудничещ орган на
територията на собствената им държава при
условие, че това е необходимо за успешното
разкриване на престъпления, за които се
предвижда наказание лишаване от свобода
най-малко 5 години, които са извършени
или е направен опит за извършването им
на територията на техните държави, и че
разкриването на престъплението не би било
възможно или би било значително затруднено
без изпращането на служителя под прикритие.
Служителят под прикритие на замоления
сътрудничещ орган може да бъде изпратен и
на територията на държавата на замоления
сътрудничещ орган.
(2) Разрешението на органите на съдебната
власт относно изпращането на служителя
под прикритие, уредено в чл. 3, ал. 5 от това
споразумение, се прилага на цялата територия
на договарящите страни.
(3) Молбата за изпращане на служител
под прикритие освен данните по чл. 4, ал. 1
от това Споразумение съдържа и:
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а) продължителността на изпращането на
служителя;
б) условията за изпращане на служителя
под прикритие;
в) правата и задълженията на служителя
под прикритие;
г) мерки, които се предприемат в случай,
че самоличността на служителя под прикритие
бъде разкрита;
д) информация относно разпоредби на
законодателството, уреждащи наказателната
отговорност на служителя под прикритие;
е) информация относно разпоредби на
законодателството, уреждащи гражданската
отговорност на служителя под прикритие за
вреди, причинени при извършване на дейността му/є.
(4) Изпращането на служител под прикритие винаги е ограничено до отделни случаи и
е с определена продължителност. Служителят
под прикритие може да започне своята дейност
въз основа на договореностите ad hoc между
сътрудничещите си органи и след получаване
на разрешение съгласно ал. 2. Постигнатата
договореност следва да съдържа данните по
ал. 3 и 9.
(5) Когато осъществява дейността си на
територията на другата договаряща страна и
по задача и в отговор на молбата на молещия
сътрудничещ орган, служителят под прикритие
бива инструктиран от молещия сътрудничещ
орган. При основателни случаи сътрудничещите си органи могат също така да постигат
различни договорености.
(6) Дейността на служителя под прикритие
се прекратява незабавно, ако това е поискано
от замоления сътрудничещ орган.
(7) Замоленият сътрудничещ орган може да
оказва лична, организационна и техническа
подкрепа при осъществяване на дейността
на служителя под прикритие. Замоленият
сътрудничещ орган предприема всички необходими мерки за осигуряване безопасността
на служителя под прикритие на другата договаряща страна.
(8) След приключване на периода на изпращане на служителя под прикритие замоленият
сътрудничещ орган се уведомява незабавно в
писмена форма за резултатите от изпращането
на служителя под прикритие.
(9) Действията на служителя под прикритие
се уреждат от вътрешното законодателство на
държавата на замоления сътрудничещ орган.
Служителят под прикритие може да извършва само действия, позволени от вътрешното
законодателство на двете договарящи страни.
Член 11
Сформиране на съвместни екипи за разследване
на престъпления
(1) Сътрудничещите си органи могат при
споразумение ad hoc да сформират съвместни екипи за разследване на престъпления с
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оглед разследване на престъпления, които се
наказват с лишаване от свобода най-малко
пет години.
(2) Споразумението по ал. 1 по-конкретно
включва:
а) описание на престъпното деяние, което
ще бъде предмет на разследване от екипа за
разследване;
б) област, условия за извършване на операцията и нейната продължителност, условия
за удължаването є;
в) състав и ръководител на съвместния
екип за разследване на престъпления;
г) права и задължения на представителя,
влизащ в състава на съвместния екип за
разследване;
д) информаци я относно наказателната
отговорност на участника в съвместния екип
за разследване и относно гражданската му/є
отговорност за щети, причинени при изпълнение на възложените му/є задачи;
е) организационни мерки и покриване на
разходите за работата.
(3) Когато за участието на представител
на молещия сътрудничещ орган, назначен в
екипа за разследване, се изисква разрешение
съгласно вътрешното законодателство на
държавата на молещия сътрудничещ орган за
специфична дейност на съвместния екип за
разследване, участието може да се осъществи
само след получаване на такова разрешение.
(4) Замоленият сътрудничещ орган предоставя, доколкото това е възможно, условията,
необходими за работата на екипа за разследване на престъпления.
(5) Представителят на молещия сътрудничещ орган в съвместния екип за разследване
не е овластен да предприема независими
действия на територията на държавата на
замоления сътрудничещ орган.
(6) Представителят на молещия сътрудничещ орган, участващ в екипа, може да предоставя некласифицираната информация, с която
разполага, на представителите на замоления
сътрудничещ орган, влизащи в съвместния
екип за разследване, в аналогични случаи и
при същите условия, при които предоставя
информация на собствения си сътрудничещ
орган.
(7) Ръководителят на службата, създала
смесения екип за разследване, договаря издаването на разрешение за достъп до класифицирана информация, необходима за работата на екипа, на назначения представител
на другата договаряща страна в случай, че
данните са класифицирани от сътрудничещия орган, осъществяващ сътрудничество,
съгласно това споразумение. Разрешението
за достъп до класифицирана информация
се дава в съответствие с разпоредбите на
вътрешното законодателство на замоления
сътрудничещ орган. За предоставяне на ин-
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формация, класифицирана от служби, които
не вземат участие в това сътрудничество, се
получава разрешение съгласно националните
законодателства на договарящите страни.
(8) Данни и информация, предоставени на
съвместния екип за разследване на престъпления, могат да бъдат използвани изключително
за следните цели:
а) за разкриване на престъпно деяние, за
чието разкриване е бил създаден екипът за
разследване;
б) с предварителното съгласие на сътрудничещия орган, предоставящ данните или
информацията за разследване и разкриване
на други престъпни прояви.
Член 12
Съвместни операции
(1) С цел да се засили полицейското сътрудничество сътрудничещите органи могат
при поддържане на публичния ред и сигурност и за предотвратяване на престъпления
да организират съвместни операции, в които
служителите от сътрудничещите органи на
едната от договарящите страни участват в
операции на територията на другата договаряща страна.
(2) В изключителни случаи всяка договаряща страна може в качеството на държава
домакин в съответствие с националното си
законодателство със съгласието на изпращащата държава да предоставя суверенни
права на служителите на другата договаряща
страна, които участват в съвместни операции
или доколкото позволява правото на страната
домакин да позволи служителите на другата
договаряща страна да упражняват суверенните
си права в съответствие с правото на изпращащата страна. Такива суверенни права могат
да се упражняват само под ръководството и
по правило в присъствието на служители на
страната домакин. Служителите на другата
договаряща страна спазват националното законодателство на страната домакин. Страната
домакин носи отговорност за техните действия.
(3) Служителите на другата договаряща
страна, участващи в съвместните операции,
трябва да спазват инструкциите, дадени от
компетентния орган на страната домакин.
Член 13
Подкрепа, свързана с масови мероприятия,
бедствия и сериозни инциденти
Сътрудничещите органи на договарящата
страна си оказват взаимна подкрепа в съответствие с вътрешното законодателство
във връзка с масови мероприятия и подобни
значими събития, бедствия и сериозни инциденти, като се стремят да предотвратяват
престъпления и да поддържат публичния ред
и сигурност, като:
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а) се уведомяват взаимно възможно найскоро за подобни ситуации с трансгранично
измерение и обмен ят всякак ва относима
информация;
б) взимат и координират необходимите
полицейски мерки на своя територия при
ситуации с трансгранично измерение;
в) доколкото е възможно, изпращат служители, специалисти и съветници и доставят
оборудване по молба на договарящата страна
на територията, на която е възникнала ситуацията.
Член 14
Изпращане на офицери за връзка
(1) Всеки сътрудничещ орган може със
съгласието на компетентния сътрудничещ
орган на другата договаряща страна да изпрати офицери за връзка, които да работят със
сътрудничещите органи на другата договаряща
страна за определен период от време. Аташето
по вътрешните работи/правоохранителната
дейност, акредитирано към дипломатическия
корпус на приемащата договаряща страна,
също може да изпълнява функциите на офицер за връзка.
(2) Целта на изпращането на офицери за
връзка е да се ускори процесът на сътрудничество между договарящите страни и да бъде
осигурено продължително съдействие при:
а) обмена на информация с цел превенция
и противодействие на престъпни деяния;
б) изпълнението на молби, свързани с
прилагането на това споразумение;
в) осъществяването на сътрудничество,
свързано с прилагането на споразуменията
за обратно приемане;
г) предоставянето на информация, необходима за изпълнение на задълженията на
структурите, ангажирани с превенцията на
заплахи, застрашаващи обществения ред.
(3) Офицерът за връзка притежава консултативни функции за подпомагане на сътрудничещите си органи и не е овластен да
осъществява независимо мерки за превенция
и противодействие на престъпността.
(4) Офицерът за връзка изпълнява задълженията си в съответствие с инструкциите
на сътрудничещия орган на изпращащата
договаряща страна и с разпоредбите на споразумение, сключено със сътрудничещия орган
на договарящата страна, в която е изпратен.
(5) Компетентните органи на договарящите
страни могат да постигнат уговорка, съгласно
която офицерът за връзка на една от страните, действащ в трета държава, представлява
интересите на другата договаряща страна в
тази държава.
(6) Компетентните органи на договарящите
страни се споразумяват относно детайлите,
свързани с дейността на офицера за връзка.
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Член 15
Сътрудничество в областта на обучението и
превенция на престъпността
(1) Сътрудничеството в областта на обучението се изразява в следното:
а) обмен на учебни програми и материали
за обучение;
б) съвместни семинари и презентации,
организиране на съвместни курсове;
в) покани към представители на другия
сътрудничещ орган за наблюдатели в представянето на учения и специални операции;
г) осигуряване участието на представители
на другия сътрудничещ орган в курсове.
(2) Централните контактни служби си сътрудничат в изучаването и обмена на методи
за превенция на престъпността, доказали се
на национално ниво, както и в организирането на експертни консултации, необходими
за прилагането на тези методи.
(3) Ръководителите на образователни институции, участващи в прилагането на този член,
организират необходимите работни срещи за
подготовка и координация на своите мерки.
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на територията на държавата на замоления
сътрудничещ орган по време на пътуване и
при завръщането си.
(2) Представителят на молещия сътрудничещ орган не употребява средства за принуда
на територията на държавата на замоления
сътрудничещ орган при изпълнение на задълженията си, произтичащи от това споразумение.
(3) Служителите под прикритие може да
носят огнестрелно оръжие и да използват
средства за принуда, както е посочено в разпоредбите, определени в ал. 4 от чл. 10 от
това споразумение.
Член 18
Служебни отношения и защита на представителите на сътрудничещите органи

ПРАВООТНОШЕНИЯ, ИЗВЪРШВАНИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ДРУГАТА ДОГОВАРЯЩА СТРАНА

(1) Служебните отношения, заемането на
длъжност и дисциплинарната отговорност на
представителите на молещия сътрудничещ
орган се определят от законодателството на
неговата държава.
(2) Замоленият сътрудничещ орган осигурява на представителя на сътрудничещия орган
на другата договаряща страна, изпълняващ
задълженията си по това споразумение на
негова територия, същата защита и съдействие, каквито се полагат на представител
на собствения сътрудничещ орган.

Член 16
Правила за влизане, излизане и престой

Член 19
Правила, уреждащи наказателната отговорност

(1) Ако в споразумението не е предвидено друго, членовете на сътрудничещите си
органи могат да влизат на територията на
другата договаряща страна за изпълнение на
задълженията си по това споразумение с валидни пътни документи и служебен пропуск
с тяхна снимка, като могат да осъществяват
престой без отделно разрешително за периода
на изпълнение на техните задължения, както
и да напуснат страната.
(2) Служителят под прикритие по чл. 10
от това споразумение може да влиза на територията на другата договаряща страна без
отделно разрешително и при наличие на
специален документ да извършва престой с
необходимите специални документи за срока
на изпълнение на задълженията си, както и да
напуска страната. Образците на специалните
документи се обменят между централните
контактни служби.

Когато представители на сътрудничещите
органи, извършващи дейност на територията
на другата договаряща страна в изпълнение на
това споразумение, са извършили или пострадали от престъпление, спрямо тях се прилагат
разпоредбите на националното наказателно
законодателство на договарящата страна, на
чиято територия се извършва дейността.
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Член 17
Правила за носене на униформа и използване
на средства за принуда
(1) Представителите на молещия сътрудничещ орган могат да носят униформа и
необходимите служебни средства с изключения на огнестрелно оръжие при изпълнение
на задълженията си по това споразумение

Член 20
Правила, уреждащи гражданска отговорност
(1) Когато представител на сътрудничещите органи изпълнява задълженията си на
територията на другата договаряща страна
съгласно разпоредбите на това споразумение,
изпращащата договаряща страна отговаря за
щетите, причинени от него при изпълнение
на задачите му, в съответствие със законодателството на договарящата страна, на чиято
територия са нанесени щетите.
(2) Договарящата страна, на територията
на която са били причинени щетите по ал. 1,
заплаща компенсация при същите условия
както, ако щетите са били причинени от
неин служител.
(3) Договарящата страна, представител на
чийто сътрудничещ орган е нанесъл щети
на трето лице на територията на другата
договаряща страна, възстановява изцяло су-
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мата, заплатена от тази договаряща страна
на пострадалото лице или на друго лице,
упълномощено да получи сумата от името
на пострадалия.
(4) Извън изпълнението на правомощията си спрямо трети лица и с изключение на
разпоредбите на ал. 3 договарящите страни
взаимно оттеглят искове за възстановяване
на щети, претърпени от другата договаряща
страна, освен ако те са причинени умишлено
или поради груба небрежност, в случаите по
ал. 1.
Г л а в а

V

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
Член 21
Обхват на личните данни, подлежащи на обмен
При изпълнение на това споразумение сътрудничещите органи взаимно си предоставят
следните лични данни:
а) лични данни за идентифициране на лица,
участващи в извършването на престъпления,
и на свързаните с тях лица, имащи отношение
към извършването на престъпното деяние:
фамилия, предишна фамилия, собствено име,
друго име (псевдоним, прякор), пол, дата и
място на раждане, местожителство, настоящо
или евентуално предишно гражданство;
б) данни относно документа за самоличност на лицата по буква „а“, паспорта или
друг документ за пътуване (номер, дата на
издаване, издаващ орган, място на издаване,
срок на валидност, географска валидност);
в) данни, свързани с пръстовите отпечатъци
и отпечатъците от длани, ДНК профилите и
образците от генетичен материал, личните
описания и снимките на лицата, участващи
в извършването на престъпления;
г) лични данни, съдържащи се в информацията по ал. 2 от чл. 5 на това споразумение.
Член 22
Правила за обработване на личните данни
(1) Обработката на лични данни се извършва
в съответствие с вътрешното законодателство
на договарящите страни. От договарящите
страни се изисква да вземат всички необходими организационни и технически мерки за
осигуряване на ефикасна защита на личните
данни и за предотвратяване на непозволения
достъп, разкриването, промяната, унищожаването им без предварително разрешение.
(2) Съгласно сътрудничеството по това
споразумение сътрудничещите органи действат
в съответствие със следните разпоредби за
обработване на данни, съобразени с Конвенция № 108 на Съвета на Европа и Рамково
решение на Съвета 2008/977/ПВР:
а) обхватът на предоставяната информация и целта, за която ще бъде използвана, се
посочват в молбата;
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б) сътрудничещият орган, който получава
данните (оттук нататък наричан „получател“),
може да използва лични данни единствено за
целите на това споразумение и при условията,
определение от сътрудничещия орган, който
предоставя данните (наричан „изпращач“);
получателят представя на изпращача информация относно използването на личните данни,
изпратени от последния;
в) преди да предостави информацията и
след като се убеди, че предоставянето на данните е необходимо за посочената цел, че е
пропорционално на нея и е в съответствие с
вътрешното законодателство на изпращащата
страна, последната се уверява, че данните,
които следва да бъдат предоставени, са точни;
г) при предоставяне на информаци ята
изпращачът указва съгласно своето национално законодателство срока за съхранение
на данните, след изтичането на който получателят трябва да унищожи или да блокира
даннитe или да провери дали те все още са
необходими;
д) лични данни могат да бъдат предоставяни само на централните контактни служби;
данните могат да бъдат препращани на други
служби с предварителното писмено съгласие
на изпращача, основано на изследването на
предпоставките, изложени в буква „в“;
е) службите, обработващи данните, водят
регистър на изпратените и получените съгласно
това споразумение данни, които съдържат като
минимум следната информация: цел и съдържание на предоставените данни, получаваща
служба, дата и час на трансфера; изпращането
на данните он-лайн се записва автоматично;
направените записи се съхраняват за срока,
предвиден в разпоредбите на вътрешното законодателство, приложими за такива данни,
но не по-малко от пет години; информацията
от регистъра може да се използва само за
надзор за спазване на правилата за защита
на данните.
Член 23
Информиране на лицето, за което се отнасят
данните
(1) Договарящите страни осигуряват информиране на лицето, за което се отнасят
данните, за обработката на личните данни от
своите компетентни органи в съответствие
със своето вътрешно законодателство.
(2) При предаване на лични данни всеки
сътрудничещ орган може в съответствие с
разпоредбите на своята държава да поиска от
сътрудничещия орган на другата договаряща
страна да не информира лицето, за което се
отнасят данните. В този случай сътрудничещият орган не информира лицето, за което
се отнасят данните, без предварителното
съгласие на сътрудничещия орган от другата
договаряща страна.
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Член 24
Обработване на данни при извършване на
процедури на територията на другата договаряща страна
(1) В хода на прилагане на това споразумение надзор върху обработването на данни,
получени вследствие на извършени процедури
на територията на другата договаряща страна, се осъществява от сътрудничещия орган,
за когото тези лични данни са получени.
Обработката на данните се извършва в съответствие с вътрешното законодателство на
тази договаряща страна. При обработването
на данните се вземат предвид изискванията
за обработка на лични данни, посочени от
органа, който предоставя личните данни,
доколкото това е позволено от вътрешното
законодателство на двете договарящи страни.
(2) Представителите на сътрудничещите
органи, изпълняващи задълженията си на
територията на другата договаряща страна,
нямат право на пряк достъп до автоматично
обработвани лични данни на тази договаряща страна.
Член 25
Предоставяне на класифицирана информация
К ат о в земат п ред ви д ком пе т ен ц и и т е,
заложени в ал. 2 на чл. 3 от това споразумение, сътрудничещите органи могат да си
предоставят директно и да си обменят молби,
съдържащи класифицирана информация, и
отговори на такива молби, както и данни,
които са произтекли в хода на тяхното сътрудничество и съдържат к ласифицирана
информация.
Член 26
Защита на класифицираната информация
С цел защита на класифицираната информация и данни, получени вследствие прилагането на това споразумение, сътрудничещите
органи прилагат следните разпоредби:
а) информацията, класифицирана в съответствие със законодателството на държавата
на изпращач на класифицирана информация,
получава същото ниво на защита от получателя на класифицираната информация, с
каквато разполагат данните, класифицирани
с гриф за сигурност, съгласно вътрешното
законодателство на последната, въз основа
на таблица за съответствие, представляваща
приложение към това споразумение; приложението представлява неразделна част от
споразумението;
б) изп ращач ът на к ласифиц и ра на информация посочва срока на валидност на
предоставената класифицирана информация;
в) изпращачът на класифицирана информация уведомява незабавно получателя на
класифицирана информация в писмен вид
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за промени в предоставената информация и
нейния гриф за сигурност, както и по отношение на срока на валидност и снемането
на класификацията; получателят на класифицирана информация променя грифа за
сигурност или срока на валидност, както и
прекратява обработването на информацията
като класифицирана, в съответствие с това
уведомление;
г) предоставената класифицирана информация може да се използва само за целите,
за които е изпратена, като достъп до нея
имат само лицата, оправомощени за това в
съответствие с разпоредбите на националните законодателства;
д) изпратената класифицирана информация може да бъде предоставяна на служби
извън фигуриращите в споразумението само
с писменото съгласие на изпращача на класифицирана информация;
е) препращането на класифицирана информация, предоставена в изпълнение на
това споразу мение, на т рета държава се
разрешава само с писменото съгласие на
компетентните органи съгласно вътрешното
законодателство на изпращача;
ж) достъп до класифицирана информация,
необходима за работата на смесения екип за
разследване, образуван съгласно чл. 12 от
това споразумение, се осигурява на представителя, посочен от другата договаряща
страна, от ръководителя на службата, сформирала екипа за разследване, в съответствие
с вътрешното законодателство на неговата/
нейната държава;
з) изпращачът на класифицирана информация се уведомява незабавно за нарушения
на правните разпоредби за защита на предоставената к ласифицирана информаци я,
извършени в получателя на класифицирана
информаци я; уведомлението обхваща обстоятелствата и последиците, свързани с
нарушението, мерките за ограничаване на
такива последици и за предотвратяване на
бъдещо нарушение на тези разпоредби.
Г л а в а

V I

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 27
Смесена комисия
(1) Дог ов а р я щ и т е с т р а н и с ф о р м и р ат
смесена комисия с цел улесняване и оценка
на сътрудничеството. Страните взаимно се
уведомяват по дипломатически път относно
състава на смесената комисия.
(2) Смесената комисия провежда необходимите заседания последователно в Република България и в Република Унгария.
(3) Смесената комисия може да отправя
предложения по въпроси, свързани с прилагането на споразумението и разширяването
на сътрудничеството, до компетентните правителствени служби на договарящите страни.
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Член 28
Правила относно разходите
Ако в споразумението не е предвидено
друго или не е договорено друго меж ду централните контактни служби на договарящите
страни, двете договарящи страни поемат
разноските за дейността на собствените си
сътрудничещи органи.
Член 29
Отношение спрямо други международни задължения
Разпоредбите на това споразумение не
засягат поетите от договарящите ст рани
а н г а ж и мен т и по д ру г и д вус т ра н н и и л и
многостранни международни споразумения.
Това споразумение не засяга задълженията
на договарящите страни, които произтичат
от тяхното членство в ЕС. Следователно разпоредбите на това споразумение не могат да
бъдат цитирани нито заедно, нито поотделно,
нито могат да бъдат тълкувани по начин,
който анулира, изменя или засяга по някакъв начин задълженията на договарящите
страни, поети в Договора за присъединяване
и произтичащи от Договора за създаване
на Европейската общност, от Договора за
Европейския съюз, и като цяло първичното
и вторичното законодателство на ЕС.
Член 30
Уреждане на споровете
(1) Споровете, които могат да възникнат
във връзка с тълкуването и прилагането
на това споразумение, се уреж дат от договарящите страни в рамките на смесената
комисия, създадена съгласно чл. 27 от това
споразумение, посредством преговори.
(2) Ако смесената комисия не е в състояние да разреши спорния въпрос, той се
уреж да по дипломатически път.
Член 31
Влизане в сила и други разпоредби
(1) Това споразумение влиза в сила на
деветдесетия ден след датата на получаване
на последната дипломатическа нота, с която
договарящите страни взаимно се информират
по дипломатически път за изпълнението на
изискванията на вътрешното си законодателство за влизане на споразумението в сила.
(2) Това споразу мен ие се ск л юч ва за
неопределен период от време и може да
бъде прекратено писмено от всяка от договарящите страни по дипломатически път
в произволен момент. Споразумението ще
престане да действа в деня, следващ изтичането на шест месеца от получаване на
нотата за прекратяване.
(3) Всяка от договарящите страни може
да спре изпълнението на това споразумение
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изцяло или частично за определен период
от време при условие, че с него се нарушават или се поставят в опасност суверенитетът, сигурността и общественият ред
или в случай на противоречие с нейното
законодателството. Договарящите ст рани
своевременно се уведомяват по дипломатически път за въвеждането или оттеглянето на
такива мерки. Спирането на изпълнението
на това споразумение или оттеглянето на
споменатата мярка влизат в сила на датата
на получаване на съответното уведомление.
(4) Договарящите страни се уведомяват
взаимно с дипломатическа нота за имената на организациите по чл. 1, т. 1 от това
споразумение, както и за имената на компетентните органи за изпълнение на разпоредбите на чл. 9, 11, 12, 25 и надзора на
разпоредбите на чл. 26 от това споразумение,
в рамките на тридесет дни след влизането
в сила на това споразумение. Договарящите
страни се информират взаимно незабавно с
дипломатическа нота за промени в имената
или компетенциите на своите сътрудничещи
органи.
(5) От момента на влизане в сила на това
споразумение Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Унгария за сътрудничество в борбата с тероризма, незаконния
т рафи к на нарко т и ц и и орга н изи ра нат а
престъпност, подписана в Будапеща на 11
ноември 1998 г., се прекратява.
(6) С влизането в сила на това споразумение Споразу мението меж ду Република
Бъ л гари я и Реп у бл и ка Ун гари я о т носно
сътрудничество в правоохранителната дейност и пътния трафик и за взаимопомощ,
подписано в Будапеща на 15 ноември 1983 г.,
се прекратява.
(7) Унгарската договаряща страна предприема действия за регистрацията на това
споразумение при Генералния секретариат
на ООН в съответствие с чл. 102 от Хартата
на ООН. Унгарската страна своевременно
уведомява българската договаряща страна
за извършването на регистрацията.
Подписано в София на 14 декември 2010 г.
в два оригинални екземпляра, съответно на
български, унгарски и английски език, като
всички текстове са еднакво автентични. В
случай на противоречие във връзка с тълкуването на това споразумение предимство
има текстът на английски език.
За Република
За Република
България:
Унгария:
Цветан Цветанов,
Шандор Пинтер,
зам. министър-председател
министър на
и министър на
вътрешните работи
вътрешните работи
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ПРИЛОЖЕНИЕ
към член 26 от Споразумението между Република България и Република Унгария за
сътрудничество в областта на превенцията
и борбата с престъпността
Гриф за сигурност на класифицираната информация и взаимно съответствие
С оглед на разпоредбите на чл. 26 (a) от
Споразумението между Република България
и Република Унгария за сътрудничество в
областта на превенцията и борбата с престъпността договарящите страни определят
съгласно националните законодателства на
Република България и Република Унгария,
че следните грифове на класифицираната
информация си съответстват:
В Република
България:
CTPOГO
CEKPETHO
CEKPETHO

В Република Еквиваленти на
Унгария:
английски език:
„Szigorúan
TOP
Titkos!“
SECRET
„Titkos!“

SECRET

ПOBEPИTEЛHO „Bizalmas!“ CONFIDENTIAL
3A CЛУЖEБHO „Korlátozott
RESTRICTED
ПOЛ3BAHE
terjesztésű!“
7651

ИНСТРУКЦИЯ № Iз-1527
от 10 юни 2011 г.

за организацията и дейността на Специализирания отряд „Въздушно наблюдение“ в
Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. Тази инструкция уреж да организацията и дейността на Специализирания
о т р я д „Въ з д у ш но н аб л юд ен ие“ (С ОВН)
в Гла вна ди рек ц и я „Гра н и ч на пол и ц и я“
(ГДГП) на Министерството на вътрешните
работи (МВР).
Чл. 2. (1) Специализираният отряд „Възду шно наблюдение“ е звено на ГДГП за
осъществяване на въздушно наблюдение на
границите, както и за изпълнение на други
летателни задачи, подпомагащи изпълнението на дейностите на ГДГП.
(2) Специализираният отряд „Въздушно
наблюдение“ може да изпълнява и летателни задачи, възложени при условията и по
реда на чл. 106б, ал. 2 и 3 от Правилника
за прилагане на Закона за Министерството
на вътрешните работи (ППЗМВР) и на тази
инструкция.
(3) Специализираният отряд „Въздушно
наблюдение“ се ръководи от началник, който
е пряко подчинен на директора на ГДГП.
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Раздел II
Задачи и дейности на СОВН
Чл. 3. (1) Основна задача на СОВН е
осъществяване на въздушното наблюдение
на държавната граница и подпомагане изпълнението на дейностите на ГДГП.
(2) Специализираният отряд „Въздушно
наблюдение“ изпълнява и други летателни
задачи за оказване съдействие на други структури в МВР и на други държавни органи.
Чл. 4. (1) За изпълнение на задачата по
чл. 3, ал. 1 СОВН извършва дейности по:
1. въздушно наблюдение в зоните и обектите по чл. 52б, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи;
2. предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления или нарушения на
граничния режим и други закононарушения
в зоната за отговорност на ГДГП;
3. специално издирване на лица и предмети в граничната ивица и граничната зона;
4. транспортиране на сили на ГДГП до
разпоредено направление или район;
5. транспортиране на товари за осигуряване на силите на ГДГП;
6. медицинска евакуация;
7. аеро-фотозаснемане за осиг у ряване
на геодезическо-картографската дейност в
ГДГП.
(2) За изпълнение на задачите по чл. 3,
ал. 2 СОВН извършва дейности по:
1. транспортиране на ръководството на
МВР и сили на други структури на МВР;
2. осигуряване на операции и дейности на
Специализирания отряд за борба с тероризма
и на други структури на МВР;
3. транспортиране на товари за осигуряване на оперативни задачи и действия на
структурите на МВР;
4. наблюдение и контрол на масови мероприятия от обществен характер;
5. контрол на пътния трафик;
6. определяне и локализиране на промишлени аварии, природни бедствия и пожари;
7. участие в операции по търсене и спасяване;
8. тренировъчни, учебни, демонстративни
и други мероприятия;
9. осигуряване на населението при спешни
медицински случаи до летища и площадки
за транспортиране (евакуация).
(3) Дейностите по ал. 2, т. 4 – 9 се извършват съвместно със служители на съответните
структури на МВР или други държавни органи, на които се оказва съдействие.
Чл. 5. Специализираният отряд „Въздушно наблюдение“ осъществява дейностите по
чл. 4 чрез:

