ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 60

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 5 август 2011 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за изменение и допълнение
на Закона за държавната финансова
инспекция

2

 Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

4

 Закон за изменение и допълнение на
Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина
5
 Закон за изменение и допълнение на
Кодекса за социално осигуряване
17
 Решение за увеличаване и попълване състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
21
 Решение във връзка с лятната ваканция на Народното събрание за 2011 г. 21
 Решение за увеличаване и попълване
състава на Комисията по културата,
гражданското общество и медиитe
22
 Решение за даване на съгласие за водене на преговори и за сключване на
Заемно споразумение за Първи програмен заем за развитие на политиките
в железопътния сектор между Репуб
лика България и Международната
банка за възстановяване и развитие
22
 Решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Гаранционно споразумение между Република
България и Международната банка за
възстановяване и развитие по заемното споразумение между Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ и Международната банка за
възстановяване и развитие за финансиране на проект „Рехабилитация
на железопътната инфраструктура“ 22
Министерски съвет
 Постановление № 223 от 28 юли
2011 г. за откриване на институт
„Национална банка за промишлени
микроорганизми и клетъчни култури“ в структурата на Химикотехнологичния и металургичен универси-

тет – София, и за закриване на юридическо лице на бюджетна издръжка
по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на образованието, младежта и науката
22
 Постановление № 224 от 28 юли
2011 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет за 2011 г. 23
 Постановление № 225 от 28 юли
2011 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2011 г.
24
 Постановление № 226 от 28 юли
2011 г. за изменение на Постановление № 67 на Министерския съвет от
2010 г. за заплатите в бюджетните
организации и дейности
24
 Постановление № 227 от 28 юли
2011 г. за изменение и допълнение на
Постановление № 45 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на
детайлни правила за допустимост
на разходите по Европейския фонд за
връщане за периода от 2008 до 2013 г. 24
 Постановление № 228 от 28 юли
2011 г. за допълнение на Постановление № 84 на Министерския съвет от
2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила
за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване
обучението