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

1. изпълнение на полети за въздушно наблюдение по утвърден от директора на ГДГП
месечен план-график със заявени маршрути, зони, райони, времеви диапазон и брой
полети в зоните на отговорност на ГДГП;
2. изпълнение на извънредни полети за
въздушно наблюдение;
3. взаимодействие и обмен на информация с
граничнополицейските наряди и оперативните
дежурни части (ОДЧ) в реално време чрез
радиосредства или други технически средства;
4. използване на вертолетите на СОВН
като въздушен команден пункт за управление
и контрол на наземните сили и средства на
ГДГП при изпълнение на граничнополицейски операции и в ежедневната им дейност.
Раздел III
Управление на силите и средствата на СОВН
и ред за тяхното използване
Ч л. 6 . (1) Уп ра в лен ие т о на си л и т е и
средствата на СОВН се осъществява чрез
ежегодно планиране и разп ределение на
авиационния ресурс от летателни часове по
типове авиационна техника за следващата
календарна година.
(2) Планирането на летателната дейност
се осъществява на базата на наличния и
прогнозируем човешки и моторесурс и въз
основа на утвърдения бюджет за:
1. авиационен ГСМ (гориво и смазочни
материали), сгъстени газове и други;
2. резервни части, консумативи и услуги,
осигуряващи летателната дейност;
3. остатъчен моторесурс на авиационната
техника.
(3) Планирането по ал. 2 включва следните направления:
1. п лани ране на у чебно -т рени ровъчна
летателна дейност;
2. планиране на специалната тактическа
летателна дейност, представляваща разполагаемия авиационен ресурс за изпълнение
на основните задачи на СОВН;
3. планиране на резерв от авиационен
ресурс (летателни часове) за изпълнение на
допълнителни задачи за други ведомства и
структури на МВР;
4. планиране на извънредни летателни
задачи.
(4) При планирането по ал. 3, т. 2 разполагаемият авиационен ресурс се разпределя
от директора на ГДГП според приоритетите и нуж дите на регионалните дирекции
„Гранична полиция“ (РДГП) и съобразно
заявките за въздушно патрулиране в зоните
на отговорност на РДГП.
(5) Планирането по ал. 3, т. 4 се осъществява на база статистиката за изпълнени
извънредни летателни задачи за предходната
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година и въз основа на анализ на риска. В
случай на превишаване на така планирания
летателен ресурс същият се компенсира от
планирания резерв от авиационен ресурс.
Чл. 7. (1) Използването на силите и средствата на СОВН за изпълнение на дейностите по чл. 4, ал. 1 се разрешава с писмена
заповед на директора на Главна дирекция
„Гранична полиция“ за всеки отделен случай.
(2) За изпълнение на планирани полети
се изготвя месечен план-г рафик на база
ежемесечна заявка за планови полети (приложение № 1) на ди рек тори те на РДГП.
План-графикът се съгласува с началника
на СОВН съобразно моментното състояние
и подготовката на силите и средствата от
състава на СОВН и се утвърждава от директора на ГДГП.
(3) За изпълнение на извънреден полет
заповедта по ал. 1 се издава в срок до 24
часа след подаване на искането за полет
чрез Националния координационен център
(НКЦ) – ГДГП и ОДЧ на РДГП.
(4) За изпълнението на всеки планиран и
извънреден полет със заповед на директора
на ГДГП се определя тактически водач.
Чл. 8. (1) Използването на силите и средствата на СОВН за изпълнение на дейностите
по чл. 4, ал. 1 за оказване на съдействие
на други структури на МВР се осъществява въз основа на заявка (приложение № 2)
от директорите на основните структури по
чл. 9 ЗМВР до главния секретар на МВР
след предварително съгласуване с директора на ГДГП за възможностите съобразно
състоянието и подготовката на силите и
средствата на СОВН.
(2) Извършването на полети за нуждите на други министерства и ведомства се
разрешава от главния секретар на МВР въз
основа на писмено искане.
(3) В неотложни случаи заявката по ал. 1
и искането по ал. 2 могат да бъдат направени и устно. В тези случаи те се представят
в писмена форма не по-късно от 24 часа.
Чл. 9. (1) Дейностите по чл. 4 се осъществяват от СОВН при гарантиране на
безопаснос т та на поле т и т е, опазва не на
здравето и живота на екипажите, пътниците
и недопускане експлотацията на неизправна
авиационна техника във въздуха и на земята.
(2) Полети над море, нощем, с използване
на очила за нощно виждане, с използване
на лебедка и полети за аварийно спасителни
дейности се изпълняват само от екипаж в
състав от двама пилоти.
(3) За да се гарантира безопасността на
полета и предотвратяване на аварийни ситуации, решенията и указанията на командира
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на екипажа не могат да бъдат обсъждани или
отменяни от пътник на борда, независимо от
неговия ранг или заемана длъжност.
(4) Полетите се извършват в светлата и
тъмната част на денонощието и при метеорологични условия, съответстващи на подготовката
на екипажа и техническите възможности на
вертолетите.
(5) Ек ипа жът следи метеорологичната
обстановка и при влошаването є командирът
на екипажа взема решение за по-нататъшно
изпълнение на летателната задача.
(6) Полетите се извършват на височини,
осиг у ряващи безопасно продължаване на
полета при възникване на усложнение в обстановката.
(7) Минималната височина за прелитане
над населени места извън случаите на задачи по оперативно-издирвателна дейност и
изпълнение на заход за излитане и кацане е
200 метра през деня и 300 метра през нощта.
(8) Преди изпълнение на задачата командирът на екипажа е длъжен:
1. да попълва полетен лист;
2. да провери наличието на борда на всички
необходими документи, оборудване, индивидуални и групови средства за спасяване;
3. да извърши предполетен преглед на вертолета съгласно инструкцията за летателна
експлотация на производителя;
4. да проведе инструктаж на пътниците
за мерки за безопасност преди качването на
борда и контролира използването на предпазните колани;
5. в случай на отлагане или прекратяване
на задачата да предприеме всички действия за
безопасното напускане на вертолета от страна
на пътниците и за препланиране на задачата.
(9) Кома н д и р ът на ек и па ж п и ло т и ра
вертолета съгласно изискванията и ограниченията на инструкци ята за летателна
експлотация на производителя, а в случай
на аварийна ситуация предприема всички
необходими действия, съгласно същата инструкция. Преди полет бордният инженер/
техник инструктира пътниците за действие
при аварийна ситуация.
(10) Пътниците и товарите се разполагат на
борда на авиационната техника в съответствие
с Инструкцията за летателна експлоатация на
производителя под ръководството на бордния
инженер/техник и контрол от страна на командира на екипажа.
(11) Помещенията за летателния и инженерно-техническия състав, както и хангарите
за вертолетите трябва да осигуряват безопасна
експлоатация на авиационната техника.
(12) Командирът на екипажа е длъжен
след полет да контролира безопасното установяване и дозареждането на вертолета и да
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не допуска установяването на вертолета на
неохраняеми летища или площадки през нощта. Когато подобни ситуации са неизбежни,
командирът предприема всички необходими
мерки за защита на вертолета.
(13) Когато летателен състав извършва
полети отдалечено от главната база, отговорностите за всички решения по планирането
и изпълнението на полетите се носят от командира на екипажа.
Чл. 10. Авиационната техника се оборудва
със:
1. преносимо оборудване (лебедки, фарове,
въжета и др.) – в зависимост от поставената
задача;
2. колективни средства за спасяване (флутейшъни, лодка) – при полети над море, според
броя на членовете на екипажа.
Чл. 11. (1) Авиационната техника се обсл у ж ва в с ъо т ве т с т вие с ъс „С та н дар т на
оперативна процедура за техническо обслужване и поддържане на постоянна летателна
годност на въздухоплавателните средства от
СОВН – ГДГП“.
(2) За монтирането на допълнителна (свързочна, разузнавателна и друга специална)
апаратура се съставя техническа документация от заместник-началника на СОВН по
техническата експлоатация.
(3) След монтажа авиационната техника
се облита с цел проверка на съвместимостта
с бордните системи и безопасната експлоатация. Резултатите от облитането се отразяват
в протокол, въз основа на който се изготвя
заповед на директора на ГДГП за допускане
до летателна експлоатация. Данните от протокола и номерът на заповедта се нанасят във
формуляра (техническата документация) на
авиационната техника.
Чл. 12. (1) Личният състав на СОВН се
осигурява с индивидуално специално работно
облекло, като:
1. летателният състав изпълнява задълженията си в летателно облекло;
2. техническият състав изпълнява задълженията си в техническо облекло.
(2) При изпълнение на оперативни задачи
и тренировъчни полети по оперативно и специално използване екипажите се осигуряват
с допълнително защитно оборудване (бронежилетки, каски и др.) и оръжие.
(3) При полети над море летателният състав се оборудва с индивидуални спасителни
средства (спасителна жилетка, тактическа
жилетка и сух костюм през есенно-зимния
сезон).
Чл. 13. (1) Оръжие от борда на вертолета
се използва при условията и по реда на чл. 74
ЗМВР.
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(2) При изпълнение на оперативна задача
със снайперисти на борда оръжието се използва само по заповед на главния секретар
на МВР.
(3) Специални разузнавателни средства
от борда на вертолета се използват съгласно
изискванията на Закона за използване на
специални разузнавателни средства.
Раздел IV
Организация и подготовка на силите и
средствата от СОВН
Чл. 14. (1) Подготовката на летателния и
авиационния инженерно-технически състав
на СОВН се провеж да в рамките на теоретична и практическа подготовка.
(2) Нача лникът на СОВН отговаря за
подготовката на състава.
Чл. 15. (1) Теоретичната подготовка се
провежда под формата на лекции, семинари
и самоподготовка и цели затвърж даване на
знанията и усвояване на новости, произтичащи от полу чаване на нова авиационна
техника.
(2) Конт ролът за състоянието на теоре т и ч ната под г о т овк а се ос ъщес т вя ва в
низходящ йерархичен ред чрез тестове или
писмен изпит.
(3) Теорет и чен изп и т по спец иа л н и т е
дисциплини на летателния и авиационния
инженерно-технически състав се провеж да
веднъж на 12 месеца. Резултатите от изпита
се отразяват в протокол и се нанасят в личните летателни и технически книжки – по
обра зец на JA R (обед и нен и а виа ц ион н и
правила).
Чл. 16. (1) Практическата подготовка се
състои в регулярна тренировъчна дейност,
провеждана съгласно „годишен план-график
за летателна подготовка“, и в сроковете за
прекъсване по видове подготовка съгласно
„п рог ра ма за под г о т овк а, т рен и ровк а и
проверка на летателния състав от СОВН на
вертолети А-109; А-139“.
(2) Летат ел н и я т с ъс та в доп ъ л н и т ел но
се оценява от инструктурите с периодични
проверки съгласно „годишен план-график за
проверки по видове летателна подготовка“.
Чл. 17. (1) До полети за изпълнение на
основните и допълнителните задачи (извън
учебно-тренировъчните) се допускат екипажи
от СОВН, преминали обучение и допуснати
до полети по съответните видове подготовки
и условия за изпълнение.
(2) Минималната оценка за допускане на
летателен и авиационен инженерно-технически състав до експлоатация на авиационната
техника е „добър“ по шестобалната система. По-ниски резултати не удовлетворяват
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изиск ването за безопасност на полетите,
което налага отстраняване от експлоатация
на авиационната техника и допълнително
обучение и проверка на знанията.
(3) Летателната дейност, извършени те
проверки и допуски се отразяват в съответните раздели на летателните (техническите)
книжки.
Чл. 18. (1) При усвояване на нова авиационна техника се провежда комплексен
изпит, за резултатите от който се изготвя
протокол (приложение № 3). Допускането до
експлоатация на вертолета се осъществява
със заповед на директора на ГДГП.
(2) Резултатите от изпита и номерът на
заповедта за допускане се отразяват в летателните (техническите) книжки.
Чл. 19. При преминаване на курсове в
лицензирани авиационни учебни центрове
в страната и в чужбина с цел усвояване на
нова авиационна техника или повишаване на
квалификацията резултатите от издадените
сертификати се от разяват в съответните
книжки на летеца/техника.
Чл. 20. (1) За учебно-тренировъчните и
плановите полети подготовката на състава
се провежда под ръководството на началника
на СОВН/старшия пилот.
(2) Преди всек и полет командирът на
екипажа провежда инструктаж на членовете на екипажа за уточняване детайлите на
изпълнението на полета.
(3) За извънредни полети екипажът се
подготвя непосредствено преди излитане
в необходимия обем под ръководството на
командира на екипажа съобразно поставената му задача.
(4) Преди изпълняване на летателна задача
командирът на екипажа попълва полетен
лист (приложение № 4).
(5) След изпълнението на летателна задача
командирът на екипажа попълва доклад за
изпълнение на задачата (приложение № 5).
Чл. 21. Основните документи, определящи организацията на летателната дейност и
инженерно-авиационното обслужване (осигуряване) за летателен състав (пилоти), са:
1. ръководство за провеждане на полети
на СОВН, част А, В, С и Д;
2. Програма за подготовка, тренировка и
проверка на летателния състав на вертолети
А-109 и А-139 от СОВН;
3. аеронавигационна информация и публикация на Република България (АИП на РБ);
4. док у менти, издавани от Главна дир ек ц и я „Г ра ж да нск а в ъ зд у хоп ла ват е л на
админист раци я“ към Министерството на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията;
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5. документи на Държавно предприятие
„Ръководство въздушно движение“ относно
използване на единното въздушно пространство на Република България.
Чл. 22. Основните документи за авиационния инженерно-технически състав (бордни
и наземни инженери и техници) са:
1. стандартна оперативна процедура за
техническо обслуж ване и поддържане на
постоянна летателна годност на въздухоплавателните средства от СОВН-ГДГП;
2. ръководство за провеждане на полети
на СОВН, част А, В, С и Д;
3. програма за подготовка, тренировка и
проверка на летателния състав на вертолети
А-109 и А-139 от СОВН;
4. док у менти, издавани от Главна дир ек ц и я „Г ра ж да нск а в ъ зд у хоп л а ват е л на
админист раци я“ към Министерството на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията.
Чл. 23. Основните документи за планиране
и отчитане на подготовката на състава са:
1. план-график за летателна подготовка на
пилотския състав;
2. план-график за годишните проверки по
видовете летателна подготовка;
3. тематичен план за теоретична подготовка
на личния състав на СОВН за учебната година;
4. заповед за достигнато ниво на подготовка
за предходната година;
5. заповед за определяне на инструктори от
пилотския и авиационно-инженерния състав;
6. заповед за определяне дотехническо
облитане на авиационна техника;
7. заповед за назначаване на квалификационна комисия.
Чл. 24. Документите по чл. 21, т. 1 и 2,
чл. 22, т. 1 и чл. 23 се утвърждават от директора на ГДГП.
Чл. 25. На основание у твърдените документи началникът на СОВН организира
учебно-тренировъчни полети в рамките на
утвърдения план-график за летателната подготовка на СОВН извън задачите, произтичащи
от чл. 106а, ал. 1 ППЗМВР.
Раздел V
Изпълнение на специални тактически задачи
Чл. 26. (1) При изпълнение на специални
тактически задачи управлението и режимът
на полета се осигуряват от органите на Държавно предприятие „Ръководство въздушно
движение“ съгласно законовата уредба за
въздухоплаването в Република България.
(2) Специализираният отряд „Въздушно
наблюдение“ извършва полети от всички
летища и площадки – граждански и военни,
на територията на Република България, описани по съответен ред в АИП на Република
България.
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Раздел VI
Медицинско и социално осигуряване
Чл. 27. (1) Летателният състав ежегодно
преминава годишни и полугодишни медицински прегледи пред авиомедицинска комисия,
която удостоверява неговата годност за изпълнение на летателна дейност.
(2) Преди всеки полет командирът на екипажа преценява здравословното състояние на
членовете на екипажа и готовността им за
изпълнение на летателната задача.
(3) В случай на влошаване здравословното
състояние на член на екипажа или на пътник на
борда по време на полет командирът на екипажа взема решение до кое летище да продължи
полетът съгласно ръководството за провеждане
на полети (част А, раздел 4) при съобразяване
със симптоматиката и степента на влошеното
състояние. В неотложни случаи организира
медицинска помощ по установения ред на съответното летище, определено за кацане.
(4) Член на летателен екипаж без преглед
или с просрочен такъв се счита в летателна
забрана и няма право да изпълнява летателна
дейност.
Чл. 28. (1) Служителите на СОВН от летателния състав, които не са ползвали платен
годишен отпуск повече от 6 месеца, се отстраняват от полети и ползват по разпореждане
не по-малко от 10 дни отпуск.
(2) Служителите на СОВН от авиационния инженерно-технически състав, които не
са ползвали платен годишен отпуск повече
от 8 месеца, се отстраняват от обслужване
и техническа експлоатация на авиационната
техника и ползват по разпореждане не помалко от 10 дни отпуск.
Чл. 29. По предложение на Авиолекарската
комисия Централната лекарска комисия при
Медицинския институт на МВР осигурява
карти на служителите от летателния състав
за лечение в балнеосанаториумите на МВР.
Чл. 30. С цел осигуряване на летателна
годност, подобряване на работоспособността и
безопасността на полета ежегодно се организира възстановителен спортен лагер-школа в
базите за отдих на МВР или други ведомства:
1. за служителите на СОВН от летателния
състав – за срок две седмици;
2. за служителите на СОВН от наземния
авиационен инженерно-технически състав – за
срок една седмица.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази инструкция се издава на основание
чл. 106а, ал. 2 от Правилника за прилагане
на Закона за Министерството на вътрешните
работи.
§ 2. Контролът по изпълнението на инструкцията се възлага на главния секретар
на МВР.
За министър: В. Вучков
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Приложение № 1
към чл. 7, ал. 2
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ“
София 1202, бул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 46, тел.: 982 50 00, факс: 988 58 67, e-mail: nsgp@mvr.bg
рег. № ................ екз. № .....
..............................20..... г.

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
„ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ“
...............................................
(име и фамилия)
ЗАЯВКА
ОТНОСНО: Използване на вертолет за осъществяване въздушното наблюдение
на държавната граница на Република България от
РДГП .................... през месец ....................... 20 .... г.
ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с възникнала необходимост от осъществяване въздушно наблюдение на държавната граница в района на ........ РДГП/ГПУ .................. и на основание чл. 6. ал. 1 от Инструкция № ...................
и Ваша заповед рег. № ................. г. заявявам планиране на полети за периода от ....... до .........20.... г.,
както следва:
Дата и часови диапазон за изпълнение на
полета

................................................. 20..... г.
от ..... ч. до ..... ч.

Резервни дати и часове
1. ...............................;
2. ................................

Полет по маршрут с ......................................................................
Алтернативен маршрут с коордикоординати
Изброяват се точките от маршрута с
нати
координати и характерни имена, описание. (изписва се, ако е възможно от алМинималната дистанция между два завойни тернативен маршрут да се изпълориентира да бъде 8 км. Изписва се общата
нят същите задачи)
дължина на маршрута.
Полет в зона

...............................................................................
Алтернативна зона
Заявяват се граници на зоната със съответни (изписва се, ако е възможно от алнаселени пунктове и характерни ориентири, нернативна зона да се изпълнят
изписани с имена (описание) и координати. същите задачи)

Височина на полета

От точка ....................... до точка ...................... Забележки
........... на височина .............. метра
................................................................
От точка ....................... до точка ...................... .................................................................
........... на височина .............. метра
Посочва се препоръчителна височина. При
полета височината на летене над терена се
определя от екипажа на вертолета за всяка
отделна отсечка на маршрута, съобразено
с посочената препоръчителна височина от
РДГП и с безопасността на полета. За ВН,
извършвано без допълнителни технически
средства, оптималната височина е от 50 до
300 метра над терена.
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1 ..........................................................................................
2. .........................................................................................
В случай че полетът съдържа кацане на площадка и
престой, се заявяват площадките по координати и
времето за престой на тях. При избор на площадка
се съобразява теренът да е твърд, устойчив и макАлтернативни площадки
симално равен, да не е с повече от 5 градуса наклон (попълва се в случаи на налични али да е с размери минимум 25 × 25 метра. Посочва тернативни площадки, подходящи
се надморската височина и характерните особено- за използване в конкретния случай)
сти на терена, наличие на естествени и изкуствени
препятствия в отдалечения с радиус 500 метра от
площадката, както и тяхната височина. Изписва се
време за престой, ако се предвижда такъв. Ще бъде
ли осигурен (отцепен) районът на площадките или не.

.............................................................................................
Посочва се звание, име, презиме, фамилия, заемана
С екипажа ще
длъжност, тегло ..........................
лети
Качване на борда на вертолета от площадка
.............................. (име, координати)

Резервен служител
.......... (изписва се
задължително) ...........

.............................................................................................
............................................................................................
Посочва се всяко допълнително оборудване, което ще
се използва за целите на ВН (радиостанции, ОНВ,
Специално
Забележки
бинокли и други), както и евентуалното въоръжение.
оборудване и
................................................................
Средствата се посочват с тяхното тегло (в случаи,
въоръжение
................................................................
че общото им тегло надвишава 50 кг) и се описват
основните им тактико-технически характеристики,
ако имат отношение към полета и осъществяването
на ВН.
Полетът се налага поради следните причини: .............................................................................................
(описват се кратко и конкретно)

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
По време на полета ще бъдат изпълнени следните задачи:
...........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Полет № ...... (ако такъв е необходим, повтаря се същата информация както за полет № 1).

ДИРЕКТОР НА
РДГП .................................
............................................
Изг./нап.: .............................
Дата .....................................
Насел. място .......................
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Приложение № 2
към чл. 8, ал. 1
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
1000 София, ул. Шести септември № 29
рег. № ................ екз. № .....
.............................. 20..... г.
ДО
ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА МВР
.......................................................
(име и фамилия)

ЗАЯВКА
ОТНОСНО: Използване на вертолет за осъществяване на ....................................................................
.......................................................................... от ...................................................................
ГОСПОДИН ГЛАВЕН СЕКРЕТАР,
Във връзка с ....................... и на основание чл. 8 от Инструкция №................... заявявам планиране
на полети за периода от 01. ...до 31. ... 20 .... г., както следва:
Дата и часови диапазон за изпълнение на
полета

................................................. 20 ..... г.
от ..... ч. до..... ч.

Резервни дати и часове
1. ...............................;
2. ................................

Цел на летателната
задача

...................................................................................
Кратко описание на съдържанието и вида на задачата,
район на изпълнение на задачата. Патрулиране ......
Превоз на пътници, товари ............ Наблюдение ...........
Извършване на търсене и спасяване .............

С екипажа ще лети

............................................................................................
Посочва се специфично наименование за категория,
Резервен служител
име, презиме, фамилия, заемана длъжност, тегло. .......... (изписва се задължително) ...........
..........................
Качване на борда на вертолета от площадка ..........
........................... (име, координати)

...............................................................................................
............................................................................................
Забележки
Специално оборудва- Посочва се всяко допълнително оборудване, както и
................................................
не и въоръжение
евентуалното въоръжение. Средствата се посочват с
......................................
тяхното тегло (в случаи, че общото им тегло надвишава 50 кг).
Полетът се налага поради следните причини: .............................................................................................
(описват се кратко и конкретно)

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ДИРЕКТОР:
............................................
Изг./нап.: ................
Дата ........................
Насел. място ..........

П Р ОТО К О Л

Длъжност, име, презиме и фамилия

1.
................................................................................
2.
................................................................................
........ ................................................................................

№
по
ред

Инструкция за
летателна експлотация

Дата: .................................

„ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ“

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ

ДИРЕКТОР НА

УТВЪРЖДАВАМ:

Приложение № 3
към чл. 18, ал. 1

Забележка

3. .........................../................./

ВЕСТНИК

2. ............................/................./

ЧЛЕНОВЕ: 1. ............................./................./

ПРЕДСЕДАТЕЛ:............................/................./

КОМИСИЯ:

Мерки за безопасност

Авиационно
оборудване на
вертолета

Радиооборудване на вертолета

Конструкция
на вертолета и
двигателя

От .....................20.... г. до .......................20.... г. комисия, назначена със заповед на директора на ГДГП рег. № ................ от ..............................
20 ..... г., в състав: председател ....................................... и членове .................................. ........................................................................................................
........................................................................................................, проведе изпит с летателния и техническия състав на СОВН за допускане до полети и
експлоатация на вертолет ................ Получиха се следните резултати:

..............................20..... г.

рег. № ................ екз. № .....

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ“
София 1202, бул. Княгиня Мария-Луиза № 46, тел.: 982 50 00, факс: 988 58 67, e-mail: nsgp@mvr.bg

Оперативна
процедура за
техническо обслужване

ДЪРЖАВЕН

Специално
тактическо
оборудване
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Приложение № 4
към чл. 20, ал. 4
Заповед №: ..................................

ГД „Гранична полиция“ – МВР

П О Л ЕТЕ Н
Л И СТ
Екипаж в състав:
командир ..............................................................................................................................................................,
обслужващ пилот ................................................................................................................................................,
борден инженер (техник) ...................................................................................................................................,
проверяващ(и) .....................................................................................................................................................,
други членове на екипажа (пътници):
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................,
с вертолет ............................. борден № ............................................ на дата ...................... 20 ............. г.
да изпълни (количеството на полетите, съдържанието на полета, № на упр. от ПЛП, маршрут и разчетна
продължителност на полета):
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Разрешавам изпълнение на задачата при следните условия:
Време на
денонощието

Долна граница на
облаците (м)

Видимост на ориентирите
при заход за кацане (км)

Скорост на вятъра
при земята (м/сек)

Денем
Нощем

...................... 20 ...... г.

НАЧАЛНИК НА СОВН:
...............................................................................
(подпис)

кацане

излитане
нощ

ден

о б щ о:

Максимална/минимална височина на полета

в ПМУ

над море

по ПИП

по ПВП

общ нальот

Количество на полетите

№ на упр. от ПЛП

№ на вертолета

Фактически условия на полета

Летища (площадки) за излитане и кацане

Време на денонощието

Командир на екипаж:.............................................. (.............................)
Оценка за изпълнение на задачата: ..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
									
Началник на СОВН .................................... (.............................)
7560

Дата

в това число
при ПМУ

ДЪРЖАВЕН

в това
число

название на схемата

Използване на системи за
кацане

заходи за кацане

Нальот

излитания

Време

кацания

Доклад за изпълнение на задачата

с ОНВ

Приложение № 5
към чл. 20, ал. 5
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на
основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (обн., ДВ,
бр. 112 от 2004 г.; изм., бр. 61 и 102 от 2005 г.,
бр. 88 от 2006 г., бр. 2 и 60 от 2009 г., бр. 45,
62 и 101 от 2010 г.)
§ 1. В § 1а от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се изречение второ със следното съдържание: „Дежурен кабинет може
да бъде и структура на лечебно заведение
по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за
лечебните заведения, което е разположено
в селски или планински район, в която лекари със специалност по обща медицина, с
друга специалност или по изключение без
специалност оказват медицинска помощ на
здравноосигурените лица извън графика за
амбулаторни прегледи на общопрактик уващите лекари, осъществяващи дейност в
населеното място във времевия интервал от
8 до 20 ч. през работните дни и не по-малко
от шест часа през почивните и празничните
дни.“
2. Досегашното изречение второ става
изречение трето.
§ 2. В приложение № 1 към член единствен се правят следните изменения:
1. Наименованието на част II се изменя
така:
„II. Промоция на здравето*“.
2. Наименованието на част III се изменя
така:
„III. Профилактика на заболявания*“.
3. Наименованието на част IV се изменя
така:
„IV. Диспансеризация*“.
4. В част V т. 3, 4 и 5 се изменят така:
„3. Извършване на имунизации според
утвърдения от министъра на здравеопазването имунизационен календар*.
4. Извънредни имунизации по епидемиологични показания*, съгласувани с регионалната здравна инспекция – финансират
се от бюджета на Министерството на здравеопазването съгласно чл. 82, ал. 2, т. 12 от
Закона за здравето.
5. Издаване на служебна бележка, удост ов еря ва щ а и зв ършен и т е з а д ъ л ж и т е л н и
имунизации и профилактични прегледи на
деца съгласно Правилника за прилагане на
Закона за семейни помощи за деца*.“
5. В част VI се правят следните изменения:
а) точка 1 се изменя така:
„1. Първичен преглед и обща оценка на
здравословното състояние*.“;
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б) точка 3 се изменя така:
„3. Вторични прегледи (в рамките на един
и същ медицински проблем)*.“;
в) точка 12.3.1 се изменя така:
„12.3.1. Ориентировъчно изследване на
слух*;“;
г) точка 12.3.7 се изменя така:
„12.3.7. Промивка на външен слухов проход
за отстраняване на церумен*.“;
д) точка 12.4.1 се изменя така:
„12.4.1. Определяне зрителна острота при
въ зрас т н и и деца – ориен т и ровъч но, без
определяне на диоптри*;“;
е) точка 12.6.11 се изменя така:
„12.6.11. О т с т ра н я ва не на х и ру рг и чен
шевен материал*;“;
ж) точка 12.8.4 се изменя така:
„12.8.4. Психосоциални процедури в семейството*.“;
з) точка 12.9.1.3 се изменя така:
„12.9.1.3. Приготвяне на препарат – цитонамазка от женски полови органи*.“
6. В част VII т. 4 се изменя така:
„4. Прием на пациент след дехоспитализация*:“.
7. Наименованието на част VIII се изменя така:
„V III. Дейност по медицинска експертиза*“.
8. Част IX се изменя така:
„IX. Общопрактикуващият лекар предприема мерки за осигуряване на постоянен
денонощен достъп до медицинска помощ на
задължително здравноосигурените лица по
един от следните начини:
1. чрез дежу рен кабинет на гру повата
практика за първична извънболнична помощ,
в която е съучредител;
2. по договор с друго лечебно заведение
по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „б“ и/или по т. 2,
букви „б“, „в“ или „г“ от Закона за лечебните
заведения, което е разкрило дежурен кабинет
и което се намира на не повече от 20 км
от месторазположението на практиката на
общопрактикуващия лекар;
3. и н д и ви д уа л но ч р е з 2 4 -час ово о сиг у ряване на консултаци я по телефона, в
амбулаторията или в дома на пациента по
преценка на самия общопрактикуващ лекар;
4. за общините, които се намират в селските или планинските райони, посочени в
таблица № 4, и по следните начини:
а) чрез дежурен кабинет на индивидуалната практика за първична извънболнична
помощ, в която общопрактикуващият лекар
е учредител;
б) по договор с друго лечебно заведение
по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона
за лечебните заведения, което е разкрило
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дежурен кабинет и което се намира на не
повече от 20 км от месторазположението на
практиката на общопрактикуващия лекар;
в) чрез организиране на график на дежурства между общопрактикуващите лекари от
отделните практики за първична извънболнична помощ за обслужване на пациентите
в амбулатория или в дома на пациента по
преценка на съответния дежурен общопрактикуващ лекар в интервала между 20 ч. вечерта
и 8 ч. сутринта през работните дни и минимум
6 часа през почивните и празничните дни;
в тези случаи общопрактикуващите лекари
са длъжни да представят месечен график за
дежурствата в РЗОК в срок не по-късно от
20-о число на предходния месец.“
9. След таблица № 3 се създава таблица
№ 4 със следното съдържание:
„Таблица № 4
Списък на общините, които се намират
в селски или планински райони

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

1

2

29

Венец

30

Ветово

31

Ветрино

32

Вълчедръм

33

Вълчи дол

34

Върбица

35

Вършец

36

Генерал Тошево

37

Георги Дамяново

38

Главиница

39

Годеч

40

Горна Малина

41

Грамада

42

Гулянци

43

Гурково

44

Гълъбово

№ по ред

община

45

Гърмен

1

2

46

Две могили

1

Алфатар

47

Девин

2

Антон

48

Джебел

3

Антоново

49

Димово

4

Априлци

50

Долна баня

5

Ардино

51

Долни чифлик

6

Баните

52

Доспат

7

Банско

53

Драгоман

8

Батак

54

Дряново

9

Белене

55

Дългопол

10

Белица

56

Елена

11

Белоградчик

57

Елхово

12

Берковица

58

Етрополе

13

Бобов дол

59

Завет

14

Бобошево

60

Земен

15

Бойница

61

Златарица

16

Бойчиновци

62

Златица

17

Болярово

63

Златоград

18

Борино

64

Ивайловград

19

Борован

65

Иваново

20

Борово

66

Искър

21

Братя Даскалови

67

Исперих

22

Брацигово

68

Ихтиман

23

Брегово

69

Каварна

24

Брезник

70

Кайнарджа

25

Брезово

71

Калояново

26

Брусарци

72

Камено

27

Бяла

73

Каолиново

28

Велики Преслав

74

Кирково
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75

Кнежа

121

Полски Тръмбеш

76

Ковачевци

122

Пордим

77

Козлодуй

123

Правец

78

Копривщица

124

Приморско

79

Костенец

125

Разлог

80

Котел

126

Ракитово

81

Кочериново

127

Рила

82

Кресна

128

Роман

83

Криводол

129

Рудозем

84

Кричим

130

Руен

85

Крумовград

131

Ружинци

86

Крушари

132

Самуил

87

Кубрат

133

Сапарева баня

88

Кула

134

Сатовча

89

Лесичово

135

Свиленград

90

Левски

136

Своге

91

Летница

137

Симеоновград

92

Лозница

138

Симитли

93

Луковит

139

Ситово

94

Лъки

140

Сливница

95

Любимец

141

Сливо поле

96

Мадан

142

Смядово

97

Маджарово

143

Средец

98

Макреш

144

Стамболово

99

Малко Търново

145

Стражица

100

Медковец

146

Стралджа

101

Мизия

147

Стрелча

102

Минерални бани

148

Струмяни

103

Мирково

149

Суворово

104

Момчилград

150

Сунгурларе

105

Мъглиж

151

Сухиндол

106

Невестино

152

Съединение

107

Неделино

153

Твърдица

108

Несебър

154

Тервел

109

Никола Козлево

155

Тетевен

110

Николаево

156

Тополовград

111

Никопол

157

Трекляно

112

Ново село

158

Трън

113

Омуртаг

159

Трявна

114

Опака

160

Тутракан

115

Опан

161

Угърчин

116

Оряхово

162

Хаджидимово

117

Павел баня

163

Хайредин

118

Павликени

164

Хисаря

119

Перущица

165

Хитрино

120

Пирдоп

166

Цар Калоян
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167

Царево

168

Ценово

169

Чавдар

170

Челопеч

171

Чепеларе

172

Черноочене

173

Чипровци

174

Чупрене

175

Шабла

176

Ябланица

177

Якимово

178

Якоруда

“
10. В края на приложението след текста на
таблица № 4 се добавя следната забележка:
„Със знака „*“ са отбелязани дейностите,
които не е необходимо да се осъществяват
от дежурните кабинети по § 1а от допълнителната разпоредба.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. В приложението към член единствен
на Наредба № 41 от 2005 г. за утвърж даване
на „Медицински стандарти по обща медицинска практика“ (обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.;
изм., бр. 101 от 2010 г.) се правят следните
изменения:
1. Наименованието на критерий 3.1.7 се
изменя така:
„Прак т иката за п ърви чна медицинска
помощ осигурява условия за осигуряване на
постоянен денонощен достъп до медицинска
помощ на регистрираните пациенти.“
2. Индикатор А на критерий 3.1.7 се изменя така:
„ђ А. Лекарите в практиката осигуряват
постоянен денонощен достъп до медицинска
помощ при условията и по реда на Наредба
№ 40 от 2004 г. за определяне на основния
пакет от здравни дейности, гарантиран от
бюджета на НЗОК.“
3. В група стандарти 3 „Достъпност и
наличност“ от листа за самооценка на общопрактикуващия лекар за постигане на
стандартите думите „осигу рена 24-часова
медицинска помощ“ се заменят с „осигурен
постоянен денонощен достъп до медицинска
помощ“.
§ 4. Лечебните заведения за първична извънболнична медицинска помощ превеж дат
дейността си в съответствие с изискванията
на тази наредба в срок до 1 август 2011 г.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Ст. Константинов
7580
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 7
от 23 юни 2011 г.

за условията и реда за прилагане на извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора
на зеленчуците
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на извънредни
мерки за подпомагане на пазара в сектора на
зеленчуците, насочени към осигуряване подкрепа на производителите на зеленчуци, които
са пострадали в резултат от кризата в сектора,
предизвикана от бактерията Ешерихия коли.
(2) С наредбата се създават условия за
прилагане на Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) № 585/2011 от 17 юни 2011 г. за
определяне на временни извънредни мерки за
подпомагане на сектора на плодове и зеленчуци (ОВ L 160/71 от 18.06.2011) (Регламент за
изпълнение на Комисията (ЕС) № 585/2011).
Чл. 2. (1) Подпомагането на пазара в сектора
на зеленчуците се извършва чрез прилагане в
периода от 26 май до 30 юни 2011 г. на мерките:
1. изтегляне от пазара;
2. небране на зеленчуците.
(2) Мерките по ал. 1 се прилагат по отношение на следните зеленчуци (наричани
по-нататък „зеленчуците“):
1. домати, включени в код по КН 0702 00 00;
2. марули, включени в кодове по КН 0705
11 00 и 0705 19 00, и къдраволистна и широколистна ендивия, включена в код по КН
0705 29 00;
3. краставици, включени в код по КН 0707
00 05;
4. сладки пиперки, включени в код по КН
0709 60 10;
5. тиквички, включени в код по КН 0709
90 70.
Чл. 3. (1) Подпомагането на пазара в сектора
на зеленчуците се предоставя на производители на зеленчуци, регистрирани до 25 май
2011 г. по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване
и поддържане на регистър на земеделските
производители (ДВ, бр.10 от 1999 г.).
(2) По мярката „изтегляне от пазара“ се
подпомагат регистрирани производители на
зеленчуци, които през 2011 г. са предлагали
съответните продукти на пазара.
Раздел IІ
Заявяване на намерение за участие в мерките
Чл. 4. (1) Производителите на зеленчуци
заявяват намерението си да участват в мерките по чл. 2, ал. 1 в периода от 20 до 30 юни
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2011 г. чрез подаване в общинските служби
по земеделие на заявление за намерение за
участие, по образец, одобрен от министъра
на земеделието и храните. Заявленията за намерение за участие се подават в общинската
служба по местожителството или седалището
на заявителя или в общинската служба, на
чиято територия се намират площите, на
които са отгледани зеленчуците.
(2) В заявленията за намерение за участие
заявителите посочват:
1. мярката или мерките по чл. 2, ал. 1,
които имат намерение да прилагат;
2. зеленчуците, за които имат намерение
да прилагат мярката или мерките по т. 1;
3. идентификация и размер на площите, на
които са произведени всеки един от видовете
зеленчуци по т. 2; площите се идентифицират
чрез посочване на номерата на блоковете на
земеделските стопанства в Системата за идентификация на земеделските парцели, а когато
заявителите не могат да ги посочат – чрез
посочване на номерата на недвижимите имоти
по Картата на възстановената собственост;
4. количествата на всеки един от зеленчуците по т. 2, за които имат намерение да
приложат всяка от мерките по т. 1;
5. датата, на която имат намерение да
приложат всяка от мерките по т. 1, освен
когато изтеглянето от пазара е извършено
преди подаване на заявлението за намерение
за участие, но не по-рано от 26 май 2011 г.
(3) Към заявленията за намерение за участие се прилага копие от регистрационната
карта на земеделския производител по Наредба
№ 3 от 1999 г. за създаване и поддържане
на регистър на земеделските производители,
заверена за 2011 г.
(4) Заявените количества зеленчуци по
ал. 2, т. 4 трябва да съответстват на заявените
площи по ал. 2, т. 3 и нормално получаваните от тях добиви. Когато бъде установено
несъответствие, заявлението се редуцира в
съответствие със средните добиви за зеленчуците по чл. 2, ал. 2, както са посочени в
приложение № 1.
(5) Производителите на зеленчуци могат
да подадат повече от едно заявление за намерение за участие, както и да посочат в
заявлението повече от един вид зеленчук и/
или повече от една мярка по чл. 2, ал. 1, но
за едно и също количество зеленчуци подават
само по едно заявление.
Чл. 5. (1) Министърът на земеделието и
храните одобрява Указанията за попълване
на заявление за намерение за участие в схема
за подпомагане на производители на зеленчуци и Указания до общинските служби по
земеделие и областните служби „Земеделие“
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за приемане и обработка на заявления за заявяване на намерение за участие в схема за
подпомагане на производители на зеленчуци.
(2) Министерството на земеделието и
храните може да приложи коефициент на
редукция по отношение на заявените за подпомагане количества и площи при тяхното
нотифициране пред Европейската комисия.
Раздел IІІ
Ред за прилагане на мерките за подпомагане
на пазара
Чл. 6. (1) Производителите на зеленчуци
трябва да приложат заявените по реда на
чл. 4 мерки в срок до 30 юни 2011 г., освен
когато са извършили оттегляне на продукцията
от пазара преди подаване на заявлението за
намерение, но не по-рано от 26 май.
(2) Когато производителите на зеленчуци
не могат или вече не желаят да приложат
заявените мерки, незабавно уведомяват писмено общинската служба, в която са подали
заявление за намерение за участие по чл. 4,
ал. 1, за невъзможността или отказа си от
прилагане на заявените мерки.
Чл. 7. (1) Мярката „изтегляне от пазара“
се прилага по отношение на зеленчуци, годни
за предлагане на пазара, по един от следните
начини:
1. унищожаване на зеленчуците по начин,
който ги прави негодни за предлагане на
пазара;
2. безвъзмездно предоставяне на зеленчуците на благотворителни организации, училища,
детски градини, лечебни заведения или места
за лишаване от свобода;
3. използване на зеленчуците за храна на
животни.
(2) Мярката „изтегляне от пазара“ на зеленчуци може да бъде приложена преди подаване на заявление за намерение за участие
за количества, изтеглени от пазара в периода
26 май – 19 юни 2011 г., или да бъде приложена след неговото подаване за количества,
които ще бъдат изтеглени от пазара след 19
юни 2011 г.
(3) Когато мярката „изтегляне от пазара“ на
зеленчуци бъде приложена след подаване на
заявление по чл. 4, за да получи подпомагане,
заявителят извършва действията по ал. 1 в
присъствието на контролен орган – представител на общинската служба по земеделие.
Контролният орган съставя контролен лист
за извършеното действие.
Чл. 8. (1) Мярката „небране на зеленчуците“
се прилага към насаждения на полето, които
са в период на плододаване и са достигнали
зрелост, само след подаване на заявлението
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за намерение за участие. Мярката може да
се приложи и когато част от продукцията е
прибрана.
(2) Мярката „небране на зеленчуците“ се
прилага чрез унищожаване на насажденията
на полето по начин, който прави зеленчуците
негодни за предлагане на пазара.
(3) Мярката „небране на зеленчуците“ не
се прилага по отношение на насаждения,
отглеждани на закрито (в оранжерии, парници и др.).
(4) За да получи подпомагане, заявителят
по тази мярка извършва действията по ал. 2
в присъствието на контролен орган – представител на общинската служба по земеделие.
Контролният орган съставя контролен лист
за извършеното действие.
Раздел IV
Ред за подаване на заявки за плащане и за
упражняване на контрол
Чл. 9. (1) За получаване на подпомагане
по схемата производителите на зеленчуци подават заявка за плащане по образец съгласно
приложение № 2.
(2) Заявката за плащане се подава след
прилагане на мерките по чл. 2, ал. 1 в срок
до 11 юли 2011 г. в областната дирекция на
Държавен фонд „Земеделие“, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“, в
чиято териториална компетентност попада
адресът на регистрация на производителя на
зеленчуци.
(3) Заявката по ал. 1 съдържа:
1. лични данни за заявителя – физическо
лице, или регистрационни данни на юридическото лице, както и лични данни на законния
представител на юридическото лице;
2. идентификация на площите, от които
е добита изтеглената от пазара продукция и
дали е добита чрез отглеждане на полето или
чрез отглеждане на закрито;
3. идентификация на площите, на които е
приложена мярката „небране на зеленчуците“;
4. вида и количествата зеленчуци, които
са изтеглени от пазара или унищожени при
небране на зеленчуците;
5. датата, на която е приложена мярката
или са приложени мерките по чл. 2, ал. 1;
6. мястото, на което е приложена мярката
или са приложени мерките по чл. 2, ал. 1, т. 1;
7. контролния орган, който е присъствал
при прилагане на мярката, освен когато е
приложена преди подаване на заявление за
намерение за участие;
8. предназначението на оттеглените продукти съгласно чл. 7, ал. 1;
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9. декларация, че заявителят не е получил
двойно европейско или национално финансиране или компенсация по застрахователна
полица по отношение на мерките, за които
кандидатства за подпомагане, и че е запознат
с условията по мерките, за които кандидатства
за подпомагане;
10. номер на банковата сметка на производителя на зеленчуци, по която да бъде
изплатена помощта.
(4) Към заявката по ал. 1 се прилагат:
1. копие от документ за самоличност на
производителя – физическо лице;
2. копие от регистрация ЕИК по БУЛСТАТ
за производителите, вписани в търговския
регистър, или удостоверение за актуално
състояние в оригинал или заверено копие за
производителите – юридически лица, които
не са вписани в търговския регистър;
3. копие на нотариално заверено пълномощно от заявителя за лицето, упълномощено
да подаде документите;
4. копие от регистрационната карта на
земеделския производител по Наредба № 3 от
1999 г. за създаване и поддържане на регистър
на земеделските производители;
5. фактури и/или други търговски документи, доказващи изискването по чл. 3, ал. 2;
6. всички документи, които доказват прилагането на мерките по реда на раздел ІІІ;
7. когато мярката „изтегляне от пазара“
на зеленчуци е приложена преди подаване на
заявление за намерение за участие и когато при
прилагане на мярката „небране на зеленчуците“ част от продукцията е прибрана – опис на
извършените продажби на зеленчуци по чл. 2,
ал. 2, които са произведени на площите по
ал. 3, т. 2 или т. 3, с посочване на номерата
на фактурите или на търговските документи.
(5) Когато установи нередовност на подадените документи или непълнота в заявените
данни, Държавен фонд „Земеделие“ уведомява
заявителя с уведомителното писмо, което се
изпраща по пощата с обратна разписка. Изпълнителят в срок до 10 работни дни от деня
на получаване на уведомителното писмо може
да отстрани констатираните нередности и/или
непълноти, включително чрез предоставяне
на допълнителни и/или нови документи.
Чл. 10. (1) Проверката по чл. 7, ал. 3 се
извършва на два етапа. На първия етап контролният орган:
1. проверява идентификацията на производителя на зеленчуци и дали е регистриран
съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1;
2. проверява състоянието на зеленчуците,
подготвени за изтегляне от пазара;
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3. измерва количеството на изтегляните
от пазара зеленчуци.
(2) На втория етап от проверката контролният орган проверява:
1. унищожаването на продуктите или предоставянето им за храна на животни;
2. изпращането на продуктите на организации по чл. 7, ал. 1, т. 2 или получаването
им от тези организации.
(3) Когато контролният орган установи,
че част от продуктите не отговарят на минималните изисквания за предлагане на пазара,
определя в проценти тази част от продуктите.
(4) Заявителят няма право да получи подпомагане за тази част от продуктите, за която
проверката на контролния орган по ал. 1 и
2 е установила, че:
1. не отговарят на минималните изисквания
за предлагане на пазара;
2. е изтеглено от пазара по-малко количество от заявеното.
Чл. 11. (1) Проверката по чл. 8, ал. 4 се
извършва на два етапа. На първия етап контролният орган:
1. проверява идентификацията на производителя на зеленчуци и дали е регистриран
съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1;
2. проверява състоянието на площите, за
които ще се приложи небране на зеленчуците
и дали са в период на плододаване;
3. измерва площите по т. 2;
4. определя процента на прибраната вече
продукция от площите по т. 2.
(2) На втория етап от проверката контролният орган проверява унищожаването на
зеленчуците на полето.
Раздел V
Определяне и изплащане на обезщетенията
Чл. 12. (1) Размерът на обезщетенията се
определя въз основа на количествата зеленчуци и площите, за които реално са приложени мерките по чл. 2, ал. 1, в съответствие
с Приложение І, част Б и чл. 4, § 5, ал. 4 от
Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС)
№ 585/2011 от 17 юни 2011 г. за определяне
на временни извънредни мерки за подпомагане на сектора на плодове и зеленчуци
(ОВ L 160/71 от 18.06.2011) (Регламент за
изпълнение на Комисията (ЕС) № 585/2011)
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и след определяне от Комисията на коефициент на разпределение по чл. 7, § 3 от същия
регламент.
(2) При определяне на размера на обезщетенията за изтегляне от пазара, извършено
преди подаване на заявление за намерение за
участие, се вземат предвид площите, от които
е добита продукцията, средните добиви за
съответните зеленчуци съгласно приложение
№ 1 и количествата реализирани на пазара
продукти от тези площи.
Чл. 13. Разплащателната агенция изплаща
обезщетенията, определени по реда на чл. 12,
на производителите на зеленчуци, подали
заявки за плащане по чл. 9 в срок до 15
октомври 2011 г.
Допълнителни разпоредби
§ 1. С тази наредба се въвеждат изискванията на Регламент за изпълнение на Комисията
(ЕС) № 585/2011.
§ 2. По смисъла на тази наредба:
1. „Производители на зеленчуци“ са физически или юридически лица, които произвеждат
един или повече от зеленчуците по чл. 2, ал. 2
най-малко върху 1 декар земеделска площ.
2. „Унищожаване“ е всяко действие, което
прави зеленчуците негодни за предлагане на
пазара.
Заключителни разпоредби
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 39 от Закона за прилагане на общите
организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародване в „Държавен вестник“.
Министър: М. Найденов
Приложение № 1
към чл. 4, ал. 4
Средни добиви от зеленчуците по чл. 2, ал. 2
Зеленчуци

Средни добиви

Краставици

8 тона/дка

Домати

10 тона/дка

Сладки пиперки

2,5 тона/дка

Тиквички

5 тона/дка

Салати

2,5 тона/дка
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Заявка за плащане

Приложение № 2
към чл. 9, ал. 1
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5. �� ��� ������� ����������� �� ��������������� ������ �� ��������� �� �������, �� ����� ������������� �� �����������.

2. �������� ��� � ��������� �� ������� � �������, �� ����� ������������� �� �����������.
3. ������������, �� � ������������ �� �����������, ������� ��������� �� ������� � �������, �� ����� ������������� �� ��������, � �� ���������� ����� � �������� ������ �� ����������� �� �� � ������������� ������������� �� ������������
������� �� ���������� �� ��������.
4. �� ��� ������� ������ ���������� ��� ���������� ���������� �� ��������� �� �������, �� ����� ������������� �� �����������.

1. ������ ����������� ��� �������� �� ������� ��������� �� ���������.
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Обновяване и развитие на
населените места“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 71 от 2008 г.; изм., бр. 11 от
2010 г.; изм. и доп., бр. 45, 55 и 78 от 2010 г.
и бр. 30 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ в случай, че кандидатът/ползвателят
на помощта, съдружниците в гражданско дружество или техни законни или упълномощени
представители попадат в някоя от категориите,
определени в чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96,
параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г.
относно финансовия регламент, приложим към
общия бюджет на Европейските общности (ОВ
L бр. 248 от 16 септември 2002 г.).“
2. Създават се ал. 5, 6 и 7:
„(5) Не са допустими за подпомагане кандидати/ползватели на помощта:
1. при които представляващият кандидата/
ползвателя на помощта – юридическо лице, и
член/ове на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, е свързано
лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните
разпоредби на Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси с лице,
заемащо публична длъжност в управляващия
орган или РА, което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане; или
2. при които представляващият кандидата/
ползвателя на помощта – гражданско дружество, и съдружник – физическо лице, член/ове
на управителния орган, прокурист или търговски
пълномощник на юридическо лице – съдружник
в гражданско дружество, както и временно
изпълняващ такава длъжност, е свързано лице
по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните
разпоредби на Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси с лице,
заемащо публична длъжност в управляващия
орган или РА, което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане;
3. които попадат в случаите по чл. 21 или 22
от Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси.
(6) Липсата на обстоятелствата по ал. 4 и 5
се доказва от кандидата/ползвателя на помощта:
1. с декларация към момента на кандидатстване съгласно приложение 2а;
2. с официални документи, издадени от
съответните компетентни органи за обстоятелствата, за които такива документи се издават,
и с декларация съгласно приложение 2а за
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всички останали обстоятелства, включително
и за обстоятелствата по чл. 23 от Закона за
търговския регистър, в срок 15 работни дни от
датата на получаване на уведомително писмо
от РА за представянето им.
(7) В случаите на кандидати общини не се
прилагат изискванията на ал. 4, 5 и 6.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 8.
§ 2. В чл. 21, ал. 6 думите „независими
оценители, притежаващи знания“ се заменят
с „лица, притежаващи квалификация и опит“.
§ 3. В чл. 22 се създава т. 19:
„19. за които е установено нарушение на
изискванията на чл. 14, ал. 4 и/или 5.“
§ 4. В чл. 25 ал. 4 се изменя така:
„(4) В случаите по ал. 3 ОДФ – ПСМП
приема заявлението за подпомагане, при условие че липсата или нередовността се отнася
за документи, издавани от други държавни и/
или общински органи или институции, за които
кандидатът представи писмено доказателство,
с което е заявено искане към държавен и/или
общински орган или институция за издаване
на липсващия или нередовния документ. Кандидатът подписва декларация, че е запознат с
липсите и нередовностите, задължението си
да представи документите най-късно в срок
по чл. 26, ал. 4, като отбелязва мотивите и
забележките си.“
§ 5. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 след думите „случай на“ се добавят
„нередовност или липса на документи, както
и при възникване на“, а след думата „срок“ се
добавя „до“.
2. Създава се нова ал. 6:
„(6) В случаите по ал. 5 РА уведомява кандидата с мотивирано писмо за удължаване на
срока по ал. 1.“
3. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно
ал. 7 и 8.
4. Досегашната ал. 8 става ал. 9, а думите
„ал. 6 или 7“ се заменят с „ал. 7 или 8“.
§ 6. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „с положителен резултат
от извършените проверки“ се заличават.
2. В ал. 5 се правят следните изменения:
а) в т. 1 думата „разкриване“ се заменя с
„установяване“;
б) в т. 2 думата „разкриване“ се заменя с
„установяване“.
§ 7. В чл. 28, ал. 1 се създава т. 6:
„6. установяване на обстоятелствата, посочени в чл. 14, ал. 4 и/или 5, както и непредставяне
на документите по чл. 28а, ал. 1.“
§ 8. Създава се чл. 28а:
„Чл. 28а. (1) Преди издаване на заповед за
одобрение на заявлението за подпомагане РА
изисква в срока по чл. 14, ал. 6, т. 2 от кандидата да представи:
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1. свидетелство за съдимост от представляващия кандидата, юридическо лице и член/ове
на управителния му орган, както и временно
изпълняващ такава длъжност, или от представляващия кандидата – гражданско дружество,
съдружник – физическо лице, и член/ове на
управителния орган на юридическо лице – съдружник в гражданско дружество, както и
временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник;
свидетелството за съдимост да е издадено не
по-рано от 1 месец преди предоставянето му;
2. удостоверение, потвърждаващо, че кандидатът или юридическо лице – съдружник в
гражданско дружество, не е обявено в процедура
по несъстоятелност и/или ликвидация, издадено
от съответния съд не по-рано от 1 месец преди
предоставянето му;
3. декларация съгласно чл. 14, ал. 6, т. 2.
(2) В случаите на кандидати общини не се
прилага ал. 1.“
§ 9. В чл. 34 се създават ал. 3, 4 и 5:
„(3) Общини, ползватели на помощта,
заявили възможността да се възползват от
получаване на безлихвен заем от централния
бюджет съгласно ПМС № 59 от 11 март 2011 г.
за условията и реда за отпускане на безлихвени
заеми на общините от централния бюджет за
финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. и за тяхното възстановяване
(ДВ, бр. 22 от 2011 г.), подават заявка по
чл. 2, ал. 2 от ПМС № 59 от 11 март 2011 г.
след проверка на цялостното изпълнение на
проект и одобряване на окончателния размер
на безвъзмездната финансова помощ от РА.
(4) В случаите по ал. 3 към заявката за
окончателно плащане се представят проформа
фактура и инициирано бюджетно платежно
нареждане чрез платежните процедури на системата за електронни бюджетни разплащания
и не се представят документите по т. 16, 17 и
18 от подраздел „Общи документи:“, раздел III.
„Документи, които ползвателят на помощта
следва да подаде при заявка за окончателно
плащане“ от приложение № 5, за разходите,
които не са реално извършени.
(5) В срок десет дни от получаване на
уведомлението за одобряване от РА на окончателния размер на безвъзмездната финансова
помощ по проекта общините, подали заявка по
чл. 2, ал. 2 от ПМС № 59 от 11 март 2011 г.,
представят в РА документите по т. 16, 17 и 18
от подраздел „Общи документи:“, раздел III.
„Документи, които ползвателят на помощта
следва да подаде при заявка за окончателно
плащане“ от приложение № 5.“
§ 10. В чл. 36, ал. 3 се създава т. 4:
„4. когато се провежда контролна проверка
въз основа на Приложение I, т. 4 от Регламент
(ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни
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2006 г. относно реда и начина на прилагане
на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по
отношение на акредитирането на агенциите
платци и други стопански субекти, както и по
отношение на клиринга на счетоводните сметки
на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ L 171, 23.06.2006 г.),
той се удължава с един месец.“
§ 11. В чл. 37 думите „чл. 31 от Регламент
на Комисията 1975/2006 относно определяне на
подробни правила за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на
прилагането на процедури за контрол, както и
кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските
райони (ОВ L 368, 23.12.2006 г.)“ се заменят с
„чл. 30 от Регламент (ЕС) № 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 г. за определяне на
подробни правила за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на
прилагането на процедури за контрол, както и
кръстосано спазване по отношение на мерките
за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ L 25, 28.01.2011 г.) (Регламент (ЕС)
№ 65/2011)“.
§ 12. В чл. 38, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 4 думите „чл. 31 от Регламент (ЕО)
№ 1975/2006“ се заменят с „чл. 30 от Регламент
(ЕС) № 65/2011“.
2. Създава се т. 7:
„7. установи обстоятелствата, посочени в
чл. 14, ал. 4 и/или 5.“
§ 13. Създава се нов чл. 40:
„Чл. 40. (1) В случай, когато към заявлението за подпомагане е бил представен идеен
проект, кандидатът представя за съгласуване
в РА изготвения работен/технически проект.
(2) Разплащателна агенция преценява обосноваността на разходите на представения по ал. 1
работен/технически проект чрез съпоставяне
с референтни цени или с оценяваща комисия,
съставена по чл. 21, ал. 6.“
§ 14. В чл. 42, ал. 3 думите „сключване на
договора за отпускане на финансова помощ“
се заменят с „окончателно плащане“.
§ 15. В чл. 43 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „сключване на“ се заменят
с „окончателното плащане по“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) За ползвателите, получили междинно
плащане, се прилагат изискванията на ал. 1
от датата на първото междинно плащане и в
срок до 5 години след окончателното плащане.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 16. В чл. 46 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „изплащане на финансовата
помощ“ се заменят с „окончателното плащане“.
2. Създават се ал. 4 и 5:
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„(4) В случаите, когато РА установи до
извършване на окончателно плащане обстоятелства по чл. 14, ал. 4 и/или 5, ползвателят
на помощта дължи връщане на изплатените
авансови и/или междинни плащания заедно
със законните лихви върху тях.
(5) В случаите, когато РА установи, че обстоятелства по чл. 14, ал. 4 и/или 5 са съществували към датата на извършване на окончателно
плащане по проект, ползвателят на помощта
дължи връщане на изплатените плащания по
проекта заедно със законните лихви върху тях.“
§ 17. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 думите „чл. 26 от Регламент (ЕК)
№ 1975/2006“ се заменят с „чл. 24 от Регламент
(ЕС) № 65/2011“.
2. В т. 4 думите „Регламент (ЕО) № 1975/2006“
се заменят с „Регламент (ЕС) № 65/2011“.
3. Точка 17 се изменя така:
„17. „Независими оферти“ са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната
свързаност помежду си или спрямо кандидата:
а) лица, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
б) съдружници;
в) лица, които съвместно контролират пряко
трето лице;
г) лица, които участват пряко в управлението
или капитала на друго лице, поради което между
тях могат да се уговарят условия, различни от
обичайните;
д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание
на другото лице;
е) лицата, чиято дейност се контролира
пряко или косвено от трето лице – физическо
или юридическо;
ж) лицата, едното от които е търговски
представител на другото.“
4. Точки 24 и 26 се изменят така:
„24. „Текущ ремонт“ е подобряването и
поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както
и вътрешни преустройства, при които не се:
а) засяга конструкцията на сградата;
б) извършват дейности, като премахване,
преместване на съществуващи зидове и направа
на отвори в тях, когато засягат конструкцията
на сградата;
в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.“
„26. „Територия на населено място“ е селищната територия, обхваната от границите
му (строителните му граници), определени с
устройствен план, без да се включва землището.“
5. В т. 31 думите „чл. 5, т. 3 от Регламент
(ЕО) № 1975/2006 на Комисията от 7 декември
2006 г. относно определяне на подробни правила
за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005
на Съвета по отношение на прилагането на
процедури за контрол, както и кръстосано

ВЕСТНИК

БРОЙ 49

спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ,
L 368 от 23.12.2006)“ се заменят с „чл. 4, т. 8
от Регламент (ЕС) № 65/2011“.
6. Точка 34 се изменя така:
„34. „Генериращ приход“ е всяка дейност,
която включва инвестиция в инфраструктура,
чието използване подлежи на такси, заплащани
директно от ползвателите, или всяка дейност,
която включва продажбата или отдаването под
наем на земя, сгради или всяко друго предоставяне на услуги срещу заплащане.“
7. Създават се т. 37 и 38:
„37. „Вертикална планировка“ е реконструкция и ремонт на съществуващия терен
в зависимост от неговите дадености, за да се
осигури правилното водоотвеждане, терасиране,
изграждане на подходи към сгради, стъпала и
подпорни зидове, както и огради, ако е необходимо.
38. „Техническа спецификация“ е документ, в
който се определят изисквания към характеристики на стоката, услугата или строителството.“
§ 18. Създава се приложение № 2а към
чл. 14, ал. 6, т. 1 и 2:
„Приложение № 2а
към чл. 14, ал. 6, т. 1 и 2
ДЕКЛАРАЦИЯ1
по чл. 14, ал. 6, т. 1 и 2 относно обстоятелства
по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕО, Евратом)
№ 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към
общия бюджет на Европейските общности
Долуподписаният/ата _________________________
______________________________________________,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ____________________, притежаващ лична
карта № _____________________________________,
издадена на ___________________________________
(дата на издаване)

от МВР – гр. ________________________________,
(място на издаване)

адрес:________________________________________,
(постоянен адрес)

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

1
Декларацията се подписва задължително от
представляващия и управляващия кандидата/ползвателя – юридическо лице, и от представляващия
кандидата/ползвателя – граж данско дружество,
съдружниците – физически лица, и членовете на
управителния орган, прокуриста или търговския
пълномощник на юридическо лице – съдружник
в гражданско дружество. Когато управляващите
кандидата/ползвателя са повече от едно лице,
декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи
на кандидата/ползвателя, а в случай, че членове
са юридически лица – от техния представител в
съответния управителен орган.
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на________________________________________________,
(наименование на кандидата)

вписано в регистър на Окръжен съд/търговския
регистър на Агенцията по вписванията под единен
идентификационен код ____________________________,
№ ___________________________________, със седалищe
___________________________________________________
и адрес на управление _____________________________
__________________________________, тел.: ____________
______________________, факс: ______________________,
БУЛСТАТ ____________________________ – кандидат/ползвател на помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“:
1. Не съм обявен в несъстоятелност и не съм
обект на открито производство по несъстоятелност, ликвидация, дейността ми не е поставена
под съдебен надзор, не съм сключил споразумение с кредитори, не съм преустановил стопанска
дейност, не съм обект на производство, свързано
с такива въпроси, и не се намирам в подобна
процедура съгласно националните законови и
подзаконови актове.
2. Не съм лишен от правото да упражнявам
професия или дейност с влязъл в сила акт на
компетентен орган съгласно законодателството
на държавата, в която е извършено нарушението.
3. Не съм признат за виновен за тежки правонарушения при упражняване на професионална
дейност, доказани с всякакви средства, които
управляващият орган или РА може да обоснове.
4. Нямам неизпълнени задължения към държавата и/или към общината, свързани с плащане
на вноски за социално осигуряване или плащане
на данъци съгласно националното законодателство на държавата, в която е седалището ми,
и по българското законодателство, освен ако
е допуснато разсрочване или отсрочване на
задълженията.
5. Не съм осъждан с влязла в сила присъда
за измама, корупция, изпиране на пари, участие
в престъпна организация или всякаква друга
незаконна дейност, накърняваща финансовите
интереси на Общностите.
6. Понастоящем не ми е наложено административно наказание по чл. 78а НК за умишлено
предоставяне на документи с невярно съдържание
при осигуряване на информацията, изискана
от РА.
7. Не съм получил пълен отказ за плащане
поради виновно неизпълнение на задължения по
договор, финансиран от бюджета на Общностите,
въз основа на влязъл в сила съдебен акт.
8. Представляваният от мен кандидат не е в
трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на трудово
и/или служебно правоотношение в управляващия
орган или РА до една година от прекратяване
на правоотношението, в представлявания от
мен кандидат такова лице не е съдружник, не
притежава дялове или акции, не е управител
или член на орган на управление или контрол.
9. При промяна на декларираните обстоятелства ще уведомя незабавно РА.
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Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
...................... 20....... г.
Декларатор:“

§ 19. В приложение № 3 към чл. 25, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел I „Данни за кандидата“ се правят
следните изменения и допълнения:
а) в таблица „Придружаващи документи“
се правят следните изменения и допълнения:
аа) ред 9 се изменя така:
„9. Удостоверение от Националната агенция
по приходите, че кандидатът и юридическото
лице – съдружник в гражданско дружество,
нямат просрочени задължения, издадено не
по-рано от 1 месец преди предоставянето
му – оригинал или заверено копие от кандидата (не се изисква от кандидати общини)“;
бб) ред 10 и 11 се отменят;
вв) създават се редове 31 и 32.
„31. Декларация към чл. 14, ал. 6, т. 1 (посочена в приложение № 2а към чл. 14, ал. 6,
т. 1 и 2) (не се изисква от кандидати общини)
32. Декларация за нередности“;
б) в таблица „Придружаващи документи,
които се представят от местни поделения на
вероизповеданията, признати за юридически
лица по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията“ се правят следните изменения
и допълнения:
аа) ред 9 се изменя така:
„9. Удостоверение от Националната агенция
по приходите, че кандидатът няма просрочени
задължения, издадено не по-рано от 1 месец
преди предоставянето му – оригинал или
заверено копие от кандидата“;
бб) създават се редове 25 и 26:
„25. Декларация към чл. 14, ал. 6, т. 1
(посочена в приложение № 2а към чл. 14,
ал. 6, т. 1 и 2)
26. Декларация за нередности“;
в) ред 2 от таблица „Специфични документи
за дейности по чл. 4, ал. 1, т. 5:“ се отменя;
г) след думата „проекти“ на ред 2 от таблица „Специфични документи за дейности по
чл. 4, ал. 1, т. 2:“ се добавя „(изисква се само
за недвижимите културни ценности)“;
д) след думата „проекти“ на ред 2 от таблица „Специфични документи за дейности по
чл. 4, ал. 1, т. 3:“ се добавя „(изисква се само
за недвижимите културни ценности)“;
е) след думата „проекти“ от таблица „Специфични документи за дейности по чл. 4,
ал. 1, т. 4:“ се добавя „(изисква се само за
недвижимите културни ценности)“.
2. След таблица „ДЕКЛАРИРАМ, че представляваната от мен организация:“ от раздел
III „Описание на проектното предложение“ се
добавя „Декларация за нередности“:
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„ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ1
Долуподписаният/ата _____________________________
___________________________________________________,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН__________________________________, притежаващ
лична карта №___________________________________,
издадена на ______________________________________
(дата на издаване)
от МВР – гр. _____________________________________,
(място на издаване)
адрес: ___________________________________________,
(постоянен адрес)
в качеството си на _____________________________
_ ________________________________________________
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)

на _______________________________________________,
(наименование на кандидата)

вписано в регистър на Окръжен съд/търговския
регистър на Агенцията по вписванията под единен
идентификационен код ____________________________,
№________________________________________________,
със седалище _____________________________ и адрес
на управление _____________________________, тел.:
_____________________, факс: _______________________,
БУЛСТАТ _____________________________ – кандидат
по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ декларирам, че:

1. Запознат/а съм с определението за
нередност съгласно Регламент на Съвета
№ 1083/2006 г., а именно:
Под „нередност“ следва да се разбира всяко
нарушение на общностното право в резултат
от действие или бездействие на икономически оператор, което е имало или би имало
за резултат ощетяване на общия бюджет на
Европейските общности или на бюджетите,
управлявани от тях, чрез намаляване или
загуба на приходи в резултат на собствени
ресурси, събирани от името на ЕО, или посредством извършване на неоправдан разход.
Всички форми на корупция са също нередност.
2. Запознат/а съм с определението за измама съгласно чл. 1, параграф 1, буква „а“
от Конвенцията за защита на финансовите
интереси на Европейските общности, а именно:
Под измама следва да се разбира всяко
умишлено действие или бездействие, свързано със:
1
Декларацията се подписва задължително от
представляващия и управляващия кандидата/ползвателя – юридическо лице, и от представляващия
кандидата/ползвателя – гражданско дружество,
съдружниците – физически лица, и членовете на
управителния орган, прокуриста или търговския
пълномощник на юридическо лице – съдружник
в гражданско дружество. Когато управляващите
кандидата/ползвателя са повече от едно лице,
декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи
на кандидата/ползвателя, а в случай, че членове
са юридически лица – от техния представител в
съответния управителен орган.
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– Използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или
документи, което води до злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на
средства от общия бюджет на Европейските
общности или от бюджети, управлявани от
или от името на Европейските общности.
– Укриване на информация в нарушение на
конкретно задължение, водещо до резултатите,
споменати в предходната подточка.
– Използването на так ива средства за
цели, различни от тези, за които са отпуснати
първоначално.
– Злоупотреба на правомерно получена
облага със същия ефект.
3. Запознат/а съм с възможните начини,
по които мога да подам сигнал за наличие
на нередности и измами или за съмнение за
нередности и измами, а именно:
– до служителя по нередности в РА.
При наличие или съмнение за връзка на
някое от лицата, на които следва да се подават сигналите за нередности, със случая на
нередност информацията се подава директно
до един или до няколко от следните органи:
– до изпълнителния директор на РА;
– до ръководителя на управляващия орган
на „Програмата за развитие на селските райони“ 2007 – 2013 г.;
– до ресорния заместник-министър, в чийто
ресор е управляващият орган на „Програмата
за развитие на селските райони“ 2007 – 2013 г.;
– до председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските
общности и до ръководителя на Дирекция
„Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на
Европейските общности“ в Министерството
на вътрешните работи;
– до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.
Настоящата декларация е изготвена в два
екземпляра, по един за деклариращия и за РА.
Дата: .............		
Подпис на
			
деклариращия: ………..“
§ 20. В приложение № 5 към чл. 33, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел I „Документи, които ползвателят
на помощта следва да подаде при заявка за
авансово плащане:“ се създават т. 6, 7, 8 и 9:
„6. Свидетелство за съдимост на представляващия ползвателя на помощта – юридическо
лице, и членовете на управителния му орган,
както и на временно изпълняващ такава длъжност, а в случай, че членове са юридически
лица – от техните представители в съответния управителен орган. Свидетелството за
съдимост се представя и от представляващия
ползвателя на помощта – гражданско дружество, съдружник – физическо лице, и член/ове
на управителния орган на юридическо лице –
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съдружник в гражданско дружество, както
и временно изпълняващ такава длъжност,
включително прокурист или търговски пълномощник. Свидетелството за съдимост да е
издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или копие, заверено
от ползвателя на помощта. (Не се представя
от общини.)
7. Удостоверение от Националната агенция
по приходите, че ползвателят на помощта и
юридическото лице – съдружник в гражданско
дружество, нямат просрочени задължения,
издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или заверено копие
от ползвателя на помощта. (Не се представя
от общини.)
8. Удостоверение, потвърждаващо, че ползвателят на помощта или юридическо лице –
съдружник в гражданско дружество, не са
обявени в процедура по несъстоятелност и/
или ликвидация, издадено от съответния съд
не по-рано от 1 месец преди предоставянето
му – оригинал или заверено копие. (Не се
представя от общини.)
9. Декларация по чл. 14, ал. 6, т. 2 (посочена
в приложение № 2а към чл. 14, ал. 6, т. 1 и
2) (Не се представя от общини).“
2. В раздел II „Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при заявка
за междинно плащане:“ се правят следните
изменения и допълнения:
а) точка 1 се изменя така:
„1. Удостоверение, потвърж даващо, че
ползвателят на помощта или юридическо
лице – съдружник в гражданско дружество, не
са обявени в процедура по несъстоятелност и/
или ликвидация, издадено от съответния съд
не по-рано от 1 месец преди предоставянето
му – оригинал или заверено копие. (Не се
представя от общини.)“;
б) точка 2 и 3 се отменят;
в) точка 7 се изменя така:
„7. Удостоверение от Националната агенция
по приходите, че ползвателят на помощта и
юридическото лице – съдружник в гражданско
дружество, нямат просрочени задължения,
издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или заверено копие
от ползвателя на помощта. (Не се представя
от общини.)“;
г) създават се т. 17 и18:
„17. Свидетелство за съдимост на представляващия ползвателя на помощта – юридическо лице, и членовете на управителния му
орган, както и на временно изпълняващ такава
длъжност, а в случай, че членове са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган. Свидетелството за
съдимост се представя и от представляващия
ползвателя на помощта – гражданско дружество, съдружник – физическо лице, и член/
ове на управителния орган на юридическо
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лице – съдружник в гражданско дружество,
както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски
пълномощник. Свидетелството за съдимост
да е издадено не по-рано от 1 месец преди
предоставянето му – оригинал или копие,
заверено от ползвателя на помощта. (Не се
представя от общини.)
18. Декларация по чл. 14, ал. 6, т. 2 (посочена в приложение № 2а към чл. 14, ал. 6,
т. 1 и 2) (Не се представя от общини.)“
3. В раздел III „Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при заявка
за окончателно плащане:“ се правят следните
изменения и допълнения:
а) в подраздел „Общи документи:“ се правят
следните изменения и допълнения:
аа) точка 1 се изменя така:
„1. Удостоверение, потвърж даващо, че
ползвателят на помощта или юридическо
лице – съдружник в гражданско дружество, не
са обявени в процедура по несъстоятелност и/
или ликвидация, издадено от съответния съд
не по-рано от 1 месец преди предоставянето
му – оригинал или заверено копие. (Не се
представя от общини.)“;
бб) точки 2 и 3 се отменят;
вв) точка 7 се изменя така:
„7. Удостоверение от Националната агенция
по приходите, че ползвателят на помощта и
юридическото лице – съдружник в гражданско
дружество, нямат просрочени задължения,
издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или заверено копие
от ползвателя на помощта. (Не се представя
от общини.)“;
гг) в т. 16 след думата „разходи“ се добавя
„(не се представят в случаите по чл. 34, ал. 4)“;
дд) в т. 17 след думата „фактура“ се добавя
„(не се представят в случаите по чл. 34, ал. 4)“;
ее) в т. 18 след думата „помощта“ се добавя
„(не се представя в случаите по чл. 34, ал. 4)“;
жж) създават се т. 27, 28, 29 и 30:
„27. Свидетелство за съдимост на представляващия ползвателя на помощта – юридическо лице, и членовете на управителния му
орган, както и на временно изпълняващ такава
длъжност, а в случай, че членове са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган. Свидетелството за
съдимост се представя и от представляващия
ползвателя на помощта – гражданско дружество, съдружник – физическо лице, и член/
ове на управителния орган на юридическо
лице – съдружник в гражданско дружество,
както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски
пълномощник. Свидетелството за съдимост
да е издадено не по-рано от 1 месец преди
предоставянето му – оригинал или копие
заверено от ползвателя на помощта. (Не се
представя от общини.)
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28. Декларация по чл. 14, ал. 6, т. 2 (посочена в приложение № 2а към чл. 14, ал. 6,
т. 1 и 2). (Не се представя от общини.)
29. Проформа фактура (представя се в
случаите по чл. 34, ал. 4).
30. Инициирано бюджетно платежно нареждане чрез платежните процедури на системата за електронни бюджетни разплащания
(представя се в случаите по чл. 34, ал. 4).“;
б) в подраздел „I. Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини,
детски площадки и съоръженията към тях:“
се създава т. 6:
„6. Доклад и/или сертификат за контрол
съгласно чл. 63 от Наредба № 1 от 2009 г. за
условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (ДВ, бр. 10 от
2009 г.) в случаите на изграждане на площадки
за игра.“
Заключителна разпоредба
§ 21. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: М. Найденов
7738

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 72 от
2008 г.; изм., бр. 11, 37 и 45 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 55 и 78 от 2010 г., бр. 30 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 9 се създава буква „в“:
„в) за деца и м ла деж и, п редви дени в
Националната стратеги я „Визи я за деинституционализация на децата в Република
България“ и Плана за действие за изпълнение
на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република
Бъ л г ари я“, вк л юч и т е л но спец иа л изи ра н
транспорт;“.
2. В ал. 2, т. 3 след думата „здравеопазване“ се поставя запета я и се добавя „с
изключение на здравеопазване в центрове
за социални услуги, както и в центрове за
здравни съвети, предоставящи услуги, базирани на използването на информационни
и комуникационни технологии“.
§ 2. В член 6 ал. 3 се изменя така:
„(3) За всяко подпомагане се кандидатства
след подадени заявки за окончателно плащане по предходните проекти, с изключение
на заявления за подпомагане за инвестиции,
по чл. 4, ал. 1, т. 9, буква „в“.“
§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
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1. В ал. 1 след думата „ПРСР“ се поставя запетая и се добавя „с изключение на
инвестиции по чл. 4, ал. 1, т. 9, буква „в“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Една община може да бъде подпомогната за проекти съгласно чл. 4, ал. 1, т. 9,
буква „в“, одобрени по реда на тази наредба,
като общият размер на допустимите разходи
не може да надхвърля:
1. 686 452 лв. за център за настаняване
от семеен тип;
2. 344 738 лв. за защитено жилище;
3. 344 738 лв. за дневен център;
4. 344 738 лв. за център за социална рехабилитация и интеграция.“
§ 4. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в т. 1 след думите „буква „а“ се добавя
„и буква „в“;
б) създава се нова т. 3:
„3. общини, посочени в приложение № 2а,
за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 9, буква „в“;“
в) досегашната т. 3 става т. 4 и след числото „9“ се добавя „буква „а“ и буква „б“;
г) досегашната т. 4 става т. 5 и след числото „9“ се добавя „буква „а“ и буква „б“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ, в случай че кандидатът/
ползвателят на помощта или негов законен
или упълномощен представител попадат в
някоя от категориите, определени в чл. 93,
§ 1, чл. 94 и чл. 96, § 2, буква „а“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета
от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на
Европейските общности (ОВ L, бр. 248 от
16 септември 2002 г.).“
3. Създават се ал. 5, 6 и 7:
„(5) Не са доп уст ими за подпомагане
кандидати/ползватели на помощта:
1. при които представляващият кандидата/ползвателя на помощта и член/ове на
управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, е свързано лице
по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните
разпоредби на Закона за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси с
лице, заемащо публична длъжност в управляващия орган или РА, което е участвало при
одобряването на заявлението за подпомагане;
2. които попадат в случаите по чл. 21 или
22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(6) Липсата на обстоятелствата по ал. 4
и 5 се доказва от кандидата/ползвателя на
помощта:
1. с декларация към момента на кандидатстване;
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2. с официални документи, издадени от
съответните компетентни органи за обстоятелствата, за които такива документи се
издават, и с декларация за всички останали
обстоятелства в срок 15 работни дни от датата на получаване на уведомително писмо
от РА за представянето им.
(7) В случаите на кандидати общини не
се прилагат изискванията на ал. 4, 5 и 6.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 8.
§ 5. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Подпомагат се проекти за инвестиции
за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 9, буква „в“,
които се осъществяват на територията на
общините, посочени в приложение № 2а.“
2. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
§ 6. Създава се чл. 18а:
„Чл. 18а. (1) Проектите за дейности по
чл. 4, ал. 1, т. 9, буква „в“ се подпомагат
при условие, че:
1. отговарят на изискванията на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“
и Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“;
2. отговарят на изискванията на Наредба
№ 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение
и поддържане на строежите в съответствие
с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреж дания
(ДВ, бр. 54 от 2009 г.);
3. Държавната агенци я за зак ри ла на
детето е съгласувала заданието за проектиране, техническия или работния проект и
техническите спецификации на оборудването
и обзавеждането;
4. общинският съвет е приел решение, с
което декларира, че поема ангажимент за
създаване на съответните социални услуги, които ще бъдат поддържани за срок не
по-малък от пет години след въвеж дане на
обекта в експлоатация, и децата и младежите
ще бъдат прехвърлени към новосъздадената
социална услуга в срок до пет месеца след
подаване на заявка за окончателно плащане
на проекта.
(2) Техническият или работният проект и
техническите спецификации на оборудването
и обзавеждането, включени в проекта, трябва
да отговарят на изискванията на Наредбата
за критериите и стандартите за социални
услуги за деца (ДВ, бр. 102 от 2003 г.).
(3) Проекти, включващи изграж дане на
площадки за игра, трябва да отговарят на
изискванията на Наредба № 1 от 2009 г. за
условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (ДВ, бр. 10
от 2009 г.).
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(4) При изграж дане на център за настан яване от семеен тип строително-монтажните работи трябва да са само за ново
строителство.
(5) Не се допуска изграждане на център
за настаняване от семеен тип до друг център
за настаняване от семеен тип с изключение
на слу чаите, когато Държавната агенци я
за закрила на детето е дала положително
становище за изграждането на най-много
до два центъра за настаняване от семеен
тип един до друг.
(6) В случаите, когато в приложение № 2а
е предвидено в една община да се изгради
повече от един център за настаняване от
семеен тип или центрове за настаняване от
семеен тип и защитено жилище, кандидатът трябва да включи всички инвестиции в
един проект.“
§ 7. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Проектите за дейности по чл. 4, ал. 1,
т. 9, буква „в“ се изпълняват на имоти –
собственост на кандидата.“
§ 8. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „(ДВ, бр. 51 от
2001 г.)“ се заличават.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Проектите за дейности по чл. 4, ал. 1,
т. 9, буква „в“, включващи строително-монтажни или ремонтни работи, към момента на
кандидатстването трябва да се придружават
от технически или работен проект съгласно
ЗУ Т и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и
съдържанието на инвестиционните проекти.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 9. В чл. 23, ал. 6 думите „независими
оценители, притежаващи знания“ се заменят
с „лица, притежаващи квалификация и опит“.
§ 10. В чл. 24 се създава т. 18:
„18. които е установено нарушение на
изискванията на чл. 14, ал. 4 и/или 5.“
§ 11. В чл. 27 ал. 4 се изменя така:
„(4) В случаите по ал. 3 ОДФ – ПСМП
приема заявлението за подпомагане, при
условие че липсата или нередовността се
отнася за док у менти, издавани от дру ги
държавни и/или общински органи или институции, за които кандидатът представи
писмено доказателство, с което е заявено
искане към държавен и/или общински орган
или институция за издаване на липсващия
или нередовния документ. Кандидатът подписва декларация, че е запознат с липсите и нередовностите, задължението си да
представи документите най-късно в срок
по чл. 28, ал. 4, като отбелязва мотивите и
забележките си.“
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§ 12. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 след думите „случай на“ се добавят „нередовност или липса на документи,
както и при възникване на“, а след думата
„срок“ се добавя „до“.
2. Създава се нова ал. 6:
„(6) В случаите по ал. 5 РА уведомява
кандидата с мотивирано писмо за удължаване на срока по ал. 1.“
3. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно
ал. 7 и 8.
4. Досегашната ал. 8 става ал. 9, а думите
„ал. 6 или 7“ се заменят с „ал. 7 или 8“.
5. Досегашната ал. 9 става ал. 10.
§ 13. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „с положителен резултат
от извършените проверки“ се заличават.
2. В ал. 5 се правят следните изменения:
а) в т. 1 думата „разкриване“ се заменя
с „установяване“;
б) в т. 2 думата „разкриване“ се заменя
с „установяване“.
§ 14. В чл. 30, ал. 1 се създава т. 6:
„6. установяване на обстоятелствата, посочени в чл. 14, ал. 4 и/или 5, както и непредставяне на документите по чл. 30а, ал. 1.“
§ 15. Създава се чл. 30а:
„Чл. 30а. (1) Преди издаване на заповед
за одобрение на заявлението за подпомагане
РА изисква в срока по чл. 14, ал. 6, т. 2 от
кандидата да представи:
1. свидетелство за съдимост от представляващия кандидата и член/ове на управителния
му орган, както и временно изпълняващ
такава длъжност, издадено не по-рано от
1 месец преди предоставянето му;
2. удостоверение за актуално състояние,
издадено от съответния съд не по-рано от
1 месец преди предоставянето му;
3. декларация съгласно чл. 14, ал. 6, т. 2.
(2) В случаите на кандидати общини не
се прилага ал. 1.“
§ 16. В чл. 36 се създават ал. 3, 4 и 5:
„(3) Общини, ползватели на помощта,
заявили възможността да се възползват от
получаване на безлихвен заем от централния
бюджет съгласно ПМС № 59 от 2011 г. за
условията и реда за отпускане на безлихвени
заеми на общините от централния бюджет за
финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. и за тяхното възстановяване
(ДВ, бр. 22 от 2011 г.), подават заявка по
чл. 2, ал. 2 от ПМС № 59 от 2011 г. след
проверка на цялостното изпълнение на проект и одобряване на окончателния размер
на безвъзмездната финансова помощ от РА.
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(4) В сл у чаите по а л. 3 к ъм за явката
з а окон ч ат е л но п л а щ а не с е п р едс т а в я т
проформа фактура и инициирано бюджетно платежно нареж дане чрез платежните
п р оцед у ри н а с ис т ем ат а з а е лек т р он н и
бюджетни разплащания и не се представят
документите по т. 16, 17 и 18 от подраздел
„Общи документи:“, раздел III „Документи,
които ползвателят на помощта следва да
подаде при заявка за окончателно плащане“
от приложение № 6 за разходите, които не
са реално извършени.
(5) В срок 10 дни от получаване на уведомлението за одобряване от РА на окончателния размер на безвъзмездната финансова
помощ по проекта общините, подали заявка
по чл. 2, ал. 2 от ПМС № 59 от 2011 г., представят в РА документите по т. 16, 17 и 18
от подраздел „Общи документи:“, раздел III
„Документи, които ползвателят на помощта
следва да подаде при заявка за окончателно
плащане“ от приложение № 6.“
§ 17. В чл. 38, ал. 3 се създава т. 4:
„4. когато се провежда контролна проверка въз основа на приложение № 1, т. 4 от
Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията
от 21 юни 2006 г. относно реда и начина на
прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005
на Съвета по отношение на акредитирането на агенциите платци и други стопански
субекти, както и по отношение на клиринга
на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР
(ОВ L 171, 23.06.2006 г.), той се удължава с
един месец.“
§ 18. В чл. 39 думите „чл. 31 от Регламент
на Комисията 1975/2006 относно определяне на подробни правила за прилагане на
Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по
отношение на прилагането на процедури за
контрол, както и кръстосано спазване по
отношение на мерките за подпомагане на
развитието на селските райони (ОВ L 368,
23.12.2006 г., Българско специално издание:
глава 03, том 80)“ се заменят с „чл. 30 от
Регламент (ЕС) № 65/2011 на Комиси ята
от 27 януари 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение
на прилагането на процедури за контрол,
както и кръстосано спазване по отношение
на мерките за подпомагане на развитието
на селските райони (ОВ L 25, 28.01.2011 г.)
(Регламент (ЕС) № 65/2011)“.
§ 19. В чл. 40, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 4 думите „чл. 31 от Регламент (ЕО)
№ 1975/2006 на Комисията за определяне на
подробни правила за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение
на прилагането на процедури за контрол,

БРОЙ 49

ДЪРЖАВЕН

както и кръстосано спазване по отношение
на мерките за подпомагане на развитието на
селските райони (ОВ L 368, 23.12.2006 г. и
Българско специално издание: глава 03, том
80) (Регламент (ЕО) № 1975/2006)“ се заменят
с „чл. 30 от Регламент (ЕС) № 65/2011“.
2. Създава се т. 7:
„7. установи обстоятелствата, посочени в
чл. 14, ал. 4 и/или 5.“
§ 20. Създава се нов чл. 42:
„Чл. 42. (1) В случай, когато към заявлението за подпомагане е бил представен идеен
проект, кандидатът представя за съгласуване
в РА изготвения работен/технически проект.
(2) Разплащателната агенция преценява
обосноваността на разходите на представения
по ал. 1 работен/технически проект чрез съпоставяне с референтни цени или с оценяваща
комисия, съставена по чл. 23, ал. 6.“
§ 21. В чл. 44, ал. 3 думите „сключване на
договора за отпускане на финансова помощ“
се заменят с „окончателно плащане“.
§ 22. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „сключване на“ се заменят
с „окончателното плащане по“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) За ползвателите, получили междинно
плащане, се прилагат изискванията на ал. 1
от датата на първото междинно плащане, и в
срок до 5 години след окончателното плащане.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 23. В чл. 48 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „изплащане на финансовата помощ“ се заменят с „окончателното
плащане“.
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) В случаите, когато РА установи, до
извършване на окончателно плащане, обстоятелства по чл. 14, ал. 4 и/или 5, ползвателят
на помощта дължи връщане на изплатените
авансови и/или междинни плащания заедно
със законните лихви върху тях.
(5) В случаите, когато РА установи, че
обстоятелства по чл. 14, ал. 4 и/или 5 са
съществували към датата на извършване на
окончателно плащане по проект, ползвателят
на помощта дължи връщане на изплатените
плащания по проекта заедно със законните
лихви върху тях.“
§ 24. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 думите „чл. 26 от Регламент (ЕК)
№ 1975/2006“ се заменят с „чл. 24 от Регламент
(ЕС) № 65/2011“.
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2 . В т. 4 д у м и т е „ Р е г л а м е н т ( Е О)
№ 1975/2006“ се заменят с „Регламент (ЕС)
№ 65/2011“.
3. Точка 17 се изменя така:
„17. „Независими оферти“ са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната
свързаност помежду си или спрямо кандидата:
а) лица, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
б) съдружници;
в) лица, които съвместно контролират
пряко трето лице;
г) лица, които участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради
което между тях могат да се уговарят условия,
различни от обичайните;
д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание
на другото лице;
е) лицата, чиято дейност се контролира
пряко или косвено от трето лице – физическо
или юридическо;
ж) лицата, едното от които е търговски
представител на другото.“
4. Точка 25 се изменя така:
„25. „Текущ ремонт“ е подобряването и
поддържането в изправност на сг радите,
постройките, съоръженията и инсталациите,
както и вътрешни преустройства, при които
не се:
а) засяга конструкцията на сградата;
б) извършват дейности, като премахване, преместване на съществуващи зидове и
направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;
в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.“
5. В т. 33 думите „чл. 5, т. 3 от Регламент
(ЕО) № 1975/2006 на Комисията от 7 декември 2006 г. относно определяне на подробни
правила за прилагане на Регламент (ЕО)
№ 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и
кръстосано спазване по отношение на мерките
за подпомагане на развитието на селските
райони (ОВ, L 368 от 23.12.2006)“ се заменят
с „чл. 4, т. 8 от Регламент (ЕС) № 65/2011“.
6. Точка 36 се изменя така:
„36. „Генериращ приход“ е всяка дейност,
която включва инвестиция в инфраструктура,
чието използване подлежи на такси, заплащани
директно от ползвателите, или всяка дейност,
която включва продажбата или отдаването
под наем на земя, сгради или всяко друго
предоставяне на услуги срещу заплащане.“
§ 25. Създават се приложение № 2а към
чл. 14, ал. 1, т. 3 и приложение № 2б към
чл. 14, ал. 6, т. 1 и 2:
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„Приложение № 2а
към чл. 14, ал. 1, т. 3
Област

Община

Брой цен- Брой затрове за
щитени
настанява- жилища
не от семеен тип

1.

Варна

Долни чифлик

1

2.

Велико Търново

Павликени

2

1

Елена

1

Кула

1

Видин

4.

Добрич

Крушари

5.

Кърджали

Момчилград

1

6.

Ловеч

Луковит

2

7.

Монтана

Берковица

1

8.

Плевен

Пордим

2

Левски

1

Исперих

1

Белоградчик

9.

Разград

1

Стражица
3.

Брой
дневни
центрове

Брой центрове
за социална рехабилитация и
интеграция

1

1
1
1
1

1
1
1

10. Русе

Бяла

11. Силистра

Тутракан

1

1

12. Сливен

Котел

1

1

13. Област София

Правец

1

14. Хасково

Свиленград

15. Ямбол

Елхово

Приложение № 2б
към чл. 14, ал. 6, т. 1 и 2
ДЕКЛАРАЦИЯ1
по чл. 14, ал. 6, т. 1 и 2 относно обстоятелства
по чл. 93, § 1, чл. 94 и чл. 96, § 2, буква „а“
от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на
Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия
регламент, приложим към общия бюджет на
Европейските общности
Долуподписаният/ата ________________________
_____________________________________________,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ____________________, притежаващ лична
карта № ____________________________________,
издадена на _________________________________
(дата на издаване)
от МВР – гр. ________________________________,
(място на издаване)
Декларацията се подписва задължително от
представл яващи я и у правл яващи я кандидата/
ползвателя. Когато управляващите кандидата/
ползвателя са повече от едно лице, декларацията
се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата/
ползвателя, а в случай че членове са юридически
лица – от техния представител в съответния управителен орган.
1

1

1

1

1

1
1
адрес: _______________________________________
_____________________________________________,
(постоянен адрес)
в качеството си на ____________________________
______________________________________________
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето
има право да представлява и управлява)
на __________________________________________,
(наименование на кандидата)
вписано в регистър на Окръжен съд _____________,
№ ________________, със седалище ________________
и адрес на управление ________________________
______________________, тел.: _________________,
факс: ______________, БУЛСТАТ ______________ –
кандидат/ползвател на помощ по мярка 321
„Основни услуги за населението и икономиката
в селските райони“:
1. Не съм обявен в несъстоятелност и не съм
обект на открито производство по несъстоятелност, ликвидация, дейността ми не е поставена
под съдебен надзор, не съм сключил споразумение с кредитори, не съм преустановил стопанска
дейност, не съм обект на производство, свързано
с такива въпроси, и не се намирам в подобна
процедура съгласно националните законови и
подзаконови актове.
2. Не съм лишен от правото да упражнявам
професия или дейност с влязъл в сила акт на
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компетентен орган съгласно законодателството
на държавата, в която е извършено нарушението.
3. Не съм признат за виновен за тежки правонарушения при упражняване на професионална
дейност, доказани с всякакви средства, които
управляващият орган или РА може да обоснове.
4. Нямам неизпълнени задължения към държавата и/или към общината, свързани с плащане
на вноски за социално осигуряване или плащане
на данъци съгласно националното законодателство на държавата, в която е седалището ми,
и по българското законодателство, освен ако
е допуснато разсрочване или отсрочване на
задълженията.
5. Не съм осъждан с влязла в сила присъда
за измама, корупция, изпиране на пари, участие
в престъпна организация или всякаква друга
незаконна дейност, накърняваща финансовите
интереси на Общностите.
6. Понастоящем не ми е наложено административно наказание по чл. 78а НК за умишлено
предоставяне на документи с невярно съдържание
при осигуряване на информацията, изискана
от РА.
7. Не съм получил пълен отказ за плащане
поради виновно неизпълнение на задължения по
договор, финансиран от бюджета на Общностите,
въз основа на влязъл в сила съдебен акт.
8. Представляваният от мен кандидат не е в
трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на трудово
и/или служебно правоотношение в управляващия
орган или РА до една година от прекратяване
на правоотношението, в представлявания от
мен кандидат такова лице не е съдружник, не
притежава дялове или акции, не е управител
или член на орган на управление или контрол.
9. При промяна на декларираните обстоятелства ще уведомя незабавно РА.
Известно ми е, че за неверни данни нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
................. 20 ... г.

Декларатор:......................“

§ 26. В приложение № 4 към чл. 27, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел I „Данни за кандидата“ се правят
следните изменения и допълнения:
а) ред „Кандидатствам за инвестиция за
строителство, реконструкция или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения по Европейски план за икономическо
възстановяване (попълва се само за заявления,
подадени през 2010 г.)
Да
Не“ се
заличава;
б) в таблица „Придружаващи документи“
се правят следните изменения и допълнения:
аа) ред 9 се изменя така:
„9. *Удостоверение от Националната агенция за приходите, че кандидатът няма просрочени задължения, издадено не по-рано от
1 месец преди предоставянето му – оригинал
или заверено копие от кандидата
“;
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бб) редове 10 и 11 се отменят;
вв) в ред 32 думите „по чл. 4, ал. 1, т. 2, 3
и 4“ се заменят с „1 за строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи
общински пътища и строителството на нови
пътища и т. 2, 3 и 4“;
гг) създават се редове 33 и 34:
„33. *Декларация към чл. 14, ал. 6, т. 1
(посочена в приложение № 2б към чл. 14,
ал. 6, т. 1 и 2)
.
34. Декларация за нередности
“;
в) ред 3 от таблица „Специфични документи
за дейности по чл. 4, ал. 1, т. 2“ се изменя така:
„3. Разрешителното за водовземане и/или
разрешителното за ползване на воден обект
в случаите, предвидени в Закона за водите“;
г) в таблица „Специфични документи за
дейности по чл. 4, ал. 1, т. 5:“ се правят следните изменения:
аа) в ред 2 след думата „енергията“ се
добавя „(когато е приложимо)“;
бб) в ред 3 думите „изкупуване на горивата/енергията“ се заменят с „присъединяване
(когато е приложимо)“;
вв) в ред 4 след думите „(ДВ, бр. 103 от
2009 г.)“ се добавя „(когато е приложимо)“;
д) след думата „подпомагане“ на ред 1 от
таблица „Специфични документи за дейности
по чл. 4, ал. 1, т. 9, буква б“ се добавя „(не се
изисква от кандидати общини)“;
е) след таблица „Специфични документи
за дейности по чл. 4, ал. 1, т. 9, буква „б“ се
създава таблица „Специфични документи за
дейности по чл. 4, ал. 1, т. 9, буква „в“:
„
Специфични документи за дейности по чл. 4,
ал. 1, т. 9, буква „в“:
1. Писмо от Държавната агенция за закрила на детето, с което е съгласувала
заданието за проектиране, техническия
или работния проект и техническите
спецификации на оборудването и обзавеждането.
2. Решение на общинския съвет, с което
декларира, че:
1. поема ангажимент за създаване на
съответните социални услуги;
2. социалните услуги ще бъдат поддържани за срок не по-малък от пет
години след въвеждането на обекта в
експлоатация;
3. децата и младежите ще бъдат прехвърлени в новосъздадената социална
услуга в срок до пет месеца след
подаване на заявка за окончателно
плащане на проекта.

“
2. След таблица „ДЕКЛАРИРАМ, че представляваната от мен организация:“ от раздел
III „Описание на проектното предложение“ се
добавя „Декларация за нередности“:
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„ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ 1
Долуподписаният/ата _______________________
______________________________________________,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ____________________, притежаващ лична
карта № ____________________________________,
издадена на _________________________________
(дата на издаване)
от МВР – гр. ________________________________,
(място на издаване)
адрес: _______________________________________
_____________________________________________,
(постоянен адрес)
в качеството си на ____________________________
______________________________________________
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето
има право да представлява и управлява)
на __________________________________________,
(наименование на кандидата)
вписано в регистър на Окръжен съд _____________,
№ ________________, със седалище ________________
и адрес на управление ________________________
______________________, тел.: _________________,
факс: ______________, БУЛСТАТ ______________ –

кандидат по мярка 321 „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони“, декларирам, че:

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

§ 27. В приложение № 6 към чл. 35, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел I „Документи, които ползвателят
на помощта следва да подаде при заявка за
авансово плащане:“ се създават т. 6, 7, 8 и 9:
„6. Свидетелство за съдимост на представляващия ползвателя на помощта и членовете на
управителния му орган, както и на временно изпълняващ такава длъжност, а в случай че членове
са юридически лица – от техните представители
в съответния управителен орган. Свидетелството за съдимост да е издадено не по-рано от 1
месец преди предоставянето му – оригинал или
копие, заверено от ползвателя на помощта. (Не
се представя от общини.)
7. Удостоверение от Националната агенция
за приходите, че ползвателят на помощта няма
просрочени задължения, издадено не по-рано
от 1 месец преди предоставянето му – оригинал
или заверено копие от ползвателя на помощта.
(Не се представя от общини.)
8. Удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец
преди предоставянето му – оригинал или заверено
копие. (Не се представя от общини.)
9. Декларация по чл. 14, ал. 6, т. 2 (посочена
в приложение № 2б към чл. 14, ал. 6, т. 1 и 2)
(Не се представя от общини.)“
2. В раздел II „Документи, които ползвателят
на помощта следва да подаде при заявка за междинно плащане:“ се правят следните изменения
и допълнения:
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а) точка 1 се изменя така:
„1. Удостоверение за актуално състояние,
издадено от съответния съд не по-рано от 1
месец преди предоставянето му – оригинал или
заверено копие. (Не се представя от общини.)“;
б) точки 2 и 3 се отменят;
в) точка 7 се изменя така:
„7. Удостоверение от Националната агенция
за приходите, че ползвателят на помощта няма
просрочени задължения, издадено не по-рано
от 1 месец преди предоставянето му – оригинал
или заверено копие от ползвателя на помощта.
(Не се представя от общини.)“;
г) създават се т. 17 и 18:
„17. Свидетелство за съдимост на представляващия ползвателя на помощта и членовете на
управителния му орган, както и на временно изпълняващ такава длъжност, а в случай че членове
са юридически лица – от техните представители
в съответния управителен орган. Свидетелството за съдимост да е издадено не по-рано от 1
месец преди предоставянето му – оригинал или
копие, заверено от ползвателя на помощта. (Не
се представя от общини.)
18. Декларация по чл. 14, ал. 6, т. 2 (посочена
в приложение № 2б към чл. 14, ал. 6, т. 1 и 2).
(Не се представя от общини.)“
3. В раздел III „Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при заявка
за окончателно плащане:“ се правят следните
изменения и допълнения:
а) в подраздел „Общи документи“ се правят
следните изменения и допълнения:
аа) точка 1 се изменя така:
„1. Удостоверение за актуално състояние,
издадено от съответния съд не по-рано от 1
месец преди предоставянето му – оригинал или
заверено копие. (Не се представя от общини.)“;
бб) точки 2 и 3 се отменят:
вв) точка 7 се изменя така:
„7. Удостоверение от Националната агенция
за приходите, че ползвателят на помощта няма
просрочени задължения, издадено не по-рано
от 1 месец преди предоставянето му – оригинал
или заверено копие от ползвателя на помощта.
(Не се представя от общини.)“;
гг) в т. 16 след думата „разходи“ се добавя
„(не се представят в случаите по чл. 36, ал. 4)“;
дд) в т. 17 след думата „фактура“ се добавя
„(не се представят в случаите по чл. 36, ал. 4)“;
ее) в т. 18 след думата „помощта“ се добавя
„(не се представя в случаите по чл. 36, ал. 4)“;
жж) създават се т. 28, 29, 30 и 31:
„28. Свидетелство за съдимост на представляващия ползвателя на помощта и членовете на
управителния му орган, както и на временно изпълняващ такава длъжност, а в случай че членове
са юридически лица – от техните представители
в съответния управителен орган. Свидетелството за съдимост да е издадено не по-рано от 1
месец преди предоставянето му – оригинал или
копие, заверено от ползвателя на помощта. (Не
се представя от общини.)
29. Декларация по чл. 14, ал. 6, т. 2. (посочена
в приложение № 2б към чл. 14, ал. 6, т. 1 и 2).
(Не се представя от общини.)
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30. Проформа фактура (представя се в случаите
по чл. 36, ал. 4).
31. Инициирано бюджетно платежно нареждане чрез платежните процедури на системата за
електронни бюджетни разплащания (представя
се в случаите по чл. 36, ал. 4).“;
б) в подраздел VI „Изграждане на нови или
подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на услуги съгласно чл. 4, ал. 1, т. 7 – 10:“
се създава т. 6:
„6. Доклад и/или сертификат за контрол
съгласно чл. 63 от Наредба № 1 от 2009 г. за
условията и реда за устройството и безопасността
на площадките за игра (ДВ, бр. 10 от 2009 г.) в
случаите на изграждане на площадки за игра.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 28. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 29. Съгласно чл. 71, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1698/2005, § 1, 2, 3 и 4
по отношение на т. 1, § 5 по отношение на т. 1,
§ 6 и 7 по отношение на т. 2, § 8 по отношение
на т. 2, § 25 по отношение на приложение № 2а
към чл. 14, ал. 1, т. 3 и § 26 по отношение на
т. 1, буква „е“ влизат в сила от 28 април 2011 г.
Министър: М. Найденов
7739

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда
за изплащане на допълнителни възнаграждения за
специфични условия при изпълнение на военната
служба на военнослужещите и за специфични
условия на труд на цивилните служители от
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 98 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 5 ал. 1 се изменя така:
„(1) Допълнително месечно възнаграждение
за работа във височинни райони се изплаща на
военнослужещите и цивилните служители, на
които постоянните им работни места се намират
във военни формирования или обекти, разположени във височинни райони извън населени
места при надморска височина над 1200 м или
ако денивелацията между населеното място, в
което ��������������������������������������
те �����������������������������������
живеят, и района на военното формирование или обекта, в който те служат/работят,
е по-голяма от 800 м, в размер 150 лв.“
§ 2. ��������������������������������������
Създава се раздел II������������������
��������������������
а със следното съдържание:
„Раздел IIа
Допълнително възнаграждение за живот и
работа в отдалечени райони
Чл. 5а. (1) Допълнително месечно възнаграждение за живот и работа в отдалечени
райони, определени със заповед на министъра
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на отбраната, се изплаща на военнослужещите
и цивилните служители, постоянно живеещи
и служещи/работещи в села, в които са разположени военните формирования и обекти,
ако селата са отдалечени над 15 километра от
административните центрове на областите, в
размер 30 лв.
(2) При отработен непълен работен месец
допълнителното възнаграждение по ал. 1 се изплаща пропорционално на отработеното време.“
§ 3. В § 3, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби думите „Списъците на
военните формирования и обекти, в които се
изплащат допълнителни възнаграждения за
работа във височинни райони и в подземни
обекти“ се заменят с „Допълнителните възнаграждения по чл. 5, 5а и 6 се изплащат въз
основа на списъци на военните формирования
и обекти, които“.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: А. Ангелов
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ИНСТРУКЦИЯ № И-1
от 14 юни 2011 г.

за организацията, готовността и реда за действие
на дежурните сили и средства от Българската
армия за контрол над въздухоплаването при охрана на въздушното пространство на Република
България
Раздел І
Общи разпоредби
Чл. 1. С тази инструкция се определят организацията, готовността и редът за действие на
дежурните сили и средства от Българската армия,
осъществяващи контрол над въздухоплаването
при охрана на въздушното пространство на Република България.
Чл. 2. Тази инструкция се прилага във:
1. въздушното пространство над територията
на Република България, включително над вътрешните и териториалните є води, върху които
Република България има пълен, изключителен
и неотменим суверенитет;
2. въздушното пространство на страните – членки на НАТО, в съответствие с договори,
произтичащи от целите на колективната отбрана,
по които Република България е страна;
3. въздушното пространство по договори с
други страни, по които Република България е
страна.
Чл. 3. Правилата за провеждане на полетите
на въздухоплавателните средства (ВС) в обслужваното гражданско въздушно пространство на
Република България са регламентирани в Наредба
№ 2 от 1999 г. за правилата за полети, издадена от
министъра на транспорта (ДВ, бр. 26 от 1999 г.).
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Раздел ІІ
Организация, готовност и ред за действие на
дежурните сили и средства от Българската армия
Чл. 4. В Българската армия се носи бойно
дежурство от силите и средствата по чл. 7, ал. 1
на Наредбата за контрол над въздухоплаването
във въздушното пространство на Република България при охрана на въздушното пространство
на Република България, приета с ПМС № 229 от
2010 г. (ДВ, бр. 82 от 2010 г.) (наредбата). Бойното
дежурство се носи от назначени сили и средства
на Военновъздушните сили, а при необходимост – и от формирования за противовъздушна
отбрана (ПВО) на Сухопътните войски и сили
и средства за ПВО на Военноморските сили.
Чл. 5. Организацията, готовността и редът
за действие на дежурните сили и средства от
Българската армия, осъществяващи контрол над
въздухоплаването при охрана на въздушното
пространство на Република България, се определят съгласно приложение № 1 (поверително).
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на инструкцията:
1. „Бойно дежурство“ е изпълнение на бойна
задача по контрол над въздухоплаването при охрана на въздушното пространство на Република
България. Предназначено е за осигуряване на
постоянен контрол над въздухоплаването във въздушното пространство на Република България,
своевременно привеждане на дежурните сили
и средства в по-високи степени на готовност за
реакция при нарушения на въздушното пространство на Република България или на правилата
на полетите от въздухоплавателни средства
и/или за подпомагане на бедстващи ВС.
2. „Въздухоплавателно средство“ е всяко
средство, което може да получи поддържане в
атмосферата за сметка на реакцията на въздуха,
освен реакцията на въздуха от земната повърхност.
Заключителни разпоредби
§ 2. Инструкцията се издава на основание
чл. 4, ал. 1 от Наредбата за контрол над въздухоплаването във въздушното пространство на
Република България при охрана на въздушното
пространство на Република България, приета с
Постановление № 229 на Министерския съвет
от 2010 г. (ДВ, бр. 82 от 2010 г.).
§ 3. Тази инструкция отменя Инструкция за
действие на дежурните сили и средства за ПВО
срещу въздухоплавателни средства, нарушители на въздушното пространство на Република
България или режима на полетите над нейна
територия с № 002995 от 1994 г., утвърдена от
министъра на отбраната (секретна).
§ 4. Инструкцията влиза в сила от 1 юли
2011 г.
Министър: А. Ангелов
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-46-177
от 24 март 2011 г.
На основание чл. 99, т. 2, чл. 100 и чл. 102,
ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс
във връзка с чл. 10в, ал. 1, т. 2 и 3 ЗСПЗЗ,
чл. 19а, ал. 3 и 4 ППЗСПЗЗ, жалба вх. № 94-3625
от 10.08.2010 г. от Никола Георгиев Николов и
протокол № 113/11.01.2011 г. на комисията по
чл. 19а, ал. 3 и 4 ППЗСПЗЗ нареждам
1. Изменям Заповед № РД 46-174 от 13.07.2010 г.,
издадена от министъра на земеделието и храните на основание чл. 10в, ал. 1, т. 2 и 3 ЗСПЗЗ и
чл. 19а, ал. 3 и 4 ППЗСПЗЗ, за отказ на правото
на обезщетение в частта по заявление вх. № АО950/12.07.2007 г. със заявител Никола Георгиев
Николов.
2. Определям право на обезщетение на наследниците на Никола Кара Иванов от с. Орешник,
община Тополовград, в размер 22,000 дка по заявление вх. № АО-646/08.06.2007 г. със заявител
Никола Георгиев Николов.
Обезщетяването на правоимащите лица да
се извърши от общинската служба по земеделие,
Тополовград, област Хасково.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
7583

За министър: Цв. Димитров

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 80
от 5 май 2011 г.
за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1
от Закона за подземните богатства, в площ „Иран
тепе“, разположена в землищата на с. Синделци,
община Момчилград, с. Луличка, с. Вранско, с.
Качулка, с. Бараци, с. Чал, с. Перуника, с. Пелин,
с. Гулийка, с. Сливарка, с. Подрумче, с. Гулия,
с. Дъждовник, с. Овчари, с. Едрино, с. Рогач, с.
Полковник Желязово, с. Каменка и Крумовград,
община Крумовград, област Кърджали
На основание чл. 5, т. 1 и чл. 7, ал. 2, т. 7 във
връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 53, ал. 4 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение на
Министерския съвет от 23.03.2011 г. разрешавам:
1. „Болкан Минерал енд Майнинг“ – ЕАД,
с. Челопеч, вписано в търговския регистър на
Агенцията по вписванията с ЕИК 122054432,
със седалище и адрес на управление с. Челопеч,
община Челопеч, област София, да извършва за
своя сметка дейности по търсене и проучване на

метални полезни изкопаеми – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ „Иран тепе“, разположена в землищата на с. Синделци, община Момчилград, с.
Луличка, с. Вранско, с. Качулка, с. Бараци, с. Чал,
с. Перуника, с. Пелин, с. Гулийка, с. Сливарка,
с. Подрумче, с. Гулия, с. Дъждовник, с. Овчари,
с. Едрино, с. Рогач, с. Полковник Желязово, с.
Каменка, Крумовград, община Крумовград, област Кърджали.
2. Обект на това разрешение е площ „Иран
тепе“ с размер 68 кв. км, индивидуализирана с
граници, определени с координатите на точки с
номера от 1 до 20 в координатна система „1970 г.“,
съгласно приложението.
3. Правото по т. 1 се предоставя на „Болкан
Минерал енд Майнинг“ – ЕАД, с. Челопеч, за
срок 3 години.
4. Разрешението има действие от влизане в
сила на положителна оценка за съвместимост на
цялостния работен проект с предмета и целите
на опазване на защитена зона „Крумовица“,
официален код BG0002012, и защитена зона „Родопи – Източни“, официален код BG0001032, по
реда на глава втора от Наредбата за условията и
реда за извършване на оценка за съвместимостта
на планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване на
защитените зони, приета с ПМС № 201 от 2007 г.
5. Дейностите по търсене и проучване да се
извършват при спазване на изискванията на глава
пета от Закона за културното наследство.
6. Видовете и обемите на геологопроучвателните дейности по цялостния работен проект са в
съответствие с предложената работна програма
на титуляря и са задължителни за изпълнение.
7. Условията за осъществяване на дейностите
по търсене и проучване и правата и задълженията
на страните се определят в договора за търсене
и проучване.
8. Контролът по изпълнение на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков
Приложение по т. 2
Списък на координатите на граничните точки на
площ „Иран тепе“ в координатна система 1970 г.
№

Y (m)

X (m)

1

2

3

1

9430368.00

4528574.00

2

9436425.00

4530507.00

3

9438710.00

4530752.00

4

9441717.00

4530461.00

5

9442779.00

4528628.00

6

9442772.00

4527640.00

7

9441804.00

4525873.00
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8

9443563.00

4525860.00

9

9443568.00

4524311.00

10

9440127.00

4523334.00

11

9437768.00

4523962.00

12

9435935.00

4525492.00

13

9434008.00

4524441.00

14

9431234.00

4524366.00

15

9434967.00

4528045.00

16

9435316.00

4528621.00

17

9436468.00

4527161.00

18

9436209.00

4526602.00

19

9436329.00

4526359.00

20
7456

9435814.00

4526125.00

ОБЩИНА БАЛЧИК
РЕШЕНИЕ № 839
от 7 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик,
одобрява ПУП – парцеларен план за „Кабелна
линия 20 kV, отклонение от ВЕЛ 20 kV, извод
„Ляхово“, за захранване на табло тип МТТ в ПИ
58270.24.26 по кадастралната карта на с. Пряспа,
община Балчик“.
7468

Председател: Ст. Павлов

РЕШЕНИЕ № 840
от 7 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик,
одобрява ПУП – парцеларен план за „Външно
кабелно електрозахранване от БКТП 1х1000 kVA,
20/0,4 kV в ПИ 39459.503.179 по кадастралната карта
на с. Кранево, община Балчик, до електромерно
табло тип ТЕПО пред ПИ 39459.3.43 по кадастралната карта на с. Кранево, община Балчик“.
7469

Председател: Ст. Павлов

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 48-18
от 21 и 26 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16 и чл. 59, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
улична регулация с предвиждане на обслужваща
улица източно от масив 39 в местност Нанелика,
землище кв. Банево – в контактната зона с в. з.
Минерални бани, с габарит 9 м от о.т. 99 до о.т.
103 съгласно червените и сините линии и надписи
върху плана.
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Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
7537

Председател: Сн. Маджарова

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 690
от 23 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 37,
ал. 4, т. 4 ЗОС във връзка с чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката, чл. 129, ал. 1 и 2 и чл. 180
ЗУТ, чл. 40, ал. 4 ППЗСПЗЗ и чл. 60, ал. 1 АПК
Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
1. Одобрява изготвения ПУП – ПЗ за имоти
ПИ № 010001, 010002, 010003, 010004, 010005,
010006, 010007, 010008, 010009, 000047, 000218,
местност Горния кър, в землището на с. Голямо
Дряново, община Казанлък, приет от органите
на общинската администрация, с приключени
процедури по чл. 128, ал. 2 и 5 ЗУТ.
2. Одобрява изготвения ПУП – ПЗ за имоти
ПИ № 000252, № 000253, 000334, 000190, 000155,
местност Горния кър, в землището на с. Ясеново,
община Казанлък, приет от органите на общинската администрация, с приключени процедури
по чл. 128, ал. 2 и 5 ЗУТ.
3. Одобрява изготвения ПУП – ПЗ за имот
ПИ № 024041, местността Туловски път в землището на с. Черганово, община Казанлък, приет
от органите на общинската администрация, с
приключени процедури по чл. 128, ал. 2 и 5 ЗУТ.
4. Одобрява изготвения парцеларен план за
преместване на съществуващ водопровод съгласно указанията на предварителен договор №300-3
от 07.10.2010 г. с „В и К“ – ЕООД, Стара Загора,
приет от органите на Общинската администрация,
с приключени процедури по чл. 128, ал. 2 и 5 ЗУТ.
5. Одобрява изготвения парцеларен план за
изграждане на присъединителен електропровод
ВЛ „Голямо Дряново“ 110 kV за „Фотоволтаична
централа (PV централа) Казанлък с инсталирана
пикова мощност 50 MWp“, приет от органите
на общинската администрация, с приключени
процедури по чл. 128, ал. 2 и 5 ЗУТ.
7751

Председател: В. Самарски

ОБЩИНА САДОВО
ЗАПОВЕД № 1444
от 16 юни 2011 г.
На основание чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1
и 4 ППЗНП и Решение № 639 на Общинския
съвет – гр. Садово, област Пловдив, взето с протокол № 52 от 17.02.2011 г., откривам Целодневна
детска градина „Здравец“ – с. Моминско, считано
от 20.06.2011 г.
7629

За кмет: П. Станков
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ОБЩИНА СМЯДОВО
РЕШЕНИЕ № 259
от 18 август 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Смядово, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – план за застрояване (ПЗ), електросхема,
ВиК схема, в обхват: поземлен имот с идентификатор
№ 67708.307.357 по кадастрална карта на гр. Смядово,
община Смядово, като се промени предназначението
му от „За нискоетажно жилищно застрояване“ в
„Чисто производствена зона“– означена като (Пч) „За
Електроцентрала с фотоволтаични модули“ заявена
мощност 100 kW. Устройствени нормативи: етажност
<3 ет. (<10 м) – свободно застрояване; плътност
(процент) на застрояване (П застр.) – от 50 до 80 на
сто; интензивност на застрояване (К инт.) – от 1,0
до 2,5; минимална озеленена площ(П озел.) – от 20
до 40 на сто, като една трета от нея трябва да бъде
осигурена за озеленяване с дървесна растителност;
начин на застрояване – свободно.
7664

Председател: М. Жечев

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание
чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпила жалба от Политическа партия „Ред, законност и справедливост“ с председател
Яне Георгиев Янев, с която се оспорва Заповед на
министъра на финансите Симеон Дянков с № ЗМФ236 от 04.03.2010 г., изменена със Заповед № ЗМФ-969
от 04.08.2010 г., в частта на точка 6.3 и създаването
на точка 10, оспорена в частта по шест точки, които са: точка 3, буква „г“, точка 6.1, точка 6.2, точка
6.3, точка 6.4 и точка 8, в частта є „или във връзка
с промяна на членския състав на парламентарните
групи на политическите партии или коалициите“, по
което е образувано адм. д. № 5614/2011 по описа на
Върховния административен съд.
7361
Административният съд – Благоевград, обявява, че по жалба на Стойчо Тодоров Стефанов
с адрес Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 127, ап. 7,
против Решение № 201 от проведено заседание на
Общинския съвет – Благоевград, на 7.08.2009 г.
по протокол № 7, с което на основание чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ е одобрен ПУП – актуализация на ж.к. Еленово 2,
със съставните му части: проект за регулация,
проект за застрояване, проект за вертикално
планиране на уличната мрежа, проекти В и К и
ел. захранване, е образувано адм.д. № 874/2009,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 5.10.2011 г., 10 ч., в зала 001. Заинтересованите 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)
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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.
7362
Административният съд – Бургас, на основание чл. 218 ЗУТ съобщава, че по жалба на Янка
Станкова Бакърджиева от Бургас е образувано
адм. д. № 1047/2011 по описа на съда с предмет
на оспорване – Заповед № 144 от 26.01.2009 г. на
зам.-кмета на община Бургас, с която е одобрен
ПУП – ПРЗ за имот пл. № 6 в масив 66, местност
Кабата – землище гр. Бургас. Заинтересованите
лица имат право да се конституират като ответници в производството по административно
дело № 1047/2011 в едномесечен срок от деня на
обнародването в „Държавен вестник“.
7280
Административният съд – Варна, І състав,
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с
чл. 188 АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от областния управител на област с административен център Варна на Решение № 40-3 на
Общинския съвет – гр. Дългопол, взето по протокол № 40 от 28.01.2011 г., с което Общинският
съвет – гр. Дългопол, е приел повторно Решение
№ 39-5 от 22.12.2010 г., с което се променя Наредба
№ 5 за реда за провеждане на търговска дейност
на територията на община Дългопол в раздел ІІ
„Регистрация на стационарни търговски обекти“,
в който да се създаде нова т. 3, и в Наредба № 1
за обществения ред, поддържане и опазване на
чистота на територията на община Дългопол,
по което е образувано адм. дело № 1477/2011 по
описа на Административния съд Варна, І състав.
7281
Административният съд – Варна, XXII състав, по оспорване, предявено от Женя Димитрова
Тодорова против Заповед № Г-73 от 26.10.2010 г.,
с която е одобрен изработеният ПУП – ПРЗ в
обхват: УПИ ХХVIII-268, 305, 349, 350, кв. 46 по
плана на 21 м.р. на Варна, е образувал адм.д.
№ 1158/2011. Заинтересуваните лица, за които
актът е благоприятен, могат да се конституират
като ответници в производството в едномесечен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление до
съда, което да съдържа: трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани, трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв, фирмата
на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език,
седалището и последния посочен в съответния
регисътр адрес на управление и електронния
м у а дрес, номер на делото, ак та, който се
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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 заинтересувано лице на
заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба.
7673
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпила жалба от ДП „Транспортно строителство и възстановяване“, София, с
адрес за призоваване Горна Оряховица, ул. Иван
Вазов 1, поделение „ТСВ“, против раздел ІІІ, т. 4
от Решение № 748 от 27.01.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Горна Оряховица, за промяна на
Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цените на услугите в Община
Горна Оряховица, за което е образувано адм.
дело № 497/2011 по описа на Административния
съд – Велико Търново. Съдебното заседание е
насрочено за 21.09.2011 г. в 9 ч.
7407
Административният съд – Добрич, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е постъпило
оспорване на акт – Заповед № 510 от 03.07.2010 г.
на кмета на Община Генерал Тошево за одобряване частично изменение на ПУП – ПР за
УПИ ІV с пл. № 1096 и УПИ V с пл. № 1097,
обхващащ част от кв. 77, гр. Генерал Тошево,
област Добрич, и изработен ПУП по заявление
на Олга Георгиева Славова, като се посочи и
правото на заинтересуваните страни, за които
актът е благоприятен, да се конституират като
ответници по адм. дело № 14/2011 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 № 14/2011
по описа на Aдминистративния съд – Добрич,
насрочено за 04.07.2011 г. от 10 ч.
7605
Административният съд – Добрич, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е постъпило
оспорване с вх. № 94-00-155 от 19.05.2011 г. от
Силвия Иванова Караатанасова, Иван Великов
Караатанасов, двамата със съдебен адрес гр.
Добрич, бул. Добруджа 30, партер, чрез адв. Ст.
Иванова, Марина Иванова Нейчева от гр. Добрич,
ул. Г. Кирков 62, и Ивайло Йорданов Николов
от гр. Добрич, ул. Г. Кирков 62, срещу Заповед
№ 703 от 5.05.2011 г. на кмета на Община гр.
Добрич за одобряване на ПУП – ПЗ за изменение
на действащия такъв за УПИ VII-5769,5770 в кв.
108 на ЦГЧ, гр. Добрич, изработен на основание
искане с вх. рег. № 94-00-70 от 22.02.2011 г. от
Лазарин Георгиев Алексиев, Илиана Димитрова
Радева, Димитър Илиев Стоянов, Марияна Щерева Стоянова, Димитринка Георгиева Кирова и
Росица Георгиева Иванова, всички в качеството
си на собственици на УПИ VII-5769, 5770 в кв.
108 на ЦГЧ, гр. Добрич (чрез пълномощника
си Георги Илиев Илиев – пълномощно рег.
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№ 3772 от 25.07.2008 г. на нотариус Р. Георгиев),
придружено със скица-предложение съгласно
чл. 135, ал. 2 ЗУТ за допускане на изменение
на ПУП – ПЗ за горепосочения УПИ, както и
правото на заинтересуваните лица да се конституират като ответници по адм. д. № 340/2011 по
описа на Административния съд – гр. 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 № 340/2011 по описа на Aдминистративния
съд – Добрич, насрочено за 01.09.2011 г. в 10 ч.
7442
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 35/2011 по оспорване от
„Земинвест“ – ЕА Д, София, със седалище и
адрес на управление София, бул. Христо Ботев
17, представлявано от Емил Николов Боянов,
против Заповед № РД-10-867 от 10.12.2010 г. на
кмета на Община Кирково, издадена на основание чл. 129, ал. 2 ЗИДЗУТ във връка с чл. 59,
ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1 и чл. 124, ал. 3 ЗИД
ЗУТ, с която е одобрен ПУП – ПЗ за поземлен
имот № 013154 и № 013156 по КВС на с. Домище,
община Кирково. В едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да бъдат конституирани като ответници в съдебното производство,
като подадат заявление до Административния
съд – Кърджали, по номера на образуваното
адм. дело, което да съдържа: 1. трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; 2. трите
имена и личния номер за чужденец и адреса,
заявен в съответната администрация, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв; 3.
фирмата на т ърговеца 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 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 подадени жалби в
законоустановения срок.
7477
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 218, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е
постъпило оспорване от областния управител на
област Ловеч на Заповед № 630 от 08.05.2007 г.
на кмета на Община Ловеч, с която е одобрено
изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ІV, отреден
„за кино и административна сграда“, в кв. 45 по
ПУП – ПРЗ на зона „Централна градска част“,
гр. Ловеч, състоящо се в обособяване на два нови
УПИ – УПИ ІV с предназначение „за обществено
обслужване“ и УПИ ІХ с предназначение „за
административни нужди“, по което е образувано
адм. дело № 313/2010 по описа на Администра-
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тивния съд – Ловеч, насрочено за 20.09.2011 г. в
10,30 ч. Заинтересованите лица могат да подадат
заявление до Административния съд – Ловеч, за
конституирането им като ответници по делото
в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. Заявлението
трябва да съдържа задължителните реквизити,
посочени в чл. 218, ал. 4 ЗУТ. Към заявлението
се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице на
заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба.
7336
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 218, ал. 1 и 2 ЗУТ (изм., ДВ, бр. 87
от 2010 г.) съобщава, че е постъпила жалба от
Борислав Орлинов Даскалов, с която се оспорва Заповед № 1071 от 4.11.2010 г. на кмета на
Община Ябланица, като е одобрено изменение
на подробен устройствен план, план за регулация и застрояване, представляващ частично
изменение на застроителния и регулационен
план, засягащо поземлен имот пл. № 214, и от
УПИ П-205 в кв. 13 по плана на с. Добревци
се обособяват два самостоятелни УПИ: П-214
с площ 866 кв.м и Х1-205 с площ 779 кв.м,
утвърждават се предложените ограничителни
линии за застрояване и зона „Жм“, максимална
плътност на застрояване – 60 %, максимален
коефициент на интензивност – 1,2, минимално
озеленяване – 40 %, по която е образувано адм.д.
№ 24 по описа за 2011 г. на Административния
съд – Ловеч. Заинтересованите лица могат да
подадат молба за конституиране като ответници по адм.д. № 24/2011 на Административния
съд – Ловеч, в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
7478
Административният съд – Монтана, на основание чл. 181, ал. 1 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е образувал адм. д. № 230/2011 по
жалба на кмета на Община Лом против Общинския съвет – гр. Лом, с предмет Решение № 678
от протокол № 67 от 22.02.2011 г. на Общинския
съвет – Лом, с което се изменя Наредбата за
дейността и предоставяне на социални услуги
на „Домашен социален патронаж“ на територията на община Лом. Делото е насрочено за
07.09.2011 г. в 14,30 ч.
7337
А дминистративния съд – Пловдив, второ
отделение, ХІІІ състав, на основание чл. 188
във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е
постъпило оспорване на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на община
Пловдив в частта на т. 6 от приложение № 2
за минималния размер на таксите за ползване
на тротоари, площади, улични платна, върху
които са организирани тържища, както и терени с друго предназначение – по чл. 72 ЗМДТ,
приета от Общинския съвет – гр. Пловдив, от
страна на жалбоподателите: АТАНАС ПЕТРОВ
ЧЕШМЕДЖИЕВ, САШКО ЛИЧКОВ ПАНТАЛЕЕВ, МИЛКО ПЕТРОВ Г ЪЛЕВ, РА НГЕЛ
ИВАНОВ БЛАГОЕВ, ЛАЛК А ИВАНОВА СЕ-
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МЕРД Ж ИЕВА, А НГЕЛ ВАСИЛЕВ ЛИЧЕВ,
ВИКТОРИЯ СТЕФАНОВА ЛИЧЕВА, ВИОЛЕТА
ГАНЧЕВА ГЪЛЪБОВА, ХРИСТО МИХ АЙЛОВ
ГРОЗДЕВ, РУМЕН МАРИНОВ АЛЕКСАНДРОВ,
Д И М И Т ЪР ТОДОРОВ ЧОЛ А КОВ, Д ЕН К А
П Е Т Р ОВ А Т ОН КОВ А , М И Т КО П А Н Ч Е В
КИСЬОВ, ЙОРД АН ХРИСТЕВ ЙОРД АНОВ,
БОТЮ ТОДОРОВ ГАДЖ АНОВ, КОСТАДИН
АНГЕЛОВ КУШЛЕВ, КРАСИМИР ВИДОЛОВ
ПОПОВ, ПЕТКО ВИДОЛОВ ПОПОВ, ЕЛЕНА
И ВА НОВА В Ъ Л К А НОВА , Г ОШО И Л И Е В
И Л И ЕВ, АТА Н АС ТОДОРОВ АТА Н АСОВ,
ИВАН СТАНЕВ ШОПОВ, ХРИСТО АТАНАСОВ
ДИМИТРОВ, ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ,
ЦВЕТАНК А ЛАЛКОВА АТАНАСОВА, ИВАН
ГЕНЧЕВ ДИМИТРОВ, ФИЛК А ХРИСТЕВА
ЛАЗАРОВА, ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ГРУДЕВ,
Д И М И Т ЪР М А РКОВ Г РУДОВ, Д И М И Т ЪР
Н ЕН Ч ЕВ Н ЕН Ч ЕВ, ЙОРД А Н АТА Н АСОВ
КОС ТА ДИНОВ, ЙОРД А Н ЕНЧЕВ ЙОРД АНОВ, НИКОЛИНК А БОРИСОВА БОЯДЖИЕВА, ПЕТЪР СТЕФАНОВ ТАШЕВ, АТАНАС
ДИМИТРОВ М АСЛЕНИШК И, К РАСИМИР
МАК АВЕЕВ ЦЕКОВ, ДЕЛЯНА ВЛАДИМИРОВА СЛ А ВОВСК А , ПЕНК А ГЕОРГИЕВА
СЛАВОВСК А, ГЕОРГИ ИВАНОВ МАРИНОВ,
ДИМИТЪР СПАСОВ СТОЙЧЕВ, АЛЕКСАНДЪР
КОСТАДИНОВ ЦОЧЕВ, СТОИЛ РАНГЕЛОВ
ЧАЛОВ, ДАВЧО ГЕОРГИЕВ ДАВЧЕВ, АСЕН
Ц ВЕТА НОВ ВИ ДОЛОВ, Я Н КО С ТОЯ НОВ
ПЕТ РОВ, ВЕНЦ ИС Л А В Х РИС Т ЕВ А Н ДОНОВ, ЙОРДАН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ, ТЕНЮ
ВЕЛЕВ ТАНЕВ, БОРИС ТОДОРОВ СЕМКОВ,
КОНСТА НТИН ГЕОРГИЕВ ЦОЧЕВ, ИВА Н
АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ, НИКОЛА ДИМИТРОВ
ТЕЛКИЙСКИ, АСЕН ТЕОФИЛОВ СЛИВАРОВ,
ЙОРДАН СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ, АТАНАС
ИВАНОВ СЕЛИМОВ, ЯВОР КОНСТАНТИНОВ
ТРИФОНОВ, БОГДАН ПЕТРОВ БИРИМСКИ,
БОГДАНА БОГДАНОВА БИРИМСКА, ГЕОРГИ
НИКОЛОВ ЯНЕВ, ХРИСТО ЦОЧЕВ НИЧЕВ,
И ВА Н К А РУСЕВА Н И КОЛОВА , ЙОРД А Н
БОРИСОВ РАНКОВ, ПЕТКО ИВАНОВ ТОДОРОВ, НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ТОДОРОВ, ГЕОРГИ КРЪСТЕВ МОЛЛОВ, ИВАН НИКОЛАЕВ
ЧОХ Л ЕВ, Н И КОЛ А Й И ВА НОВ ЧОХ Л ЕВ,
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ СТОЯНЧЕВ, ДЖЕМАЛИ
МУСТАФОВ МУРАДОВ, СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ, ДИМО ПЕТРОВ НАЛБАНТОВ, ТОДОР
ГЕОРГИЕВ МИХ АИЛОВ, ЖИВКО РУСКОВ
ДЕРМЕНДЖИЕВ, ДРАГИН СПИРКОВ ДРАГИНОВ, ПЛАМЕН НЕДЯЛКОВ ЛЮЦК АНОВ,
ПЛ А МЕН А НГЕЛОВ ТЕОХ А РОВ, РА НГЕЛ
НИКОЛОВ ТОНЧЕВ, СП АСИМИР РА НГЕЛОВ ТОНЧЕВ, ТОДОР ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ,
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ, ЯНКО
ГЕОРГИЕВ ШИВАЧЕВ, НОНЧО ДИМИТРОВ
АНГЕЛОВ, ГИНА ДОЙЧЕВА ЦВЕТАНОВА,
ЗА ПРЯН ДИМИТРОВ ТОШЕВ, ДИМИТ ЪР
ПЕТРОВ МАЛАМОВ, ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ
ДЕСПОТОВ, БОЖИЛ ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНД РОВ, С Т ЕФА Н ТОДОРОВ И ПОК РАТОВ,
КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ИПОКРАТОВ, НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ КОЛЕВ, ВАЛЕНТИН
НИКОЛОВ КОЛЕВ, ГЕОРГИ ЕНЧЕВ ШОШЕВ,
ЕНЬО ИВАНОВ ЩЕРЕВ, АНГЕЛ ИВАНОВ
ТЮФЕКЧИЕВ, КОНСТАНТИН ВЕЛИКОВ ПЕНЕВ, ТОДОР НИКОЛОВ ТОДОРОВ, ХРИСТО
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НЕНОВ ЯМАНТИЕВ, ХРИСТО ЖИВКОВ ПЕШЕВ, ПЕТЪР ИВАНОВ ГРИГОРОВ, МАРИН
ТОДОРОВ КОВАЧЕВ, А НГЕЛ ХРИСТОЗОВ
ЗАПРЯНОВ, ВЪЛЬО РАЕВ ИЛИЕВ, НИКОЛА
БЛАГОВ ДАЧЕВ, ХРИСТО ИВАНОВ КОСТАДИНОВ, ДИМИТЪР ПАВЛОВ ПАВЛОВ, ГЕОРГИ АСЕНОВ ПОПОВ, ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ
КОСТАДИНОВ, ХРИСТО ЛАЗАРОВ КОЛЕВ,
КЕВОРК АРМЕНАК Х АЧУЯН, ЛИЛЯНА ТОДОРОВА К РЪСТЕВА, ГЕОРГИ ВИКТОРОВ
ТОМОВ, АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ, ХРИСТО КОСТА ДИНОВ ХРИСТОВ,
ВА ЛЕНТИН ВЪЛЕВ БРЕСКОВСК И, ЛЕН А
ПАВЛОВА ГЕОРГИЕВА, ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ
ПАВЛОВ, ИВАН ДОБРЕВ ДОБРЕВ, ЙОРДАН
ВАЛЕНТИНОВ ЛОЗАРОВ, КОСТАДИН НИКОЛОВ ТЕЛКИЙСКИ, БОРИС ДИМИТРОВ
ДУРОВ, СТОИМЕН АНГЕЛОВ ПЪНЕВ, ВИОЛЕТА ИВАНОВА ТАШЕВА, ИВАН МИЛКОВ
ТАШЕВ, ТИХОМИР ГЕНОВ БАБАДЖ АНОВ,
ХРИСТО ИВАНОВ ПОПОВ, ГЕОРГИ НИКОЛОВ
ШОПОВ, ЗЛАТК А ЛЮБОМИРОВА ПЕТРОВА,
ПЕТКО ТОТЕВ ТОТЕВ, МАРГАРИТА ГЕНЧЕВА АРАБАДЖИЕВА, ЛУНА МОИС КОЛЕВА,
ДРАГАН АТАНАСОВ ДРАГАНОВ, ИЛИЯ РАНГЕЛОВ МУТАФЧИЙСКИ, ГОРЧО ЙОРДАНОВ
КРЪСТАНОВ, ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ,
ВАСИЛ КОСТОВ КУНЧЕВ, БЛАГО ИВАНОВ
Я Н ЕВ, БОРИС Л А В АТА Н АСОВ К Е Л Ч ЕВ,
ИЛИЯ МАРКОВ БУРГОВ, СЛАВЧО ИВАНОВ
ГРОЗЕВ, Х РИСТО НИКОЛОВ ПЕЛТЕКОВ,
ДИМИТЪР МИХ АЙЛОВ ЖЕЛЕВ, ТОТЮ ТАНЕВ ТОТЕВ, САБИНА ДАНЧЕВА ЧАКЪРОВА,
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ СТАМБОЛИЙСКИ,
ТОДОР АНГЕЛОВ ГЪРЕВ, ЕЛЕНА ХРИСТЕВА
ЧАКЪРОВА, ВИДЮ ХРИСТЕВ ВИДЕВ, Х АМПАРЦУМ МАТЕОС ДЖЕФЕРЯН, ДИМИТЪР
ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ, ЮЛИЙ РОДЕВ ПАНАЙОТОВ, ДИМИТ ЪР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ,
СТОЯН МАРИНОВ БОТЕВ, ЗАФИР ЯНЧЕВ
ГЕОРГИЕВ, ИВАН ГЕОРГИЕВ ДИМОВ, СЪБЧО ЖЕЛЯЗКОВ СЪБЕВ, ЙОРДАН СТОЯНОВ
СПАСОВ, ИВАН ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ,
ЙОРДАН ГЕНОВ ТИМЕНОВ, ТОДОР ГЕОРГИЕВ ПАСОВ, ТОДОР ХРИСТОВ ДЖ АМБОВ,
ЛЮБА ДИМИТРОВА ПОРЯЗОВА, ГЕОРГИ
КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ, ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ
СТОЯНОВ, НИКОЛА СТОЯНОВ МАНАФСКИ,
ДИМИТЪР РАДКОВ ТАНЕВ, АНГЕЛ ПЕТРОВ
ЧИЛИКОВ, ИВАН ГЕНОВ ИВАНОВ, ВИСАРИОН ГЕРАСИМОВ КРАЧУНОВ, ЕМИЛ ЛЮБЕНОВ МАНОВ, ДОНКО КОСТОВ ТАНЧЕВ,
ПЛАМЕН ХРИСТОВ СТЕФАНОВ, НИКОЛА
СОТИРОВ РА НГ ЕЛОВ, Х РИС ТО ИВА НОВ
СЕМЕРДЖИЕВ, ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ, МЕТОДИ ИВАНОВ СПАСОВ, ИВАНКО
ДЕЛЧЕВ ВАНЧЕВ, ТОДОРК А ГЕОРГИЕВА
ДОБРЕВСК А, БОТЬО ГАНЕВ К АРАК АШЕВ,
ЗЛ АТ КО И ВА НОВ РУСИ НОВ, Н И КОЛ А Й
АТАНАСОВ К АРЧЕВ, АТАНАС КОЛЕВ К АРЧ Е В, Ж Е Л ЯЗКО Д И М И Т Р ОВ Х РИС Т ОВ,
АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ МИТЕВ, МЛАДЕН
АРГИРОВ ТОМОВ, ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДРОВ, НАКО АНГЕЛОВ НАЧЕВ,
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ БОСАКОВ, РАДОСЛАВ
ГЕОРГИЕВ РАКЕВ, ВАСИЛ ХРИСТОВ ГРОЗЕВ,
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ САМАРОВ, АТАНАС
СА ВОВ АТА Н АСОВ, АТА Н АС РА Н Г Е ЛОВ
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БРЪСКОВ, ВАСИЛ А ЛЕКСАНДРОВ М АЕВ,
ЙОЗО ГЕНОВ ЗАГОРЧЕВ, ИВАН КУЗМАНОВ
Н А ЙДЕНОВ, Н ЯГОЛ ИВА НОВ Н ЯГОЛОВ,
ЛЮБОМИР АТАНАСОВ ЧАКЪРОВ, АТАНАС
ЛЮБОМИРОВ ЧАКЪРОВ, КИРИЛ СЛАВЧЕВ
СИВРИЕВ, ПЕТКО КОСТАДИНОВ ПЕТКОВ,
ХРИСТО ТОДОРОВ АГОВ, СТОЯН ТОДОРОВ
ПОПОВ, ГРОЗДАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ,
ДИМИТЪР ИВАНОВ КОЛЕВ, РАЙКО ХРИСТОВ
ШКОДРОВ, ДИМИТ ЪР НЕНОВ НЕДЕЛЕВ,
К АЛИНА ГОШЕВА ГЕОРГИЕВА, КОСТАДИН
АНГЕЛОВ ДЕВЕДЖИЕВ, МАРИЯ ИВАНОВА
ГЕОРГИЕВА, ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ, ВАСИЛ ЗАПРЯНОВ ВАСИЛЕВ, ИВАН АНТОНОВ
ГАВАЗОВ, ДОБРОМИР ДЕЛЧЕВ ЧОЛАКОВ,
НИКОЛИНА ИВАНОВА АТАНАСОВА, ВЪТЬО
ПЕНЕВ ВЪТЕВ, КОСТАДИН ИВАНОВ ТОДЕВ,
ЦВЕТАНА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА, ВАСИЛ
ГЕОРГИЕВ БАНЧЕВ, ПЕТКО ИВАНОВ СТОЕВ, НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ БАНКОВ, ТОДОР
ДОНЧЕВ МИЛЕВ, ДАНИЕЛ ТОДОРОВ МИЛЕВ,
ГЕОРГИ ИВАНОВ ПАШОВ, ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПАНАЙОТОВ, МИТКО АЛЕКСАНДРОВ
К АЛАЙДЖИЕВ, ПЕТРА ГЕОРГИЕВА ЙОСИФОВА, К АМЕН ГАНЧЕВ НИКОЛОВ, МИЛК А
ВИДОЛОВА КАРАДЖОВА, НАДКА КРУМОВА
ПОПОВА, ИВАН СЛАВЧЕВ ГРОЗЕВ, ГЕРО
ВЪ Л КОВ БЕРБЕРОВ, Г Ъ Л ЪБ Д И М И Т РОВ
ДЖ АНЕВ, ДИМИТЪР ИВАНОВ СЪРТОНЕВ,
ДИМИТЪР АРГИРОВ ДИМИТРОВ, СТАНК А
СТЕФА НОВА ВА НГЕЛОВА, А ЛЕКСА НДЪР
Х РИС ТЕВ РУСЕВ, РОСИЦ А ТЕОФИ ЛОВА
Н АС ТА Н Л И Е В А , И В А Н А Л Е КС А Н Д Р ОВ
КОС ТОВ, ЙОРД А Н П АУ НОВ К У РД Е ЛОВ,
ВЕРИН А С ТЕФА НОВА МИРЕВА , МИ ЛКО
ХРИСТОВ ИХТЕРОВ, ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ
СОТИРОВ, НИКОЛА СТАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ,
ДИМО ВЪЛЕВ ПУХОВ, СТАНК А ГЕОРГИЕВА
СТОЙКОВА, ПЛАМЕН СТЕФАНОВ РОДОПС К И, ГА Л И Н К А ТОДОРОВА ТОДОРОВА ,
ЛЮБОМИР ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ, ДИМИТРИНК А ГЕОРГИЕВА ХРИСТОЗОВА, ХРИСТО ВЕЛЕВ СИМЕОНОВ, АНГЕЛ РАФАЕЛОВ
ЙОВЧЕВ, КОСТА ПАНАЙОТОВ ГЕОРГИЕВ,
ВЪЛЬО МИХАЙЛОВ К АЛУДОВ, ПАВЕЛ СЛАВОВ МОНЕВ, СТОЯН ТОДОРОВ СТОЯНОВ,
всички от Пловдив, по което е образувано адм.
дело № 1366 по описа за 2011 г. на Административния съд – Пловдив. Делото е насрочено за
30.09.2011 г. в 10 ч.
7299
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че Милена Йосифова Инджова-Иванова с постоянен
адрес Бургас, ж. к. Лазур, бл. 26, вх. 2, ет. 2,
ап. 3, и съдебен адрес Пловдив, ул. Победа 47,
ет. 4, ап. 7, е оспорила Решение № 469, взето с
протокол № 33 от 16.ХІІ.2010 г. на Общинския
съвет – Пловдив, с което е одобрен подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПЗР) и схеми водоснабдяване,
канализация, електрификация, газоснабдяване,
телефонизация, радио-, телевизионни сигнали
и интернет, сборна план-схема на техническата и нфрас т ру к т у ра, вер т и ка л но п ла н и ра не,
транспортни комуникации, санитарно-хигиенна
обстановка, озеленяване и отдих, и правилата
и нормативите за прилагане на кв. Смирненски

БРОЙ 49

ДЪРЖАВЕН

ІV, Пловдив, в граници: север – р. Първенецка,
регулационна граница на парк „Отдих и култура“ – Пловдив, до ул. Парк „Отдих и култура“,
изток – северната граница на ул. Парк „Отдих и
култура“, ПИ 106, 113 и 114 по кадастралния план
на Смирненски ІІІ – Пловдив, северната граница на Пещерско шосе, западната регулационна
граница на ж. к. Хр. Смирненски, ПИ 72 до жп
линия Пловдив – София, юг – жп линия Пловдив – София, запад – източната регулационна
граница на кв. Прослав, УПИ І-5 комплексно
жилищно строителство, южните граници на
ПИ 398 и 397 по кадастралния план на кв. Хр.
Смирненски ІІІ етап, продължението на ул. Елин
Пелин до Пещерско шосе, ПИ 038009, 038040,
038039, 038038, 433, 432, 037005, 037050, 037051,
037052, 037034, 037033, 037031, 037043, 037022 по
КВС, землище Пловдив – запад, по червените и
сините линии, надписани със син и червен цвят и
корекции със зелен, кафяв цвят за част регулация,
червени задължителни и ограничителни линии
и матрици със син цвят и корекции със зелен и
виолетов цвят за част застрояване и корекции
със зелен цвят на правилата и нормативите, в
частта относно недвижим имот в жилищна група
„Елина комплекс“, в УПИ 037017-ІІ, одобрен със
Заповед № ОА-1399 от 09.09.2004 г., а по скица на
Общинска служба „Земеделие и гори“ – Пловдив,
с номер 037045, намиращ се в м. Прослав, по
плана на землище Пловдив – запад, с променено
предназначение – за обществено застрояване,
за което е образувано адм. д. № 502 по описа
на съда за 2011 г., първо отделение, ІІІ състав.
Заинтересованите лица могат да се конституират като ответници по делото в едномесечен
срок от обнародване в „Държавен вестник“ на
обявлението чрез заявление, което съдържа: 1.
трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските
г ра ж дани; 2. т ри те имена и ли чни я 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 заинтересованото лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на
заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи
качеството на заинтересовано лице на заявителя.
Административно дело № 502/2011 е насрочено
за 7.ІХ.2011 г. в 13,30 ч.
7408
А д м и н и с т р а т и в н и я т с ъ д – П л о вд и в , по
адм. д. № 503 по описа на съда за 2011 г., на
основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава за постъпило оспорване от Стефан Славчев Башев,
ж иву щ в П ловдив, ул. Иван А н донов № 5,
п ро т ив Решение на Общ инск и я съвет – г р.
Пловдив, № 469/16.12.2010 г., с което е одобрен П У П – П РЗ и схем и водоснабд я ва не,
канализация, електрификация, газоснабдяване,
телефонизация, радио-, телевизионни сигнали
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и интернет, сборна план-схема на техническата инфраст ру кт у ра – вертикално планиране,
транспортни комуникации, санитарно-хигиенна
обстановка, озеленяване и отдих и правилата и
нормативите за прилагане, на кв. Смирненски
IV, Пловдив, в посочените граници – в частта му
за УПИ Х-360102, 360103, 360104. В едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да бъдат конституирани като ответници
в съдебното производство чрез подаване на
заявление до АС – Пловдив, по номера на адм.
дело, което следва да съдържа: 1. трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; 2. трите
имена и личния номер за чужденец и адреса,
заявен в съответната администрация, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв; 3.
фирмата на търговеца или наименованието на
юридическото лице, изписани и на български
език, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес; 4. номер на делото; 5. акта,
който се оспорва, и органа, който го е издал;
6. изявление, че заинтересуваното лице желае
да бъде конституирано в производството като
ответник; 7. подпис на заявителя. Към заявлението по ал. 4 се прилагат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Със заявлението по ал. 4 е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и
за присъединяване към подадени жалби в срок.
Делото е насрочено за 14.09.2011 г. в 9 ч.
7479
Административният съд – Пловдив, съобщава, че Стефан Борисов Йосифов е оспорил
Заповед № 11-ОА-486 от 25.02.2011 г., издадена
от кмета на Община Пловдив, за одобряване
на ПУП – ПРЗ и план-схеми: електрификация,
водоснабдяване и канализация и комуникационно-транспортна, за поземлени имоти с идентификатори 56784.537.184 и 56784.537.43, м. Терзиите,
район „Западен“, община Пловдив, по кадастралната карта на Пловдив. Заинтересованите
лица могат да се конституират като ответници
по делото в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез
заявление, което да съдържа: 1. трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за български 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 заинтересованото 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. Административно дело № 1283/2011
е насрочено за 1.09.2011 г. в 9,45 ч.
7552
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Административният съд – Русе, на основание
чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпило оспорване на Заповед № РД-01/369 от 9.02.2011 г. на кмета на Община Русе, с която е одобрен план за регулация и застрояване, работен устройствен план на
кв. 89 за урегулиран поземлен имот VІ-639 по плана
на Русе, по което оспорване е образувано адм.д.
№ 120/2011 по описа на А дминист ративни я
съд – Русе, 5 състав, насрочено за 15.09.2011 г. в
9,30 ч. Оспорващи страни по делото са: Веселин
Русанов Великов, Русе, ул. Черно море 2, вх. А,
ет. 4, и Даниела Здравкова Великова, Русе, ул.
Черно море 2, вх. А, ет. 4. Съдът на основание
чл. 218, ал. 1 във връзка с ал. 4 ЗУТ обявява
на заинтересованите лица, че могат да се конституират като ответници в производството в
едномесечен срок от деня на обнародването в
„Държавен вестник“ на съобщението за оспорване чрез подаване на заявления до съда, които
съдържат: 1. трите имена и адреса, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв – за
българските граждани; 2. трите имена и личния
номер за чужденец и адреса, заявен в съответната
администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на търговеца или
наименованието на юридическото лице, изписани
и на български език, седалището и последния,
посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес; 4. номер на делото;
5. акта, който се оспорва, и органа, който го е
издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; 7. подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересовано
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.
7300
Административният съд – Сливен, е образувал
адм. д. № 101/2011 по описа на съда по жалби на
Стоянка Иванова Шейтанова, Петър Атанасов
Шейтанов и Иван Атанасов Шейтанов, по което
предмет на оспорване е Заповед № РД-15-1235 от
18.Х.2010 г. на кмета на Община Сливен, с което
се одобрява частичен подробен устройствен план
(ПУП) с план за регулация и застрояване (ПРЗ),
както и работният устройствен план (РУП) за
УПИ ІІІ „За музей“, ІV-5481, V-5481 и VІ – общ.
в кв. 281 по плана за ЦГЧ – Сливен. Заинтересованите 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 до съда следва да съдържа
реквизитите, изброени в чл. 218, ал. 4 ЗУТ. Към
заявлението се прилагат писмени 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.
7338
Административният съд – София-град, уведомява, че е образувано адм.д. № 841 по описа
на съда от 2011 г. на II отд., 32 състав, насро-
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чено за 13.09.2011 г. в 14 ч. по жалба на „Бултекс“ – ЕООД, представлявано от управителя
Димитриос Каратанасис, срещу Решение № 468
от 22.07.2010 г. на Столичния общински съвет, с
което са одобрени: 1. план за регулация на м.
Студентски град в граници: улица от о.т. 214-о.т.
11 до о.т. 94б; улица от о.т. 94б – о.т. 73ж – о.т.
658 – о.т. 653 – о.т. 575 – о.т. 576а – о.т. 562 до о.т.
515; улица от о.т. 515 – о.т. 512 – о.т. 507 – о.т.
505а до о.т. 465; улица от о.т. 465 – о.т. 405 – о.т.
13г – о.т. 43а – о.т. 47а – о.т. 176 – о.т. 24б – о.т.
166а – о.т. 172 – о.т. 171 – о.т. 63 – о.т. 26 до о.т.
214 по червените и сините линии, цифри, текст
и зачертавания съгласно приложения към решението проект, и 2. план за застрояване на м.
Студентски град в същите граници, съобщено
чрез обнародването му в „Държавен вестник“,
бр. 62 от 2010 г., в частта му, засягаща УПИ I – за
паркинг, от кв. 170б на София. Заинтересованите
лица могат да поискат да бъдат конституирани
като ответници в производството в едномесечен
срок от деня на обнародване в „Държавен вестник“ на съобщението за оспорването.
7339
А дминистративният съд – София-град, ІІ
отделение, 32 състав, призовава Хаим Хаимов с
последен известен по делото адрес София, ж. к.
Фондови жилища, бл. 218А, ет. 1, ап. 2, да се яви
в съда на 20.09.2011 г. в 14 ч. като заинтесована
страна по адм. дело № 6473/2010 образувано по
жалба на Благой Василев Христов срещу мълчалив
отказ на директора на ДНСК, сектор – София, за
обявяване нищожност на акт № 24 от 12.03.2004 г.
Жалбоподателите да посочат съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията на ГПК. Делото е насрочено за 20.09.2011 г.
7412
Административният съд – София-град, второ
отделение, 29 състав, съобщава, че по жалба на
Читалище „Черноризец Храбър“, София, против
Решение № 468 от 22.07.2010 г. на Столичния общински съвет, обнародвано в „Държавен вестник“,
бр. 62 от 2010 г., съобщение № 6448, е образувано
адм.д. № 48/2011, насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 21.09.2011 г. в 10 ч.
С оспореното решение са одобрени план за регулация и план за застрояване на м. Студентски
град в граници, подробно описани в посочената
публикация. Заинтересованите 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 ЗУТ.
7410
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че по описа на
съда е образувано адм. дело № 2790/2011, насрочено за 27.09.2011 г., по жалба на Боян Рангелов
Стоев против Решение № 468 от 22.07.2010 г. на
Столичния общински съвет в частта му относно
имот пл. № 5495, кв. 112 по плана на м. Канзаверица, район „Студентски“. В едномесечен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да се
конституират като ответници по делото чрез
подаване на писмени заявления до съда.
7443
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Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че по описа
на съда е образувано адм. дело № 2122/2011,
насрочено за 27.09.2011 г. в 13,30 ч., по жалба
вх. № ГР-94-И-12 от 24.02.2011 г., подадена от
Йоанис Парменион Партениотис срещу Заповед
№ РД-09-50-869 от 14.07.2006 г. на главния архитект на София, с която е одобрено ИПР на м.
Зона В-15, кв. 43, като от УПИ ХVІ-22, 23, 24, 25
се създават УПИ ХV-25 и ХVІ-22, 23, 24. Всички
заинтересовани лица могат да се конституират
като ответници в настоящото производство с
подаване на заявление до съда в едномесечен
срок от деня на обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“.
7607
Административният съд – София-град, уведомява, че е образувано адм.д. № 3172 по описа
на съда от 2008 г. на II отделение, 36 състав,
насрочено за 29.09.2011 г. в 10 ч. По жалба на
Гергана Цветанова Батинкова, Светослав Иванов Митев, Добрин Маринов Иванов, Лиляна
Цветанова Михайлова, Елизабета Михайлова
Георг иева, К и ри л А лексан д ров Търка ланов
и А нтоанета К ирилова Балд ж иева-Иванова,
представлявани от адв. Пенев, срещу Заповед
№ РД-09-50-152 от 5.06.2002 г. на главния архитект на Столична община, с която е одобрено
изменение на плана за застрояване на м. Красно
село – Плавателен канал, кв. 302, УПИ I и II, с
корекциите в лилав цвят и изменение на плана
за регулация на м. Красно село – Плавателен
канал, кв. 302, като от УПИ I – за ОЖС, магазини и трафопост, се образуват: УПИ I за ОЖС,
магазини, трафопост и подземни гаражи и УПИ
II-1660; улица по о.т. 603а – 603б по зелените
линии, цифри и текст с корекциите в лилав цвят.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници по делото в едномесечен срок
от деня на обнародването на това съобщение
в „Държавен вестник“, като подадат писмена
молба със съдържание и приложения, посочени
в чл. 218, ал. 4 и 5 ЗУТ.
7411
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че по описа
на с ъда е образу ва но а д м. д. № 2579/2011,
насрочено за 07.10.2011 г. от 10,30 ч., по жалба
на Иван Митов Петров от София срещу Наредба
на Столичния общински съвет за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски
транспорт на територията на Столична община
(приета с Решение № 458 по протокол № 17 от
24.07.2008 г.; изм. и доп. с Решение № 675 по
протокол № 24 от 13.11.2008 г., Решение № 176 по
протокол № 36 от 26.03.2009 г., Решение № 433 по
протокол № 43 от 25.06.2009 г., Решение № 767
по протокол № 54 от 17.12.2009 г.). Всеки, който
има правен интерес, може да се присъедини
към оспорването или да встъпи като страна
наред с административния орган до началото
на устните състезания при всяко положение на
делото, без да има право да иска повтаряне на
извършените процесуални действия.
7480
Административният съд – София-град, уведомява, че е образувано адм. д. № 5396 по описа
на съда от 2010 г. на ІІ отделение, 36 състав,
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насрочено за 29.09.2011 г. от 10,30 ч., по жалби
на Александър Илиев Богданов и Валери Илиев Богданов от София, подадени чрез адв. К.
Господинова, както и жалба, подадена от Надя
Петрова Петрова и Елисавета Добринова Петрова, двете от София, против Заповед № РД-08-61
от 18.12.2009 г. на главния архитект на район
„Връбница“, Столична община, с която е одобрено изменение на ПР по плана на София, м. Бул.
Сливница, като в кв. 3 се образува УПИ ІХ-623,
изменение на ПЗ по плана на София, м. бул.
Сливница, за застрояване с 5-етажна жилищна
сграда с подземни гаражи. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници
по делото в едномесечен срок от деня на обнародването на съобщението в „Държавен вестник“,
като подадат писмена молба със съдържание и
приложения, посочени в чл. 218, ал. 4 и 5 ЗУТ.
7481
Административният съд – София-град, уведом ява, че по реда на чл. 215, ал. 1 ЗУ Т е
образувано адм.д. № 4486 по описа на съда от
2010 г. на II отделение, 36 състав, насрочено за
29.09.2011 г. от 10 ч., по жалба на Димитрина
Георгиева Авджиева от София против Заповед
№ РД-09-50-1042 от 25.07.2008 г. на главния архитект на Столичната община, с която е одобрено
изменение на ПР на в.з. Манастира – Бистрица,
кв. 8М – В и ПЗ за УПИ II-2247, кв. 8М – В в.з.
Манастира – Бистрица. Заинтересуваните лица
могат да се конституират като ответници по
делото в едномесечен срок от деня на обнародването на съобщението в „Държавен вестник“,
като подадат писмена молба със съдържание и
приложения, посочени в чл. 218, ал. 4 и 5 ЗУТ.
7482
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е образувал адм.д. № 182/2011.
Производството е образувано по оспорване на
областен управител на Софийска област, обективирано в Заповед № ОС-08 от 1.03.2011 г.,
срещу Решение № 8, прието с протокол № 2
от заседание на Общинския съвет – с. Горна
Малина, проведено на 11.02.2011 г., с което е
приета Наредбата за определяне размера на
местните данъци през 2011 г. на територията
на община Горна Малина. Насрочва делото в
открито съдебно заседание за 21.09.2011 г. от
10 ч. Конституира страните в производството,
както следва: Оспорващ: областният управител
на Софийска област. Ответник: Общинският
съвет – с. Горна Малина. Страна: Софийска
окръжна прокуратура.
7279
А дминистративни ят съд – Стара Загора,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Иванка Христова Тончева,
Таня Атанасова Димитрова и Пламен Атанасов
Тахов против Заповед № РД-25-542 от 29.03.2011 г.
на зам.-кмета на „САГ“ на Община Стара Загора,
с която е одобрен подробен устройствен план за
УПИ № ХХ-3334, XIX-3333 и УПИ № ХХII-3328 на
кв. 78 Възраждане по плана на Стара Загора. По
оспорването е образувано адм.д. № 195/2011 по
описа на Административния съд – Стара Загора.
Заинтересованите лица могат да подадат заявление за конституирането им като ответници в
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производството по адм.д. № 195/2011 в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“. Заявлението следва да е
със съдържание, отговарящо на изискванията
на чл. 218, ал. 4 ЗУТ. Към заявлението следва
да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересованото лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба.
7340
А дминистративни ят съд – Стара Загора,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Атанас Ненов Арабаджиев,
Светлозара Ненова Арабаджиева и Нели Христова Арабаджиева против Решение № 300 от
20.11.2008 г. на Общинския съвет – гр. Стара
Загора, в частта му, с която е одобрен планът
за застрояване на кв. Възраждане, Стара Загора, за кварталите, включени в територията на
археологическия резерват „Августа Траяна – Верея – Стара Загора“ – кв. 9102, 91, 9101, 6601, 66,
67 и част от кв. 1006, 6801, 6901, 58, 5502, 5501,
68, с искане за обявяване нищожността на решението в оспорената му част. По оспорването
е образувано адм.д. № 178/2011 по описа на
Административния съд – Стара Загора. Заинтересованите лица могат да подадат заявление
за конституирането им като ответници в производството по адм.д. № 178/2011 в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“. Заявлението следва да е
със съдържание, отговарящо на изискванията
на чл. 218, ал. 4 ЗУТ. Към заявлението следва
да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба.
7341
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба от Август Димитров Хаджипетров
против Заповед № РД-25-265 от 26.01.2010 г. на
зам.-кмета на „САГ“ при Община Стара Загора,
с която е одобрен ПУП – работен устройствен
план (план за застрояване и силуетно оформяне)
на УПИ ІІ-3261, УПИ ІІІ-3262 и УПИ ІV-3263, кв.
8503 по плана на гр. Стара Загора. По оспорването е образувано адм. д. № 232/2011 по описа
на Административния съд – Стара Загора. Заинтересованите лица могат да подадат заявление
за конституирането им като ответници в производството по адм. д. № 232/2011 в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“. Заявлението следва да е
със съдържание, отговарящо на изискванията
на чл. 218, ал. 4 ЗУТ. Към заявлението следва
да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба.
7608
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Административният съд – Хасково, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че има образувано
адм. дело № 876/2010 по описа на съда по жалба
на Кина Вълева Попова от Пловдив за оспорване
на Заповед № РД-06-2356 от 08.12.2010 г. на кмета
на Община Димитровград, с която е одобрено
изменение на ПУП – ПР на УПИ VІ-437, кв. 59
по плана на с. Ябълково, община Димитровград.
Заинтересованите лица по чл. 131, ал. 2 ЗУТ могат да подадат заявления за конституирането им
като ответници в производството в едномесечен
срок от деня на обнародването на оспорването
в „Държавен вестник“. Заявлението на заинтересованите лица за конституирането им като
ответници по делото следва да има съдържанието
по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
7301
Административният съд – Хасково, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че има образувано
адм. дело № 755/2010 по описа на съда по жалба
на областния управител на област Хасково за
оспорване на Решение № 459 от 12.11.2010 г. на
Общинския съвет – с. Минерални бани, с което е
одобрено изменение на ПУП – ПУР, ПР на УПИ
VІ, кв. 14, и УПИ VІІ, VІІІ, ІХ, кв. 14а по плана
на с. Минерални бани, област Хасково. Заинтересованите лица по чл. 131, ал. 2 ЗУТ могат да
подадат заявления за конституирането им като
ответници в производството в едномесечен срок
от деня на обнародване на оспорването в „Държавен вестник“. Заявлението на заинтересованите
лица за конституирането им като ответници по
делото следва да има съдържанието по чл. 218,
ал. 4 ЗУТ.
7444
Административният съд – Хасково, на основание чл. 181 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от
кмета на Община Хасково на Решение № 741 от
29.04.2011 г. на Общинския съвет – гр. Хасково,
по което е образувано адм. дело № 433/2011 по
описа на Административния съд – Хасково, насрочено за 13.07.2011 г. в 11 ч.
7606
Административният съд – Хасково, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че има образувано адм. д. № 408/2011 по описа на съда по
жалба на Станка Батурова Цонева от Кърджали
против Заповед № 1045 от 20.08.2008 г. на кмета
на Община Хасково за одобряване изменение на
ПУП – ПР за УПИ Х-330 и УПИ ІV-330 и ПЗ за
УПИ ХІ-330 – за обществено и жилищно строителство, кв. 31 по плана на с. Маслиново, община
Хасково. Заинтересованите лица по чл. 131, ал. 2
ЗУТ могат да подадат заявления за конституирането им като ответници в производството в
едномесечен срок от деня на обнародването на
оспорването в „Държавен вестник“. Заявлението
на заинтересованите лица за конституирането
им като ответници по делото следва да има
съдържанието по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
7609
Административният съд – Хасково, на основание ч л. 218, а л. 2 ЗУ Т съобщава, че е
пост ъпи ло оспорване о т А нгелос Атанаси у
Лимберидис, Желю Атанасов Арнаудов, Недялко Тодоров Делчев, Таня Вълчева Шуманова,

БРОЙ 49

ДЪРЖАВЕН

Димитър Тодоров Грозев и Владимир Албертов
Башев – собственици на самостоятелни обекти
в ЕС – Хасково, бул. България 55, вх. В, срещу
Заповед № 026 от 10.01.2011 г. на кмета на Община
Хасково, с която е одобрен проект за ПУП – изменение на плана за регулация, изменение на
плана за застрояване и РУП за УПИ І (поземлен имот 77195.723.341) в кв. 399А, Хасково. По
оспорването е образувано адм. дело № 157/2011.
В едномесечен срок от деня на обнародването в
„Държавен вестник“ на настоящото съобщение
заинтересованите лица могат да подадат заявление
до ХАС за конституирането им като ответници в
съдебното производство. Заявлението следва да
отговаря на изискванията по чл. 218, ал. 4 ЗУТ
и да бъде придружено с писмени доказателства
по чл. 218, ал. 5 ЗУТ, удостоверяващи качеството на заинтересованото 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.
7610
Административният съд – Шумен, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпило
оспорване от „Моби трейд“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Шумен, бул. Велики
Преслав 15, ап. 14, с ЕИК 127001864, представлявано от управителя Руслан Леонкев, против
Решение № 844 по протокол № 46 от 31.03.2011 г.
на заседание на Общинския съвет – гр. Шумен, в
частта, с която не се допуска следваща промяна
на предназначението на имот ПИ 83510.57.1, в
местността Теке дере, по КК на Шумен за инсталация за третиране на отпадъци от хуманното
и ветеринараното здравеопазване или свързани
със същата хигиенна зона дейности, по което е
образувано адм.д. № 159/2011 по описа на Административния съд – Шумен. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на съобщението заинтересованите лица могат
да подадат заявление за конституирането им в
производството по оспорване на Решение № 844
по протокол № 46 от 31.03.2011 г. на заседание на
Общинския съвет – Шумен, в частта, с която не
се допуска следваща промяна предназначението
на имот ПИ 83510.57.1, в местността Теке дере,
по КК на Шумен за инсталация за третиране на
отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване или свързани със същата хигиенна
зона дейности в качеството им на ответници,
като следва да подадат заявление по реда на
чл. 218, ал. 4 ЗУТ заедно с изискуемите писмени
доказателства, удостоверяващи качеството им
на заинтересувани лица по чл. 218, ал. 5 ЗУТ.
7282
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от Валентин Георгиев
Велев от Ямбол на разпоредбата на чл. 28а от
Наредбата № 1 за обществения ред на територията
на община Стралджа, приета с Решение № 485
от 28.ІV.2011 г. на Общинския съвет – гр. Стралджа, по което е образувано адм. д. № 172/2011
по описа на Административния съд – Ямбол,
насрочено за 8.09.2011 г. в 10 ч.
7446
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Пернишк и ят окръжен съд на основание
чл. 679, ал. 3 ТЗ призовава кредиторите на „НИПКИТОКС“ – ООД, със седалище в Перник по т.д.
№ 416/2011 да се явят на 15.07.2011 г. в 10 ч. в
Съдебната палата, зала № 5, за разглеждане на
искане за отмяна на решенията, взети на събрание на кредиторите, проведено на 20.04.2011 г.
7553
Софийският градски съд, І гр. отделение,
4 състав, е образувал гр. д. № 3834/2010 по иск с
правно основание чл. 124 ГПК, заведен от Игнатий Петров Костов срещу Леонила Климентова
Батункова-Мицева с последен известен адрес
София, ж. к. Красно село, бл. 13, вх. Д, ет. 5,
ап. 87, която като ответница в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ може
да подаде писмен отговор на исковата молба по
реда на чл. 131 ГПК.
7342
Софийският градски съд, І гр. отделение,
4 състав, е образувал гр. д. № 3834/2010 по иск
с правно основание чл. 124 ГПК, заведен от Игнатий Петров Костов срещу Магдалена Грозданова Батунска с последен известен адрес София,
ж. к. Красно село, бл. 13, вх. Д, ет. 5, ап. 87,
която като ответница в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ може да
подаде писмен отговор на исковата молба по
реда на чл. 131 ГПК.
7343
Софийският градски съд, I гр. отделение,
4 състав, е образувал гр.д. № 14615/2010 по иск
за признаване на съдебно решение и допускане
на изпълнение, заведен от Александър Николов
Дърводелски, срещу Веселка Георгиева Иванова с
последен известен адрес София, ж.к. Овча купел,
бл. 418, вх. А, ет. 2, ап. 5, която като ответница
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ може да подаде писмен отговор на
исковата молба по реда на чл. 131 ГПК.
7554
Балчишкият районен съд съобщава на Михаил Йоанис Кукурси, гръцки гражданин, роден на 16.04.1961 г. в с. Милопотамос, община
Драма, Гърция, че срещу него е заведено гр. д.
№ 394/2011 с правно основание чл. 127а СК във
връзка с чл. 242, ал. 2, т. 3 ГПК от Павлина
Сашева Захариева и следва да се яви в канцеларията на БРС за връчване на книжата по делото
в двуседмичен срок от датата на обнародването
в „Държавен вестник“.
7344
Врачанският районен съд, 3 гр. състав, призовава Йоанис Тавуларис с последен адрес Враца,
ж.к. Дъбника, бл. 37, вх. В, ап. 60, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.09.2011 г. в
9 ч. като ответник по гр.д. № 1523/2011, заведено
от Силвия Петърчова Тавуларис от Враца, по
чл. 49, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
7612
Кюстендилският районен съд, гр. колегия,
V състав, призовава Паскуале Витулано, гражданин на Белгия, с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 5.08.2011 г. в 11 ч. като ответник по гр.д.
№ 1202/2011, заведено от Борислава Валериева
Витулано, за развод (чл. 49, ал. 1 СК), с цел връч-
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ване на препис от исковата молба и книжата към
нея. При неявяване в съда на посочената дата
и час съдът ще назначи особен представител.
7674
Районният съд – гр. Омуртаг, съобщава на
Осман А лиосманов Османов, граж данин на
Република Турция, без регистриран постоянен и
настоящ адрес в Република България, че срещу
него е заведено гр.д. № 231/2011 по описа на съда
от Тунджай Мустафов Ембиев, по чл. 19, ал. 3
ЗЗД. В деловодството на съда се намират препис
от исковата молба и приложенията, които може
да получи в двуседмичен срок от обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“. При неявяване на Осман Алиосманов Османов в указания
двуседмичен срок съдът ще му назначи особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
7483
Софийският районен съд, ГО, 40 състав,
призовава Йордан Кирилов Сотиров с адрес по
делото с. Бусманци, ул. Средно ливаде 3, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.09.2011 г.
в 10,30 ч. като ответник по гр. д. № 2402/95, заведено от Трайко Велинов Георгиев и Соня Иванова Машалова. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
7675
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 88
състав, призовава по гр. д. № 14236/2010 Марко
Илиев, гражданин на Германия, с неизвестен адрес, че в срок до един месец от обнародването в
„Държавен вестник“ следва да заяви дали приема
наследството, оставено на Илия Славов Василев,
починал на 19.10.2010 г., с последен постоянен
адрес в София.
7555
Софийският районен съд, ІІ ГО, 74 състав,
призовава Антигони Нико Стануи и Василики
Нико Ганзовска, с неизвестни по делото адреси,
да се явят в съда, за да получат съдебните книжа
като ответници по гр.д. № 44018/2009 по описа
на СРС, ГО, 74 състав, по предявен иск за делба
на недвижим имот. Ответниците да посочат адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.) във връзка
с § 2, ал. 1 от преходните и заключителните
разпоредби на ГПК от 2007 г.
7556
Благоевградският окръжен съд обявява, че има
образувано гр. д. № 124/2011 с ищец Комисията за
установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, София, и ответници Борислав Любенов Борисов с постоянен адрес – Благоевград,
ул. Полковник Дрангов 28, вх. А, ет. 2, и Силвия
Христова Стоицова с постоянен адрес – Благоевград, ул. Полковник Дрангов 28, вх. А, ет. 2,
с правно основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД с
цена на иска 1 124 842,50 лв., с което да се отнеме в полза на държавата следното попадащо в
патримониума на ответника имущество:
От Борислав Любенов Борисов и Силвия Христова Стоицова:
– 5/6 идеални части от: целия втори жилищен етаж с две зимнични помещения, които са
от северната страна на сградата, както и 1/3
идеална част от тавана на жилищната сграда,
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построена в парцел VІІІ, пл. № 3100, квартал
95 по плана на Благоевград, с площ за парцела
341,25 кв. м, при съседи: улица, Станке Петров
Стойчев, Зорка Петрова Цакова, Иван Динев
и Иван Андонов. Имотът е собственост на Борислав Любенов Борисов и Силвия Христова
Стоицова, придобит с нотариален акт № 24, том
І, рег. № 276, н. дело № 22 от 24.03.2005 г., вписан в Службата по вписванията – Благоевград, с
вх. рег. № 738 от 24.03.2005 г. като акт № 29, том
ІІІ, дело № 585/2005;
– хотелски комплекс на 4/6 етажа – поради
денивелацията на терена, с обща застроена площ
2445 кв. м, включващ хотелска част, плувен басейн,
котелно помещение, ресторант, дневен бар и обслужващи помещения, както и съответното право
на строеж върху мястото, построен в парцел VІІ,
планоснимачен № 93, в квартал 6 по плана на с.
Изгрев, община Благоевград, ведно с изградения в
същия парцел полуподземен гараж на 2 етажа със
застроена площ 555 кв. м и съответното право на
строеж върху мястото. Имотът е собственост на
Борислав Любенов Борисов и Силвия Христова
Стоицова, придобит с нотариален акт № 150,
том ІІ, рег. № 4817, н. дело № 314 от 23.04.2007 г.,
вписан в Службата по вписванията, Благоевград,
с вх. рег. № 1363 от 23.04.2007 г. като акт № 11,
том ІV, дело № 1043/2007 г.
В случай че се възложи на трето лице с постановление за възлагане от частен или държавен
съдебен изпълнител недвижим имот – хотелски
комплекс на 4/6 етажа, описан подробно погоре, продаден за сумата, определена от вещо
лице, назначено от съдебния изпълнител, каквато е първоначалната пазарна цена в размер
1 036 425 лв., то при условията на евентуалност
на основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД сумата в размер 489 511 лв., която
се получи като остатък от публичната продан,
да се отнеме в полза на държавата;
– лек автомобил марка и модел „Форд Орион“ с
рег. № Е 0115 АХ, рама № WF0FXXGCAFGT29426,
двигател № GT29426, цвят: сив, дата на първоначална регистрация – 15.08.1986 г.;
– лек автомобил марка и модел „Ауди А 6“ с
рег. № Е 8621 АА, рама № WAUZZZ4AZTN106213,
двигател № ААТ064524, цвят: сив, дата на първоначална регистрация – 03.01.1995 г.;
– товарен автомоби л марка и модел
„Форд Транзи т“ с рег. № Е 5601 А А , рама
№ WF0VXXGBVVHY04716, двигател № HY04716,
ц вя т: бя л, дата на п ървонача лна рег ист рация – 01.06.1987 г.
На основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД от Борислав Любенов Борисов и Силвия
Христова Стоицова:
– су мата от п рода жбата на лек автомо бил марка и модел „Фиат Уно“ с рег. № Е
0783 АА, рама № ZFA14600002479936, двигател
№ 156А20480116361, в размер 10 лв.;
– сумата от продажбата на лек автомобил
марка и модел „Мицубиши Паджеро“ с рег. № Е
5021 АА, рама № JMB0NV430PJ00168, двигател
№ 4D56FN9403, в размер 50 лв.;
– сумата от продажбата на лек автомобил марка и модел „БМВ 325“ с рег. № Е 8660 АА, рама
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№ WBACC31020EN13674, двигател № 30458026, в
размер 50 лв.;
– сумата от продажбата на лек автомобил марка и модел „Ауди 100“ с рег. № Е 0973 АВ, рама
№ WAUZZZ4АZRN063894, двигател № ААН217927,
цвят: тъмносин, дата на първоначална регистрация – 03.04.1992 г., в размер 120 лв.;
– сумата от продажбата на лек автомобил
марка и модел „Ауди 80“ с рег. № Е 1441 АС, рама
№ WAUZZZ8AZMA006781, двигател № DZ105470,
в размер 500 лв.;
– сумата от продажбата на лек автомобил
марка и модел „Пежо 405“, с рег. № Е 1237 АС,
рама № VF315EB2270120943, двигател № В2А1СТ1Н211184, в размер 400 лв.
На основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД от Борислав
Любенов Борисов:
– 50 дружествени дяла от капитала на „Борисов – Д“, ЕИК 131472142, рег. по ф.д. № 1631/2005
по описа на Благоевградския окръжен съд, със
седалище и адрес на управление: Благоевград,
ул. Полковник Дрангов 28А, ет. 2, с капитал
5000 лв., разпределен в 100 дяла с номинална
стойност 50 лв. всеки от тях, в размер 2500 лв.
Делото е насрочено за разглеждане в съдебно
заседание на 01.11.2011 г. в 13,30 ч. в Благоевградския окръжен съд и заинтересованите лица
могат да представят своите претенции върху
имуществото на ответниците.
7345
Бургаският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че е образувано
гр.д. № 414 по описа за 2011 г. по предявено на
7.03.2011 г. мотивирано искане на Комисията
за установяване на имуществото, придобито от
престъпна дейност с правно основание по чл. 28,
ал. 1 ЗОПДИППДЧ с цена на иска 384 525 лв.,
а именно:
От Александър Иванов Ковачев на основание
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– Поземлен имот с площ 5,001 м 2 , № 067066,
в м. Крушата в землището на Бургас, община
Бургас, ЕКАТТЕ 07079, начин на трайно ползване: посевна площ, категория на земята: трета,
при граници: имот № 067065 – посевна площ на
Р. Даракчиева, имот № 000122 – полски път на
Община Бургас; имот № 067067 – посевна площ на
Ж. Желев и др., имот № 067048 – посевна площ
на М. Ликоманова, който е образуван от имот
№ 067015. Поземленият имот е с идентификатор
07079.2.1572, съседи 07079.2.1557, 07079.2.1573,
07079.2.1576, 07079.2.1571, съгласно скица № 37811
от 5.11.2010 г., придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 43, т. 34, дело
№ 8752, вх. рег. 12701 от 1.08.2008 г. от Службата
по вписванията при РС – Бургас. Пазарна оценка
към настоящия момент – 156 750 лв.
– 1/2 от апартамент № 3 с площ 62,49 м 2 ,
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
07079.653.553.1.303, с адрес на имота Бургас, ж.к.
Меден рудник, вх. А, ет. 1, ап. 3, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена
в поземлен имот с идентификатор 07079.653.553,
предназначение – жилище, апартамент, брой
нива на обекта: 1 и площ по документи 50,35 м 2 ,
прилежащи части: тераса с площ 4,65 м 2 , 7,49 м 2
идеални части от общите части на сградата, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия
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етаж: 07079.653.553.1.304, под обекта – няма, над
обекта – 07079.653.553.1.226, който имот е идентичен с апартамент № 3, намиращ се на сутерена
в секция „А“, в седеметажна масивна жилищна
сграда, с три секции – вх. А, Б, В, цялата с РЗП
21 598,45 м 2 , състоящ се от сутерен – приземен
етаж, партер, седем жилищни етажа, терасовиден
етаж и подпокривно пространство, върху УПИ V-3,
в кв. 142 по плана на „Районен център“ на ж. к.
Меден рудник, Бургас, със застроена площ 50,35
м 2 , състоящ се от спалня, кухня – дневна – трапезария, баня с тоалетна, склад, антре, при граници:
североизток – външен зид, северозапад – външен
зид, югоизток – ап. № 4 и коридор, югозапад – избени помещения, отгоре – апартамент № 7 на
партер, ведно с тераса с площ 4,65 м 2 , ведно с
прилежащите към този обект 0,292%, равняващи
се на 7,49 м 2 ид. ч. от общите части на сградата,
както и 0,292% ид. ч. от правото на строеж върху
поземления имот. Апартаментът е с идентификатор 07079.653.553.1.303, разположен в сграда № 1
в поземлен имот с идентификатор 07079.653.553.
Съседи: на същия етаж – 07079.653.553.1.304, под
обекта – няма, над обекта – 07079.653.553.1.226,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 175, т. 6, дело № 1142,
вх. рег. № 2173 от 29.03.2010 г. от Службата по
вписванията при РС – Бургас. Пазарна оценка
към настоящия момент за 1/2 ид. ч. – 24 485 лв.
– Апартамент № 1 с площ 64,93 м 2 , с идентификатор 51500.507.518.1.6, на първи жилищен етаж,
вх. Б, на сграда с идентификатор 51500.507.518.1,
изградена в поземлен имот с идентификатор
51500.507.518, намиращ се в Несебър, община
Несебър, област Бургас, к.к. Слънчев бряг – запад,
ж.к. Орфей Хауз II, бл. Б, ет. 1, ап. 1, застроена
площ 56,15 м 2 , състоящ се от: дневна с кухненски
бокс, спалня, антре, две тераси и баня с WС, ведно
с 9,354 % ид. ч. от общите части на сградата и
правото на строеж, като площта на апартамента
ведно с общите части възлиза на 64,93 кв. м, при
съседи: на същия етаж – самостоятелен обект с
идентификатор 51500.507.518.1.7, самостоятелен
обект с идентификатор 51500.507.518.1.5 и над
обекта – 51500.507.518.1.12, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 78, т. 7, дело № 1501, вх. рег. № 1697 от
19.03.2008 г. от Службата по вписванията при
РС – Несебър. Пазарна оценка към настоящия
момент – 82 680 лв.
– Апартамент № 2 – с площ 64,69 м 2 , с идентификатор 51500.507.518.1.5, на първи жилищен етаж,
вх. Б, на сграда с идентификатор 51500.507.518.1,
изградена в поземлен имот с идентификатор
51500.507.518, намиращ се в Несебър, община
Несебър, област Бургас, к.к. Слънчев бряг – запад,
ж.к. Орфей Хауз II, бл. Б, ет. 1, ап. 2, застроена
площ 55,94 м 2 , състоящ се от: дневна с кухненски
бокс, спалня, антре, две тераси и баня с WС, ведно
с 9,319% ид. ч. от общите части на сградата и
правото на строеж, като площта на апартамента
ведно с общите части възлиза на 64,69 кв. м, при
съседи: на същия етаж – самостоятелен обект с
идентификатор 51500.507.518.1.6, самостоятелен
обект с идентификатор 51500.507.518.1.4, и над
обекта – 51500.507.518.1.11, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 85,
т. 8, дело № 1759, вх. рег. № 1992 от 1.04.2008 г. от
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Службата по вписванията при РС – Несебър. Пазарна оценка към настоящия момент – 82 370 лв.
От Александър Иванов Ковачев на основание
чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД:
– Сумата 26 140 лв. от продажбата на склад
№ 2 с площ 22,24 м 2 , на партерен етаж, в пететажна жилищна сграда, състояща се от сутерен,
магазини, пет жилищни етажа и мансарден етаж,
с адрес на имота Бургас, ж.к. Възраждане, ул.
Сливница 83 и 83а, представляващи УПИ ХIV-5723,
5724, в кв. 30, целият с площ 598,40 м 2 , при граници: ул. Сливница, УПИ ХIV-5725, УПИ IV-5706,
5707, УПИ XII-5720, 5721, 5722, а именно: склад
№ 2 на партерен етаж със застроена площ 22,24
м 2 , при граници: изток – проход, запад – външен
зид (калкан), север – Р. Карастоянова, юг – Т.
Бахчеванова, горе – Ю. Дамянова, долу – мазета,
имотът е идентичен със самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 07079.617.261.1.25, адрес
на имота: Бургас, ж.к. Възраждане, ул. Сливница
83, ет. 0, обект склад № 2, като самостоятелен
обект се намира в сграда № 1, разположена в
поземлен имот с идентификатор 07079.617.261,
предназначение на самостоятелния обект – за
склад, брой нива: 1; площ по документ: 22,24
м 2 , съседни самостоятелни обекти в сградата на
същия етаж: 07079.617.261.1.26, 07079.617.261.1.24,
под обекта – няма, над обекта – 07079.617.261.1.2,
07079.617.261.1.1, отчужден с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 14, том
39, дело № 7233, вх. рег. № 11518 от 27.11.2009 г.,
от Слу жбата по вписвани ята при Районни я
съд – Бургас.
– Сумата 800 лв. от продажбата на лек автомобил „Опел Кадет“, рама № W0L000039J2505342,
А6822ВН, отчужден с договор от октомври 2006 г.
– Сумата 11 300 лв. от продажбата на лек автомобил „Опел Зафира“, рама № W0L0TGF7542057198,
отчужден с договор от 19.11.2008 г.
– Наличността по банкова сметка № ВG 34
SOМВ 9130 1035799501, открита на 31.03.2009 г. в
„Общинска банка“ – АД.
– Наличността по банкова сметка № ВG 16
SOМВ 9130 1435799501, открита на 11.06.2007 г. в
„Общинска банка“ – АД.
– Наличността по банкова сметка № ВG 34
SOМВ 9130 1035799501, открита на 28.11.2003 г. в
„Общинска банка“ – АД.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 3.11.2011 г. в 14,30 ч.
В 2-месечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението евентуалните
трети заинтересовани лица, които претендират
самостоятелни права върху имущество, предмет
на отнемане в настоящия процес, могат да встъпят в делото, като предявят съответния иск пред
Бургаския окръжен съд като първа инстанция по
настоящото дело.
7604
Врачанският окръжен съд с определение
№ 139 от 15.06.2011 г. по т. д. № 34/2011 призовава кредиторите на „Бизнес иновационен център
„Симе“ – АД, София, да присъстват на открито
съдебно заседание на 09.08.2011 г. в 10 ч. при
следния дневен ред: разглеждане на молбата от
Бизнес иновационен център „Симе“ за отмяна на
решенията на първото събрание на кредиторите,
проведено на 26.04.2011 г.
7611
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.І.2008 г. по ф. д.
№ 1151/89 вписва промени за „Аутобар пакиджинг
Балкан“ – АД: вписва промяна на наименованието
от „Аутобар пакиджинг Балкан“ – АД, на „Верипласт
Балкан“ – АД; заличава като член на съвета на директорите и изпълнителен директор Георги Димитров
Симеонов; вписва като член на съвета на директорите
Марчин Ян Антош; вписва като изпълнителен директор Раул Пасиос Гомез; дружеството се управлява и
представлява от изпълнителния директор Раул Пасиос
Гомез; вписва промени в устава, приети на общо
събрание на акционерите, проведено на 10.ХІІ.2007 г.
12251
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 20112/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Лавстайл“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Цар Иван Шишман 29,
партер, с предмет на дейност: счетоводна дейност,
счетоводство и одит, консултантска дейност, данъчни,
правни, финансови и бизнес консултации, извършване на покупко-продажби, посредническа, рекламна,
издателска, импресарска и маркетингова дейност,
изработка и внедряване на софтуер и програмни
продукти, организиране и извършване на търговия
чрез интернет, покупка, производство и преработка
на стоки с цел продажба, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, извършване на комисионни
и спедиционни сделки, всякаква друга дейност,
разрешена от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Мирослав Начев Писешки,
който управлява и представлява.
12252
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф. д.
№ 17874/2007 вписа промяна за „Макрони девелопментс“ – ООД, във връзка с постановено решение на
Добричкия окръжен съд за промяна на седалището
и адреса на управление от с. Топола, област Добрич,
в София, раойон „Слатина“, кв. Гео Милев, бул.
Шипченски проход 21, вх. Б, ет. 6, ап. 28.
12253
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 20858/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Софтконсулт
ДГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, ул. Черковна 105, вх. В, ет. 3, ап. 10, с предмет
на дейност: разработване и поддръжка на софтуер,
изграждане на компютърни мрежи, консултантска и
търговска дейност, отдаване под наем и търговия с
движими и недвижими вещи, транспортна, спедиторска, лизингова, складова, рекламна и маркетингова,
ремонтна, сервизна и монтажна дейност, производство
на стоки, хотелиерство, ресторантьорство, комисионерство, представителство и агентство на местни и
чуждестранни лица и фирми, всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Димитър Христов Георгиев,
който го управлява и представлява.
12254
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.І.2008 г. по ф. д. № 1529/2006 вписва промени
за „Сити тауър“ – ООД: вписва прехвърляне на
18 дружествени дяла от „Тидар България“ – ЕАД,
на „Ти Ди Ю корп“ – ЕООД; заличава като съдружник „Тидар България“ – ЕАД; заличава като
управител Рон Дихно; заличава като прокурист
Петър Петров Христов; вписва като управители
Петър Петров Христов и Йосиф Базел; вписва
като прокурист Валентин Рангелов Милушев;
дружеството се управлява и представлява от
управителите Петър Петров Христов и Йосиф
Базел и прокуриста Валентин Рангелов Милушев заедно и поотделно; вписва нов дружествен
договор.
12262
Софийск и ят гра дск и съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 10.І.2008 г. по ф. д. № 10801/2006 вписва промени за „Би и Зет консултинг“ – ЕООД: вписва
промяна на предмета на дейност: строителна
и ремонтна дейност, инженеринг, програмни
продукти, системи и технологии, производство
и търговия със стоки и други вещи в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни, складови, спедиционни и превозни сделки,
хотелиерство, ресторантьорство, туристическа
агентска дейност и ту роператорска дейност,
маркетингова, рекламна и агентска дейност,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни лица, търговия с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия от
тях, издателство и разпространение на печатни
материали, продуцентство, външнотърговска и
външноикономическа дейност, организиране
на образователни и квалификационни курсове,
семинари и всякаква друга търговска дейност,
незабранена или ограничена от закона; вписва
нов учредителен акт.
12263
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 19775/2007 вписа в търговския регистър
дру жество с ог раничена отговорност „ВИП
риал“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Г. С. Раковски
150А, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, търговска,
консултантска, посредническа дейност, строителство, както и други забранени от закона
дейности. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Венцислав
А ндреев Върбанов, Цветан Атанасов Велев,
Никола Василев Нанов и Александър Павлов
Стоименов и се управлява и представлява от
Цветан Атанасов Велев.
12264
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.І.2008 г. по ф. д. № 4813/2003 вписва промени
за „Ай Ти Ем технолоджи България“ – ООД:
вписва прехвърляне на 48 дружествени дяла от
„Ай Ти Ем фервалтунгс“ – ООД, на „Бел Тел
Цее“ – ООД; вписва прехвърляне на 2 дружествени дяла от Румелина Славова Дърмонска на
„Бел Тел Цее“ – ООД; заличава като съдружници
„Ай Ти Ем фервалтунгс“ – ООД, и Румелина
Славова Дърмонска; дружеството продължа-
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ва дейността си като еднолично дружество с
ограничена отговорност „Бел Тел Цее България“ – ЕООД; вписва като едноличен собственик
„Бел Тел Цее“ – ООД, Австрия, вписано във
фирмения регистър на Виенския търговски съд
под фирмен № 296249 к; вписва промяна в адреса на управление, както следва – София, район
„Младост“, ж. к. Младост 1, бл. 39, вх. В, офис
1; вписва промяна на наименованието от „Ай
Ти Ем технолоджи България“ – ООД, на „Бел
Тел Цее България“ – ЕООД; вписва промяна
на предмета на дейност: вътрешна и външна
търговия със стоки от всякакъв вид, системи за
информационни технологии и електроника, както
и всяка друга дейност, която не е забранена от
закона; дружеството се управлява и представлява
от Румелина Славова Дърмонска; вписва нов
учредителен акт.
12265
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.І.2008 г. по ф. д. № 6003/2003 вписва промени
за „Профил медиа“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла, представляващи целия
дружествен капитал на „Профил медиа“ – ЕООД,
от Таня Василева Георгиева на Сибина Владиславова Кръстева; заличава като едноличен собственик на капитала и управител Таня Василева
Георгиева; вписва като едноличен собственик
на капитала и управител Сибина Владиславова
Кръстева; вписва нов учредителен акт; дружеството се управлява и представлява от Сибина
Владиславова Кръстева.
12266
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 9056/2003 вписва промени
за „Евроимоти България“ – ЕООД: заличава като
управител Иван Найденов Здравков; дружеството
се управлява и представлява от Любомир Павлов
Браниславов.
12267
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.І.2008 г. по ф. д. № 3824/2003 вписва промени
за „БГИ проект“ – ООД: вписва преместване на
седалището и адреса на управление – София,
район „Лозенец“, кв. Лозенец, ул. Цветна градина
21, ет. 3, ап. 5; вписва промяна в дружествения
договор.
12268
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.І.2008 г.
по ф. д. № 10921/2003 вписва промени за „КД
инвестмънтс“ – ЕАД: вписва промени в устава,
приети с протокол от 30.Х.2007 г. на едноличния
собственик; вписва като членове на съвета на
директорите Красимир Максимов Мишлаков
и Роман Андройна; вписва като изпълнителен
директор Красимир Максимов Мишлаков; дружеството се представлява от изпълнителните
директори Янко Георгиев Николов и Красимир
Максимов Мишлаков съвместно.
12269
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.І.2008 г. по ф. д. № 2093/2003 вписва промени

С Т Р.

84

ДЪРЖАВЕН

за „Ферател България“ – ООД: заличава като
съдружници „Ферател медиа технолоджис“ – АД,
Австрия, Инсбрук, и Веселин Борисов Воденичаров, вписва прехвърляне на 380 дружествени
дяла от „Ферател медиа технолоджис“ – АД, на
Петър Игнатов Вълков; вписва прехвърляне на
240 дружествени дяла от Веселин Борисов Воденичаров на Кристиян Петров Вълков; вписва като
съдружник Кристиян Петров Вълков; вписва промяна в адреса на управление от ул. Госки пътник
54 на ул. Горски пътник 22; вписва промяна на
наименованието от „Ферател България“ – ООД,
на „Инфотур център“ – ООД; вписва промяна на
предмета на дейност: предоставяне и поддръжка
на системи за туристическа информация и резервации, туристическо операторство и агентство,
изграждане, менажиране и софтуерно осигуряване
на информационни центрове, рекламна продажба и монтаж на автомобилно и фасадно фолио,
хотелиерство и ресторантьорство, корабостроене,
яхтен туризъм, отдаване под наем и търговия с
плавателни съдове и аксесоари за тях, производство и търговия със селскостопанска продукция,
всякаква друга дейност, незабранена от закона;
дружеството се управлява и представлява от Петър
Игнатов Вълков; вписва нов дружествен договор.
12270
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20962/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Агенция за
охрана и сигурност СГ – 5“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Триадица“,
ж.к. Стрелбище, ул. Златни врати 17, ателие 2,
с предмет на дейност: охранителна дейност в
страната и в чужбина на физически и юридически лица, на имущество, сгради, помещения,
стопански постройки, охрана със и на обикновен,
специален земен, въздушен и воден транспорт,
превоз и съпровождане на ценни пратки и товари,
специализирана охрана на болници, училища,
спортни съоръжения, дискотеки, хотели, ресторанти, административни сгради, водно и на специален режим имущество и обекти, провеждане
на курсове за обучение на физически лица за
извършване на ВИП охрана, както и на охранителна дейност на имущество, сгради, стопански
постройки и други съоръжения, организиране на
самозащитата и самоохраната на населени места,
обезпечаване на вътрешна и външна фирмена
сигурност и всякаква друга търговска дейност,
незабранена от законодателството. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Румен Сергиев Димитров, Атанас
Димитров Чолаков, Красимир Тодоров Кръстев,
Росен Симеонов Симов и Милко Огнянов Михалков и се управлява и представлява от Румен
Сергиев Димитров.
12271
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. № 12055/2007 вписва промени за „Фактум – трейд“ – ООД: вписва като
съдружник и управител Наташа Иванова Иванова; вписва прехвърляне на 10 дружествени дяла
от Иван Бойков Иванов на Наташа Иванова
Иванова; дружеството продължава дейността
си като дружество с ограничена отговорност
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„Фактум – трейд“ – ООД, и ще се управлява и
представлява от Иван Бойков Иванов и Наташа
Иванова Иванова заедно и поотделно.
12272
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21019/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„ВИП кетеринг къмпани“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Триадица“,
ул. Уйлям Гладстон 3, ет. 4, ап. 12, с предмет на
дейност: кетеринг, внос и износ, вътрешно- и
външнотърговска дейност, покупка на стоки
или други вещи с цел продажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, ресторантьорство,
хотелиерство, туристическа дейност, извършване
на транспортни услуги в страната и в чужбина,
превоз на пътници и товари с лични и наети
превозни средства, търговско представителство
и посредничество, рекламна и маркетингова дейност, всички други дейности и услуги, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Крум Фильов Фильовски,
който го управлява и представлява.
12273
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20794/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Гив транспорт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, кв. Лозенец, ул. Миджур
8, с предмет на дейност: вътрешна и външна
търговия, производство и реализация на стоки
и услуги, търговско представителство и посредничество, консултантска, рекламна, издателска и
информационна дейност, хотелиерство и ресторантьорство, всякаква друга търговска дейност,
незабранена изрично от закона. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Пантелей Тодоров Венев и Геновева
Георгиева Николова и се управлява и представлява
от съдружниците заедно или поотделно.
12274
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 28.XII.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 8699/99 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005
и 2006 г. на „Минстрой – РМД“ – АД.
12275
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 28.XII.2007 г. по ф.д. № 8699/99
вписва прекратяване на „Минстрой – РМД“ – АД,
и го обявява в ликвидация с ликвидатор Ирина
Георгиева Иванова; определя срок за ликвидацията една година.
12276
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21160/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Айсиджен дивелъпмънт“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Оборище“,
ул. Панайот Волов 13, ет. 1, с предмет на дейност:
покупко-продажба на недвижими имоти и вещни
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права върху тях, отдаване под наем на недвижими
имоти и движими вещи, търговия, внос и износ на
стоки, разрешени от закона, транспортна дейност,
търговско посредничество и представителство
на български и/или чуждестранни физически и/
или юридически лица в страната и в чужбина,
маркетинг и реклама, комисионерство, всякакъв
вид услуги и консултантска дейност, всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Димитър Миланов Баджов, който го управлява
и представлява.
12277
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20960/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Суган“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Искър“, Индустриална зона „Гара
Искър II“, ул. Неделчо Бончев 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, покупко-продажба, замяна,
отдаване под наем, владение, ползване, съхранение, поддръжка, управление на недвижими имоти,
експлоатация, посредством изграждане на сгради
или помещения от основите и осъществяването
на всички съпътстващи дейности, всякаква друга
дейност, непротиворечаща на закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала и управител
Густаво Санс Алварес, който го управлява и
представлява.
12278
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20718/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„КДК – инженеринг“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Сердика“,
ул. Биримирски извор 55, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
и лицензионни сделки, лизинг, рекламни, информационни и други услуги, строително-предприемаческа, инженерингова, маркетингова,
експер т на, консул та н т ск а, и нформа ц ион на,
учебно-квалификационна, производствена дейност в областта на строителството на сгради
и съоръжения, консултантски услуги, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Красимир Димитров Китов, който го
управлява и представлява.
12279
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20729/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Екосистем
Проект – 2003“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, ул. Рачо
Димчев 6, с предмет на дейност: проектиране
и изграждане на инсталации за питеен спирт,
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спирт за горивни цели, пиролизни инсталации,
инсталации за газификаци я, инвестиционно
проектиране, всякаква друга дейност, разрешена
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Димитър Николаев Колев и Жанета Тодорова Грънчева-Колева
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
12280
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20250/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„БС транспорт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, кв.
Борово, бл. 217, вх. Е, ет. 4, ап. 101,
с предмет
на дейност: транспортно-спедиторска и комисионна дейност, внос, износ, търговия, покупкопродажба на недвижими имоти, авторемонтна,
сервизна, рекламна, издателска и консултантска
дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в
чужбина, вътрешно- и външнотърговска дейност,
производство, изкупуване, преработка и търговия с
всички видове селскостопански, хранителни, промишлени и битови стоки, туристическа дейност,
всякаква друга дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Александър Райчев Чикеров, който го
управлява и представлява.
12281
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 21097/2007 вписва пром яна за „Вайпър“ – ЕООД, във връзка с постановено решение
на Кюстендилския окръжен съд за промяна на
седалището и адреса на управление от гр. Дупница, област Кюстендил, ул. Иван Шишман 33,
вх. А, ет. 5, ап. 29, в София, район „Лозенец“, ул.
Любен Каравелов 65.
12282
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. № 4710/2007 вписва промени
за „Интервент консулт“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла, съставляващи
100% от капитала на дружеството, от Райна
Цанева Ковачева на Емилия Цанева Димитрова;
заличава като едноличен собственик на капитала
Райна Цанева Ковачева; вписва като едноличен
собственик на капитала Емилия Цанева Димитрова, която го управлява и представлява; вписва
нов учредителен акт.
12283
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 21266/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Сенертех“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Янтра 16, с предмет
на дейност: разработване и внедряване на иновационен продукт – топлинен слънчев колектор,
иновационна, развойна, научно-приложна, научноизследователска, проектантска и инженерингова дейност в областите на фототермичните
процеси, елементи и системи, възобновяемите

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

енергийни източници, технологии и системи,
енергоефективните технологии и системи, ноухау, консултантски и експертни услуги в същите
области, проектантски и инженерингови работи
при създаването и експлоатацията на битови,
обществени и промишлени топлинни слънчеви
инсталации и други топлотехнически съоръжения, всякаква друга дейност, непротиворечаща
на закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Андрей Луков
Бенев, Румен Кирилов Стойков, Владимир Андреев Бенев, Петко Любомиров Стефчев, Александър
Дончев Иванов, Мая Крумова Стоянова и Иван
Лозанов Лозанов и се управлява и представлява
от Андрей Луков Бенев и Петко Любомиров
Стефчев заедно и поотделно.
12284
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20691/2007 вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Куест България“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ул.
Княз Борис I № 100, ап. 3, с предмет на дейност:
консултантски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и
отдаване под наем и лизинг, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, отдаване
под наем на моторни превозни средства и др.,
консултации и продажби на техническа апаратура
и електронно оборудване, редактиране и обработка на компютърни програми, консултации
и продажба на програмни продукти, търговско
представителство и посредничество, сделки с
интелектуална собственост, всички други сделки и дейности, за които няма изрична законова
забрана. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 390 000 лв., с едноличен собственик на
капитала „Инфокуест Сайпърс лимитид“, Кипър,
рег. № НЕ 172713, Лимасол, ул. Пикони 4, и се
управялва и представлява от управителя Стилианос Малиарис.
12285
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 28.XII.2007 г.
по ф.д. № 20482/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Телеком проект“ – АД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Йордан Стубел 2А, ап. 13, с предмет на дейност: проектиране на кабелни линии
(въздушни и подземни), селищни мрежи, оптични
и коаксиални магистрали, телекомуникационни
кабелни линии, електро- и слаботокови вътрешни инсталации, сигнално-охранителни системи,
електровъздушни и кабелни линии и мрежи,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
50 000 лв., разпределен в 5000 поименни акции
с номинална стойност 10 лв. Дружеството е със
съвет на директорите в състав: Мартин Христов
Хинков, Анета Янкова Дойчинова-Тепешанова
и Николай Богомилов Войков, и се управлява и
представлява от Мартин Христов Хинков.
12286
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20400/2007 вписа в търговския регистър
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дру жество с ог раничена отговорност „Лова
стим“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Николай Лилиев
30, с предмет на дейност: научноизследователска,
развойна и иновационна дейност, разработване,
усъвършенстване и внедряване на начини за
получаване на ловастатин, всички дейности,
свързани с посочените. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Анна Вангелова Куюмджиева-Савова, Върбан
Стоянов Ганев и Любомира Димитрова Йочева и
се управлява и представлява от Анна Вангелова
Куюмджиева-Савова.
12287
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20574/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Каренс
В“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Надежда“, ж.к. Лев Толстой, бл. 52,
вх. В, ет. 4, ап. 46, с предмет на дейност: преводи и легализация на документи, консултантска
дейност, търговия, строителство, преустройство и
реконструкция на недвижими имоти, търговия с
всякакви стоки, за които няма законова забрана,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
търговско представителство и посредничество,
хотелиерски, туристически, рекламни и информационни услуги, лицензионни сделки, търговски дейности, за които няма законова забрана.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Васил Колев Колев и
Кристиана Георгиева Георгиева и се управлява
и представлява от Васил Колев Колев.
12288
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19768/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Фаст Лейн
Институт Фор Нолидж трансфер“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 9, вх. А, ап. 3,
с предмет на дейност: консултантски услуги,
преподавателска дейност – организиране и провеждане на образователни и квалификационни
курсове, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство
и посредничество, внос и износ, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, лицензионни
сделки, лизинг, рекламни, информационни или
други услуги, сделки с интелектуална собственост, всички други сделки и дейности, за които
няма изрична законова забрана. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Пулс Торстен и Васил Бориславов
Николов и се управлява и представлява от Васил
Бориславов Николов.
12289
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20026/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„КПГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, бул. Христо
Смирненски 54, вх. Б, ап. 13, с предмет на дейност: строително-ремонтни дейности, продажба и
покупка на машини, съоръжения, технологични
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линии, промишлени и търговско оборудване и
лизинг на същите, реклама, маркетинг, търговия
на едро и дребно, експорт, импорт, посредничество,
комисионерство, представителство на български
и чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, разработка и търговия с
програмни продукти, транспортна и спедиторска
дейност, ресторантьорство и хотелиерство, всякакъв друг вид дейност в страната и в чужбина,
незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Любомир
Красинов Левичарски, който го управлява и
представлява.
12290
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20765/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Европейски
проекти“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, бул. Инж.
Иван Иванов 70, вх. Б, ет. 1, с предмет на дейност:
предоставяне на консултантски услуги по получаване и реализиране на средства от фондове на
Европейската общност и други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5100 лв., със съдружници Георги
Иванов Анастасов, Васил Свиленов Методиев,
Серафим Любомиров Петров, Петър Любенов Терзийски, „Делова седмица – Медиа“ – ООД (рег.
по ф.д. № 1721/2002), „БГ Уеб Софт“ – ЕООД (рег.
по ф.д. № 6444/2004). Дружеството се управлява
и представлява от Георги Иванов Анастасов и
Васил Свиленов Методиев заедно и поотделно.
12291
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20263/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Андрей Андров“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 610, вх. А, ет. 4, ап. 11, с предмет на дейност:
търговия с всякакъв вид стоки, проектиране,
строителство и обзавеждане на недвижими имоти,
транспортна, лизингова и маркетингова дейност,
консултантски услуги, подготовка и изработване
на проекти, представителство на български и
чуждестранни физически и юридически лица,
вътрешно- и външнотърговска дейност, вътрешен и международен туризъм, всякаква дейност
и услуги, незабранени от закона. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител
Андрей Николаев Андров, който го управлява
и представлява.
12292
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20110/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Попови корект“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Възраждане“, бул.
Константин Величков 165, бл. 6, вх. В, ап. 57, с
предмет на дейност: проучване, проектиране,
изследване, консултации, експертизи, софтуерно
обезпечаване на процеси в областта на проектирането, обучение на кадри, оценки на недвижими имоти, комисионни сделки и търговия, като
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дейностите, за които се изисква разрешение от
компетентен държавен орган, ще се извършват
след получаването на такова разрешение или
лиценз, както и всички други дейности, разрешени от закона и съгласно законодателството.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Йорданка Симеонова Попова, която
го управлява и представлява.
12293
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21119/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Янкар“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Искър“, бул. Искърско
шосе 4, с предмет на дейност: монтьорски услуги,
измерване, сертифициране и промяна параметрите на бензинови и алтернативни автомобили,
производство и търговия с автомобилен софтуер, ремонт и монтаж на бензинови, дизелови и
алтернативни горивни системи, внос и износ на
автомобили, рент-а-кар – отдаване на автомобили
под наем, консултантска дейност, всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Яко Георгиев Ненчев, който го управлява и представлява.
12294
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19959/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Селинг пойнт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Люлин“, ж.к.
Люлин 2, бл. 212, вх. В, ет. 6, ап. 51, с предмет
на дейност: маркетингови, консултантски и информационни услуги, производство на софтуер
и хардуер, рекламна и импресарска дейност,
издателска дейност, сделки с интелектуална
собственост, вът решно- и външнот ърговска
дейност, производство и продажба на стоки за
потребление, комисионна, консигнационна и
оказионна търговия, бартерни сделки, спедиторска дейност, хотелиерство и ресторантьорство,
кафетерия, вътрешен и международен туризъм,
пълна вътрешна и международна транспортна
дейност, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти,
търговско представителство и посредничество
на физически и юридически лица в страната и
в чужбина, всякаква друга, разрешена от закона дейност. Дружеството е неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Васил Валериев Симов,
който го управлява и представлява.
12295
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21240/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ипсилон“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Съборна 14,
ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: консултантски
и маркетинг услуги, търговско представителство
и посредничество на физически и юридически
лица в страната и в чужбина, информационна
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дейност, всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Любен
Силвиев Белов и се управлява и представлява от
управителя Силвия Цветанова Кирилова.
12296
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19569/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Кера – М“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Свети Теодосий Търновски, бл. 14,
вх. А, ет. 2, ап. 4, 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, посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки
с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, всякаква друга дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Елияна Богданова Шокова, Никола Денчев Петков и Ралица
Василева Белевска и се управлява и представлява
от Александър Богданов Иванов.
12297
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20590/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Енджей стил“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, ж.к. Христо
Смирненски, ул. Теменуга 1, офис 1, с предмет на
дейност: масажи, козметика, маникюр, педикюр,
фризьорство, солариум, парна кабина, пътна помощ, автосервиз, реглаж, диагностика, вътрешна и
външна търговия, счетоводни услуги, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Нели Илиева
Кръстева, която го управлява и представлява.
12298
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20893/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Теменос България“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Средец“, бул.
Цар Освободител 10, ет. 3, с предмет на дейност:
предоставяне на информационно-технически услуги, разработване на софтуер и друга търговска
дейност, свързана със софтуерни продукти, предоставяне на банки и други небанкови финансови
институции на услуги по внедряване, поддръжка,
обучение, административни услуги и лицензиране
на правото на ползване на банкови софтуерни
системи, разработени от дружествата от групата
на Теменос, и всякаква друга дейност, незабранена от закона, в случаите, когато отделен закон
предвижда извършването на някоя от дейностите
на дружеството с разрешение на държавен орган
или лицензия, или регистрация, тази дейност ще
се извършва от дружеството след получаване на
съответните разрешения или лицензия или след
извършване на съответната регистрация. Друже-
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ството е с неопределен срок, с капитал 10 000 лв.,
с едноличен собственик на капитала „Теменос (Ен
Ел) Би. Ви.“, Холандия, рег. в Търговската камара на Амстердам под № 33271017. Дружеството
се управлява и представлява от управителя Пол
Пржемислав Карвовски.
12299
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. № 4554/2007 вписва промени за „Р И М
мениджмънт“ – ООД: вписва прехвърляне на 15
дружествени дяла от Мерон Леви на Иля Леонов
Селиктар; заличава като съдружник и управител
Мерон Леви; вписва като съдружник Иля Леонов
Селиктар; вписва като управители Христо Стойнов
Василев и Ерез Ефрайм; дружеството се управлява и представлява: управителят Ерез Ефрайм
представлява дружеството самостоятелно; управителят Ангел Димитров Ангелов представлява
дружеството самостоятелно освен за сделки над
10 000 лв., за които дружеството се представлява
само заедно от двама от управителите, единият
от които задължително е Ерез Ефрайм; управителите Христо Стойнов Василев и Тсидон Йехуда
представляват дружеството самостоятелно освен
за сделки над 5000 лв., за които дружеството се
представлява само заедно от двама от управителите,
единият от които задължително е Ерез Ефрайм;
вписва промени в дружествения довоор.
12300
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20038/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Автоелиттакси 2“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Илинден“, ж.к. Илинден,
бл. 3, вх. 1, ет. 4, ап. 17, с предмет на дейност: таксиметрови услуги с лек автомобил, производство
и търговия с хранителни и промишлени стоки,
покупко-продажба, инвестиционна и посредническа дейност в областта на недвижимите имоти,
строителство, отдаване на имоти под наем, тяхното
управление и/или сключване на договори за управление и мениджмънт, консултантска дейност,
маркетинг, реклама, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, вътрешна и външна търговия, агентство и
всякаква друга дейност, незабранена със закон или
друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Любомир Крумов Ламбев,
който го управлява и представлява.
12301
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. № 16507/2007 вписва промени за „Фючър
спот“ – ЕООД: заличава като управител Иля
Леонов Селиктар; вписва като управител Христо
Стойнов Василев, който ще управлява и представлява дружеството.
12302
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20254/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Клас холидейс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Чумерна 36, ет. 3,
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ап. 4, 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, превозни, складови и лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, проектиране, проучване, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг, външнотърговски сделки
и всички други търговски дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Зорница Гарева
Пилчева и Стоян Николов Чилов и се управлява
и представлява от Зорница Гарева Пилчева.
12303
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20430/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ива – ММ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красна поляна“, ж.к. Илинден, бл. 114, вх. Г, ет. 4,
ап. 70, с предмет на дейност: вътрешна и външна
търговия, производство и търговия с промишлени,
хранителни, битови и селскостопански стоки,
търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни лица в
страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство и хотелиерство,
пътнически и товарни транспорти превози в
страната и в чужбина, всички други търговски
сделки, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ива Маринков, Сръджан Денков, Ивица
Тодоров, Саша Михалков, Владица Йосифович и
Драган Цветков и се управлява и представлява
от Драган Цветков.
12304
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.XII.2007 г.
по ф.д. № 11689/2007 вписва промени за „Юропроджектс пойнт“ – ЕАД: заличава като изпълнителен
член на управителния съвет Зинаида Каменова
Златанова; вписва като изпълнителен член на
управителния съвет Методи Любомиров Янов,
който ще представлява дружеството.
12305
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20841/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Анмари – медика“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 711, вх. Б,
ет. 9, ап. 57, с предмет на дейност: търговия на едро
и на дребно, 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 сделки, сделки
с интелектуална собственост, както и всякакви
други търговски сделки, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Анюта Иванова Ставрева
и Мариета Александрова Пенева и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
12306
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20961/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Чамски“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Средец“, ул. Съборна 4, вх. В, ет. 1, ап. 3,
с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, внос и износ на стоки, търговско
представителство и посредничество във връзка с
осъществяваната от дружеството дейност, всякаква
друга стопанска дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Джудит Ан Дърбър и
Алан Дърбър и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
12307
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20313/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговроност „Харпекс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, бул. Генерал Скобелев
29, ет. 1, ап. 6, с предмет на дейност: външно- и
вътрешнотърговска дейност, рекламна, издателска,
печатна, посредническа, спедиционна и транспортна
дейност, хотелиерство, ресторантьорство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
консултантски, импресарски и други услуги и дейности, незабранени със закон, като дейностите, за
чието упражняване се изисква разрешително или
лиценз, ще бъдат упражнявани след получаването
му. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Росица Радославова Николова-Петрова,
която го управлява и представлява.
12308
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20483/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Христи – Ем“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Искър“, ж.к. Дружба 2,
бл. 310, вх. Б, ет. 7, ап. 50, с предмет на дейност:
разкриване и експлоатация на фитнес зали, салони за красота, СПА-центрове и експлоатация на
спортно-развлекателни и детски центрове, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване
под наем и/или продажба, търговско представителство и посредничество. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Христинка Петрова Петрова,
която го управлява и представлява.
12309
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21142/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Джи
Ем Ти – инвест 07“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, ул. Гургулят
4, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: инвестиране в недвижими имоти, ремонт и строителство,
предприемачество, производство и търговия с
промишлени, селскостопански и хранителни стоки
и услуги в страната и в чужбина, транспортна и
спедиторска дейност, посредническа и комисионерска дейност, туроператорска и туристическа
дейност, хотелиерство, ресторантьорство и друга
търговска дейност, незабранена от закона. Друже-
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ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Мирослав Божинов Колчов, който го управлява
и представлява.
12310
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20251/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Веракрис“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Красно село“, ж.к. Белите брези, бл. 11,
ет. 13, ап. 55, с предмет на дейност: счетоводни
и консултантски услуги, абонаментно счетоводно
обслужване, покупка на стоки с цел препродажба
в страната и в чужбина, производство и продажба
на стоки за широко потребление в страната и в
чужбина, превозни и спедиционни услуги в страната и в чужбина, ресторантьорство, хотелиерство
и строителство, търговско представителство и
агентство на български и чуждестранни физически
и юридически лица, външнотърговска дейност,
внос, износ и реекспорт на стоки в страната и в
чужбина, както и всякакви сделки и услуги, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Вероника
Димитрова Пенчева и Ваня Христова Ненова и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
12311
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20565/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Грозданов
комюникейшънс консултинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно
село“, ул. Константин Иречек 2, ет. 4, ап. 10, с
предмет на дейност: маркетинг, рекламна и информационна дейност, издателска и медийна дейност,
връзки с обществеността, сделки с интелектуална
собственост, производство и покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна, превозна, складова и лизингова дейност,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица в страната и в чужбина, консултантски, посреднически и комисионерски услуги,
вътрешнотърговска дейност, реекспорт, както и
всички други дейности, незабранени от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Александър Ангелов Грозданов, който
го управлява и представлява.
12312
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 15.XII.2007 г.
по ф.д. № 18981/2007 вписва промени за „Техно
резиденшъл парк“ – ЕА Д: вписва нов устав,
приет на ОС на акционерите, проведено на
7.XII.2007 г.; дружеството продължава дейността
си като акционерно дружество „Техно резиденшъл
парк“ – АД; заличава като едноличен собственик
на капитала „Технологичен център – Институт по
микроелектроника – (ТЦ – Име)“ – АД (рег. по
ф.д. № 19603/91); заличава като член на съвета на
директорите Мартин Милчев Апостолов; вписва
като член на съвета на директорите и изпълнителен
директор Маргарита Маринова Русева; дружеството
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ще се представлява от изпълнителните директори
Маргарита Маринова Русева и Теодора Петрова
Танева заедно.
12313
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19596/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Елита
комерс – С“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Вежен
25, с предмет на дейност: 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 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 Вилизар Георгиев Алексиев, който го
управлява и представлява.
12314
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20877/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „МСИ
България“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Младост“, ж.к. Младост
4, бл. 403, вх. 3, ет. 6, ап. 17, с предмет на дейност:
изграждане на сигнално-охранителна техника и
дейност, контрол на достъп и контрол на работно
време, видеонаблюдение, пожароизвестителна техника и системи, видеодомофонни системи, покупка
на стоки с цел препродажба в първоначален или
преработен вид в страната и в чужбина, консултантска дейност, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни, туристически, рекламни, информационни, програмни
или други услуги, внос и износ на стоки, както и
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Мариана Николаева Георгиева, която
го управлява и представлява.
12315
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20883/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Технопринт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Марин Дринов 5А,
ет. 1, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, маркетинг и мениджмънт,
консултантска дейност, търговско представителство, пътнически и товарни транспортни услуги в
страната и в чужбина, вътрешен и международен
туризъм, хотелиерство, рекламна дейност, както
и всякаква друга, незабранена от закона дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Бойчо Григоров Бонев,
Александър Кирилов Александров и Свилена
Христова Христова и се управлява и представлява
от Бойчо Григоров Бонев.
12316
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 8.I.2008 г.
по ф.д. № 20903/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Елисее Банкя“ – АД, със
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седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, бул. Черни връх 43, с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем
на недвижими имоти и принадлежащите към тях
технически съоръжения за жилищни, търговски
или административни нужди, предоставяне на
всякакъв вид услуги, свързани с поддръжката и
техническото обслужване на недвижими имоти,
предоставяне на консултантски и всякакъв друг
вид услуги, свързани с управлението на недвижима
собственост, комисионни сделки, вътрешна и международна търговия, търговско представителство и
посредничество, както и всякаква друга стопанска
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен
в 500 налични поименни акции с право на глас,
с номинална стойност 100 лв. Дружеството е със
съвет на директорите за срок 3 г. в състав: Рой
Мусафи – председател, Ангел Димитров Ангелов
и Ерез Ефрайм – заместник-председател и изпълнителен директор, и се управлява и представлява
от изпълнителния директор Ерез Ефрайм.
12317
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20750/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Надежда
репродуктив Хелт груп“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Средец“, ул.
Юрий Венелин 19, вх. 2, ет. 2, ап. 10, с предмет
на дейност: търговия на едро и дребно, пласмент,
поддръжка, монтаж, сервизно обслужване, ремонт
и диагностика на специализирана медицинска
техника и оборудване и части за нея, търговия на
едро и дребно с медицински изделия, сервизна дейност, консултанска дейност, посредничество, внос
и износ на медицински консумативи и материали,
всякаква друга дейност, разрешена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Георги Стаменов Стаменов, който го управлява
и представлява.
12318
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20585/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ра – връх“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Стефан Караджа
5, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски, транспортни и други услуги, покупка, строеж,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг и други дейности, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Ангел Илиев Панов, който го
управлява и представлява.
12319
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Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 и чл. 19 ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 13675/95 за политическа партия с наименование „Съюз на комунистите в България“, както
следва: вписва промени в устава на партията,
приети с решение на Петия извънреден конгрес
на партията от 6.11.2010 г.; вписва председател на
партията – Костадин Христов Чакъров; вписва
Централен комитет на партията в състав от 43
членове, както следва: Атанас Асенов Иванов,
Георги Апостолов Апостолов, Костадин Христов
Чакъров, Живко Димитров Стефанов, Радослав
Иванов Кленовски, Емил Иванов Керемидчиев,
Десислава Петкова Николова, Георги Кръстев
Кроснаров, Любен Иванов Маджаров, Йордан
Пет ров Гюд у ров, Цветан Георгиев Мит рев,
Румяна Методиева Панова, Симеон Давид Елазаров, Георги Русев Христозов, Павел Стаменов
Иванов, Фани Александрова Истаткова, Пeтя
Костадинова Паликрушева-Иванова, Илия Димитров Йончев, Цветомир Петров Стоянов, Емил
Атанасов Атанасов, Уилям Джеймс Гоги, Иван
Вълчев Иванов, Велико Иванов Жеков, Николай
Великов Иванов, Станимир Иванов Станев,
Кирил Георгиев Димитров, Николина Георгиева
Петкова, Лазар Венков Лазаров, Надя Цонева
Тончева, Димитър Михнев Даскалов, Тодор Димитров Тодоров, Али Юсеинов Якубов, Божил
Георгиев Башев, Теню Митев Тенев, Господин
Колев Господинов, Георги Маринов Диков, Цецка
Георгиева Цветанова, Тодор Василев Топалски,
Росен Костадинов Кирилов, Никола Аспарухов
Попов, Петко Богданов Петков, Тодор Несторов
и Николай Димитров Стоицев; вписва Централна
контролно-ревизионна комисия в състав: председател – Петранка Атанасова Кънева, членове:
Стойчо Кръстев Кръстев и Младен Иванов
Антов; вписва Политбюро на партията в състав
от 6 членове: председател – Костадин Христов
Чакъров, първи заместник-председател – Велико
Иванов Жеков, заместник-председател – Павел
Стаменов Иванов, членове: Димитър Михнев
Даскалов, Николина Георгиева Петкова и Емил
Иванов Керемидчиев; партията се представлява
от председателя Костадин Христов Чакъров.
7546
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 и чл. 19 ЗПП вписва промени по ф. д.
№ 15936/93 за политическа партия с наименование „Нова зора“, както следва: заличава Свилен
Димитров Димитров като член на Централния
политически съвет на партията и на негово
място вписва Иван Иванов Иванов. Заличава Свилен Димитров Димитров като член на
Централното изпълнително бюро на партията
и на негово място вписва Владимир Григоров
Григоров. Отказва вписване в регистъра на
политическите партии на промяна на състава
на Централния политически съвет: отпадане на
Таньо Стоянов Клисуров и вписване на негово
място на резервния член на ЦПС – Антонина
Иванова Димитрова.
7578
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д. № 252/2009
за политическа партия с наименование „Българската левица“, както следва: заличава досегашните седалище и адрес на управление. Вписва
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седалище и адрес на управление на политическа
партия „Българската левица“: София, п.к. 1784,
бул. Цариградско шосе 113, сграда „София-прес“,
ет. 7. Вписва изменения в устава на политическа партия „Българската левица“, приети на
проведения на 6.11.2010 г. I редовен конгрес
на партията. Заличава досегашния състав на
Националния комитет на политическа партия
„Българската левица“. Вписва следния състав
на Националния комитет: Ангел Костадинов
Линчев, Александър Борисов Благоев, Ангел
Георгиев Тоданов, Ангел Николаев Славчев,
Атанас Георгиев Динков, Ани Христова Христова, Борис Маринов Николов, Борис Тодоров
Колев, Боян Борисов Киров, Васил Николов
Попов, Ге орг и А н г е лов Б орш у ков, Ге орг и
Иванов Гроздев, Даниела Николова Хаджийска, Димитър Атанасов Димитров, Димитър
Йорданов Димитров, Димитър Харалампиев
Миланов, Дора Димитрова Даркчиева, Елена
Симеонова Алексова, Емилия Илиева Томова,
Ермак Тодоров Димов, Иван Георгиев Генов,
Иван Илиев Станев, Иван Любенов Аладжов,
Иванка Петрова Драгнева, Илияна Бойкова
Милева, Илияна Петрова Захариева, Илиянка
Николаева Георгиева, Ирина Петкова Алексова,
Йосиф Божков Георгиев, Красимир Любенов
Благов, Любомир Христов Василев, Любослав
Христов Василев, Маргарита Милева Милева,
Милена Тодорова Рачева, Милен Григоров Миленов, Надя Иванова Прунова-Махлянова, Огнян
Борисов Боюклиев, Орлин Цветанов Гемишев,
Павел Симеонов Павлов, Петко Тодоров Тодоров,
Петьо Борисов Костадинов, Петър Александров
Петров, Пламен Георгиев Николов, Стефан Георгиев Тодоров, Теменуга Чавдарова Белега, Тодор
Петров Ников, Христофор Петков Дочев, Чавдар
Кръстев Кръстев, Чавдар Стефанов Младенов,
Юлия Асенова Граматикова. Заличава досегашния състав на Общопартийния контролен съвет
на политическа партия „Българската левица“.
Вписва следния състав на Общопартийния контролен съвет: Борис Игнатов Христов, Ангел
Стоянов Бончев, Добринка Иванова Конярова,
Христо Стефанов Милев, Светла Петкова Кушева-Янкова, Светлан Колев Колев, Грациела
Любомирова Христова. Заличава досегашния
състав на Политическия съвет на политическа
партия „Българската левица“. Вписва следния
състав на Политическия съвет: Борис Тодоров
Колев, Боян Борисов Киров, Илияна Петрова
Захариева, Христофор Петков Дочев, А нгел
Николаев Славчев, Георги Ангелов Боршуков,
Ири на Пе т кова А лекс ова, Ча вдар К р ъ с т ев
Кръс т ев, Васи л Ни колов Попов, Любосла в
Христов Василев, Орлин Цветанов Гемишев,
Милена Тодорова Рачева, Тодор Петров Ников.
Партията се представлява от Иван Георгиев
Генов и Маргарита Милева Милева заедно и
поотделно.
7603
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 и чл. 19 ЗПП вписва промени по ф. д.
№ 5006/2003 за политическа партия с наименование „Движение за социален хуманизъм“:
заличава вписания с решение от 10.07.2008 г. Борислав Атанасов Богоев, заместник-председател.
7685
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
17. – Управителният съвет на „Организация
за научно практическо развитие на студентите“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението
на 10.08.2011 г. в 12 ч. в София, Студентски град,
ул. 8-ми декември, бл. 23А, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС за дейността на сдружението
през 2010 г.; 2. приемане на нови членове в общото събрание; 3. промяна на членовете на УС;
4. промяна на устава на ОНПРС; 5. учредяване
на клон на ОНПРС; 6. текущи. Материалите по
дневния ред са на разположение на членовете
на сдружението в офиса на сдружението всеки
работен ден от 15 до 16 ч. Регистрацията на членовете в деня на събранието започва в 11,30 ч. на
мястото, където ще бъде проведено. Членовете
на сдружението се легитимират с представяне на
документ за самоличност. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 13 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
7302
1. – Управителният съвет на „Организация на
студентите от индустриален бизнес“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
членовете на сдружението на 11.08.2011 г. в 12 ч.
в София, Студентски град, ул. 8-ми декември,
бл. 23А, при следния дневен ред: 1. промяна на
устава на ОСИБ; 2. промяна на името на ОСИБ;
3. прехвърляне на сдружението от частна полза в
обществена полза; 4. приемане на нови членове
в общото събрание; 5. избор на нов състав на
управителния съвет; 6. избор на председател на
управителния съвет; 7. текущи. Материалите по
дневния ред са на разположение на членовете
на сдружението в офиса на сдружението всеки
работен ден от 15 до 16 ч. Регистрацията на членовете в деня на събранието започва в 11,30 ч. на
мястото, където ще бъде провеждано. Членовете
на сдружението се легитимират с представяне на
документ за самоличност. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 13 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
7303
13. – Съветът на директорите на „Електропроект – инженеринг“ – АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите
на 13.08.2011 г. в 10 ч. в София, район „Банкя“,
хотел (почивен дом) „Дружба 2“, ул. Кирил и
Методий 11, при следния дневен ред: 1. отчет
на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.; проект за решение – ОС
одобрява отчета за дейността; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет за 2010 г. и одиторския доклад от проверката му; проект за решение – ОС одобрява годишния счетоводен отчет
и одиторския доклад; 3. приемане на решение
за разпределение на печалбата за 2010 г.; проект
за решение – ОС приема 67 на сто от печалбата
да се задели зе резерви, а останалата част да се
разпредели като дивидент; 4. освобождаване от
отговорност членовете на СД за дейността им
през 2010 г.; проект за решение – ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2010 г. Поканват се всички акционери или
техни писмено упълномощени представители
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да участват в събранието. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще
се проведе на 27.08.2011 г. в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Регистрацията
на акционерите започва в 9 ч.
7231
21. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „АМД Студио“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 25 от устава свиква
общо събрание на 22.08.2011 г. в 10 ч. в седалището на сдружението в София, район „Средец“,
ул. Цар Иван Асен ІІ № 68, при следния дневен
ред: 1. прекратяване на членство в сдружението
на основание чл. 17, ал. 1 във връзка с чл. 16 от
устава; 2. приемане на нов член в сдружението;
3. приема допълнения в устава; 4. избиране на
членове на управителния съвет; 5. разни. При
липса на кворум общото събрание ще се проведе
в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
7621
13. – Съветът на настоятелите на Училищно
настоятелство при 8 СОУ „Васил Левски“ „Просвещение“, София, на основание чл. 26, ал. 1, 2
и 3 ЗЮЛНЦ и чл. 44 и 45 от устава свиква общо
събрание на 23.08.2011 г. в 18,30 ч. в София, ж. к.
Младост, ул. Полк. Георги Янков, до бл. 98, СОУ
„Васил Левски“, стая 308, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на настоятелството за
периода от 2008 г. до 30 юли 2011 г.; 2. финансов
отчет за периода от 2008 до 30 юли 2011 г.; 3.
приемане на нови членове на училищното настоятелство; 4. приемане план за дейността на
училищното настоятелство до края на 2011 г.; 5.
изменение на устава; 6. избор на нови ръководни
органи; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 19,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
7630
16. – Управителният съвет на Асоциацията на
производителите и търговците на тютюн и тютюневи изделия в България (АПТТТИБ), София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава свиква общо
събрание на асоциацията на 25.08.2011 г. в 11 ч. в
гр. Етрополе, Бизнес център, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността
на АПТТТИБ за изтеклата година; 2. освобождаване и избиране на членове на управителния
съвет; 3. освобождаване и избиране на членове
на надзорния съвет; 4. приемане и изключение на
членове на АПТТТИБ; 5. промяна на седалището
и адреса на управление на АПТТТИБ – общото
събрание приема предложението за промяна на
седалището и адреса на управление на АПТТТИБ;
6. промяна на устава – общото събрание приема
предложението на управителния съвет за промяна
на устава на сдружението; 7. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе в 12 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
7622
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация Европейско управление“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 25 от устава на сдружението свиква общо
с ъбра н ие на ч ленове т е на сд ру жен ие т о на
25.08.2011 г. в 10 ч. в седалището в София, ул.
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Козлодуй 86, при следния дневен ред и проекти за решения: 1. заличаване от управителния
съвет на сдружението на починалия негов член
Христо Петров Вачев; проект за решение – ОС
заличава от УС на сдружението Христо Петров
Вачев поради смърт; 2. обсъждане и приемане на
решение по годишния доклад на УС за дейността
на сдружение с нестопанска цел „Асоциация Европейско управление“ през 2009 и 2010 г.; проект за
решение – ОС приема годишните доклади на УС
за дейността на сдружението през 2009 и 2010 г.;
3. обсъждане и приемане на решение сдружение с
нестопанска цел „Асоциация Европейско управление“ да бъде прекратено на основание чл. 13, ал. 1,
т. 2 ЗЮЛНЦ; проект за решение – ОС решава
сдружението да бъде прекратено на основание
чл. 13, ал. 1, т. 2 ЗЮЛНЦ; 4. обсъждане и приемане на решение за определяне на срок за ликвидация на сдружението и на ликвидатор; проект
за решение – ОС решава срокът на ликвидация
на сдруженито да бъде определен на 6 месеца
считано от датата на обнародване в „Държавен
вестник“ на решението за прекратяване; определя за ликвидатор Филип Миланов Филипов.
Писмените материали по дневния ред ще бъдат
предоставени на разположение на членовете в
седалището в София. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Поканват се всички
членове на сдружението да участват лично или
чрез упълномощен представител.
7631
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Образователен свят“, София,
на основа ние ч л. 26, а л. 3 ЗЮЛНЦ свик ва
общо събрание на членовете на сдружението на
29.08.2011 г. в 18 ч. в София, бул. Витоша 91, кабинет 16 на Частната професионална гимназия по
банково дело, търговия и финанси, при следния
дневен ред: 1. промяна на адреса на управление
на сдружението; 2. освобождаване на членове на
управителния съвет поради изтичане на мандата
му и избор на членове на нов управителен съвет;
3. изменение на устава на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Членовете на
сдружението могат да се запознаят с писмените
материали по дневния ред на посочения адрес
от 9 до 18 ч. всеки работен ден.
7620
5. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Училищен спортен клуб Елит – 2001“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо годишно отчетно-изборно събрание на членовете
на клуба на 02.09.2011 г. в 18,30 ч. в София, ул.
Пчела 21 – ПГИЧЕ „Св. Методий“, при следния
дневен ред: 1. отчет на дейността и изпълнението
на бюджета на клуба; 2. обсъждане и взимане
на решение за ликвидация на сдружение „Училищен спортен клуб Елит – 2001“ – София. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще бъде отложено за 19,30 ч. и ще
се проведе на същото място и при същия дневен
ред независимо от наличния кворум.
7742
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14. – Управителният съвет на Сдружение за
инициативи по заекването (СИЗ), София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 10.09.2011 г. в 13 ч. в офиса на сдружението
на ул. Хр. Белчев 36, София, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността през изминалата 2010 г.;
2. обсъждане на отчета и бъдещите инициативи
през настоящата година; 3. разглеждане на молби
за членство; 4. избор на нов председател и управителен съвет;5. други. 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.
7418
6. – Управителният съвет на Комисията за
регионално и международно сътрудничество по
проблемите на мобилността и комуникативността на хора с трайни увреждания – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.09.2011 г. в 16 ч. в сградата на ул.
Константин Преславски 3 в София при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет на
КРМСПМКХТУ за 2010 г.; 2. приемане бюджета
за 2011 г.; 3. промени в ръководните органи. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч. на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите делегати.
7460
97. – Управителният съвет на Българската
федерация по йога (БФЙ), София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание
на 18.09.2011 г. в 13 ч. в София, МФВС, бул. Васил
Левски 75, ет. 5, зала 523, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на федерацията за периода
октомври 2008 – септември 2011 г.; 2. приемане
и изключване на членове на БФЙ; 3. избор на
нов управителен съвет; 4. избор на арбитражна
комисия, съдийски състав и контролен съвет;
5. разни. Поканват се председателите на клубовете – членове на БФЙ, или упълномощени от
тях лица с пълномощно, заверено с подпис на
председателя и печат на клуба). 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. Материалите по
точките на дневния ред ще са на разположение
след 18.08.2011 г. в София, МФВС, бул. Васил
Левски 75.
7676
20. – Съветът на настоятелите на Училищното настоятелство при НУ „Св. св. Кирил и
Методий“, Айтос, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 10.08.2011 г. в 15 ч. в
сградата на училището, Айтос, ул. Гурко 4, при
следния дневен ред: 1. прекратяване на дейността; 2. откриване на производство по ликвидация
на сдружението; 3. избор на ликвидатор и срок
на ликвидация; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе на същия ден в 16 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
7252
22. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство при СОУ „Димчо Дебелянов“,
Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 1.09.2011 г. в
17 ч. в актовата зала в сградата на СОУ „Димчо
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Дебелянов“ – Бургас, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението; 2. изключване на членове на сдружението и приемане на
нови; 3. освобождаване от отговорност членовете
на управителния съвет и избор на нов; 4. промени в устава на сдружението; 5. избор на нов
председател на УС на УН. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
7614
2. – Управителният съвет на Асоциацията на
възпитаниците на Морското училище, Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо годишно събрание на членовете на асоциацията на
11.08.2011 г. в 16 ч. във Варна, ул. Васил Друмев
73, зала „Вапцаров“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на асоциацията след годишното събрание за
периода 05.08.2010 г. – 11.08.2011 г.; 2. доклад на
контролния съвет на АВМУ и снемане на УС от
отговорност; 3. приемане на промени в УС на
АВМУ; 4. приемане на бюджет за 2011 г. на АВМУ;
5. приемане на план за 2011 – 2012 г. на АВМУ;
6. гласуване на промени в устава на АВМУ; 7.
разни. Писмените материали, свързани с дневния
ред на общото събрание, са на разположение на
членовете на асоциацията всеки работен ден във
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе на 11.08.2011 г. в 17 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
7677
14. – Съветът на настоятелите на сдружение
с нестопанска цел „Училищно настоятелство при
Професионална гимназия по земеделие „Тодор
Рачински“ – гр. Генерал Тошево, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание
на членовете на 18.08.2011 г. в 9 ч. в гр. Генерал
Тошево, ул. Опълченска 46, при следния дневен
ред: 1. вземане на решение за приемане на нови
членове на сдружението; 2. отчет за дейността
на съвета на настоятелите и контролния съвет
на сдружението за 2010 г.; 3. финансов отчет за
дейността на сдружението през 2010 г.; 4. освобождаване от отговорност и длъжност на членовете
на съвета на настоятелите; 5. освобождаване от
отговорност и длъжност на членовете на контролния съвет; 6. избор на съвет на настоятелите
на сдружението; 7. избор на контролен съвет на
сдружението; 8. определяне размер на членския
внос за 2011 г.; 9. приемане на програма за работа на сдружението за 2011 г.; 10. приемане на
правила за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване
на имуществото на сдружението; 11. приемане
на изменения и допълнения в устава на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите.
7464
22. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Младежта в действие“, Димитровград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на 8.08.2011 г.
в 10 ч. в седалището на сдружението в Димитровград, ул. Цар Борис І № 5, офис 12, при следния
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дневен ред: 1. разглеждане на подадени молби;
проект за решение – ОС одобрява подадените
молби за редовни членове на Никола Иванов
Грозев, Петър Николаев Георгиев и Даниел
Цветков Янков; 2. избор на управителен съвет.
Поканват се всички членове да вземат участие в
общото събрание. Материалите по дневния ред
са на разположение на членовете всеки работен
ден в Димитровград, ул. Цар Борис І № 5, офис
12. 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.
7678
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Партньори – ДИТ“, Пазарджик, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 19.08.2011 г. в
10 ч. в седалището на сдружението в Пазарджик,
ул. Генерал Гурко 12, ет. 4, ап. 36, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността
на УС; 2. одобряване на годишния финансов отчет; 3. освобождаване от отговорност членовете
на УС; 4. приемане бюджета на сдружението; 5.
разни. Отчетът за дейността на УС, годишният
финансов отчет и бюджетът на сдружението се
намират в седалището на сдружението – Пазарджик, ул. Генерал Гурко 12, ет. 4, ап. 36, като
всички заинтересовани могат да се запознаят с
тях всеки работен ден от 10 до 16 ч. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
7463
5. – Управителният съвет на СНЦ Волейболен клуб „Миньор“ – Перник, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 26.09.2011 г.
в 18 ч. в Перник, спортна зала „Б. Гюдеров“,
при следния дневен ред: 1. финансов отчет на
ВК „Миньор“ – Перник, от 08.06.2005 г. до настоящия момент; 2. отчет на дейността на ВК
„Миньор“ – Перник, от 08.06.2005 г. до настоящия
момент; 3. промени в устава на сдружението; 4.
избор на нов управителен съвет; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
7232
20. – Управителният съвет на сдружение
„Рок клуб „Белла рок – Петрич“, Петрич, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани членовете си на
общо събрание на 25.08.2011 г. в 18 ч. в Петрич,
ул. Тома Митов 18, при следния дневен ред: 1.
освобождаване на Митко Димитров Циканделов
като председател и член на управителния съвет
на сдружението и като член на сдружението; 2.
освобождаване на Антоний Георгиев Ардашев
като член на управителния съвет на сдружението
и като член на сдружението; 3. освобождаване
на Светослав Христов Лобошки като член на
управителния съвет на сдружението и като член
на сдружението; 4. избиране на нов председател
на управителния съвет; 5. избиране на нови
членове на управителния съвет на сдружението;
6. промяна в устава на сдружението; 7. други.
7615
1 2 . – Уп р а ви т е л н и я т с ъв е т н а С пор т ен
клуб „Кайлъка“ – Плевен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква предсрочно изборно събрание на
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23.08.2011 г. в 9 ч. в КХУП „Мизия“ – Плевен,
при следния дневен ред: 1. отчет за работата на
клуба; 2. отчет на контролния съвет; 3. избор на
председател поради подадена оставка от председателя; 4. избор на нов управителен съвет; 5.
изказвания и предложения.
7304
17. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Българска академия по
естетична стоматология“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
24.08.2011 г. в 18 ч. в Пловдив, бул. Хр. Ботев 3,
ет. 1, стая 101, Факултет по дентална медицина,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет на Българската академия по естетична
стоматология; 2. размер и начин на плащане на
членския внос; 3. промяна на седалището и адреса на управление на Българската академия по
естетична стоматология; 4. промяна в устава на
Българската академия по естетична стоматология; 5. избор на нов управителен съвет; 6. избор
на нов контролен съвет. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмени материали,
свързани с дневния ред на общото събрание, се
предоставят на членовете на сдружението във
Факултета по дентална медицина, бул. Христо
Ботев 3, ет. 1, стая 101.
7616
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб Скайномад“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 17.09.2011 г. в 10 ч. в Пловдив, ул. Копривките 19, ет. 2, ап. 4, при следния дневен ред:
1. утвърждаване на решение на управителния
съвет на седалището и адреса на управление на
сдружението; 2. избиране на нови членове на
управителния съвет на сдружението; 3. промяна
на реда за свикване на общото събрание; 4. промяна на устава съобразно взетите решения. 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.
7462
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Балкански младежки клуб
за приятелство“, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.09.2011 г.
в 10 ч. в седалището на сдружението, Пловдив,
ул. Македония 79, ет. 8, при следния дневен ред:
1. освобождаване на членове на управителния
съвет; 2. избор на нови членове на управителния
съвет. 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.
7558
18. – Съветът на настоятелите на Училищно
настоятелство „Добрин Петков“ при НУМТИ
„Добрин Петков“ – Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 29.09.2011 г.
в 18 ч. в Пловдив, ул. Иван Вазов 23, в сградата
на НУМТИ, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на настоятелството през 2010 г.; 2.
освобождаване на членове на съвета на настоятелите и контролния съвет и избор на нови; 3.
приемане на нови членове и прекратяване на
членство; 4. други въпроси. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
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проведе на същия адрес в 19 ч. при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите
членове и ще се счита за редовно проведено.
7557
23. – Управителният съвет на Младежко
сдружение „Европейско бъдеще“, Самоков, на
основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 25.08.2011 г. в 17 ч.
в Самоков, ул. Хан Кубрат 4, при следния дневен
ред: 1. промяна в наименованието на сдружението; 2. промяна на адреса на управление на
сдружението; 3. промяна на предмета на дейност, целите и средствата; 4. промени в устава
на сдружението; 5. приемане на нови членове;
6. промяна в състава на управителния съвет; 7.
разни. Поканват се всички членове на сдружението или техни упълномощени представители
да участват в общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе на същата дата и място, при същия
дневен ред в 18 ч.
7732
2. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на ФК „ Хеброс – 1921“, Харманли, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ с решение от 15.06.2011 г. свиква общо
събрание в залата на Община Харманли на
17.08.2011 г. в 18 ч. при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на ФК „Хеброс – 1921“; 2.
избор на нов УС и председател/президент на
клуба. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7679
6. – Управителният съвет на Асоциацията
за развъждане на тънкорунни овце в България,
Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно събрание на асоциацията на 12.08.2011 г.
в 11 ч. в зала „Тича“ на хотел „Шумен“, Шумен,
при следния дневен ред: 1. отчет за едногодишната дейност на А РТОБ – Шу мен, п рез
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2010 г.; 2. отчет за финансовата едногодишна
дейност на АРТОБ – Шумен; 3. утвърждаване
на предварителния разчет на разходите на получената държавна субсидия от ДФ „Земеделие“
през 2011 г.; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 12 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
7680
26. – Управителният съвет на Индустриалната стопанска асоциация – Ямбол, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на 13.08.2011 г. в 16 ч. в х-л „Диана палас“, ул.
Ив. Вазов 2, Ямбол, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на Индустриална стопанска
асоциация – Ямбол, за периода 2006 – 2011 г.;
2. избор на управителен съвет и контрольор; 3.
промени в устава; 4. разни. Поканват се всички
членове или техни упълномощени представители
да присъстват.
7419
5. – Управителният съвет на сдружение „Любча – 2008 – животновъди“, с. Любча, област
Смолян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани своите членове на общо събрание на сдружението
на 12.09.2011 г. в 18 ч. в салона на читалището
при следния дневен ред: 1. вземане решение за
прекратяване (ликвидиране) дейността на сдружението; 2. избиране на ликвидатор.
7369
Ради Йорданов Радев – ликвидатор на сдружение за напояване „Язовир Дибич“ – Шумен,
в ликвидация по ф.д. № 546/2002 по описа на
ШОС, на основание чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ и чл. 64 ЗСН кани кредиторите
на сдружението да предявят своите вземания в
6-месечен срок от обнародването на поканата в
„Държавен вестник“.
7619

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
Печат: ИПК „Родина“ – АД, София 1784, бул. Цариградско шосе 113А
ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

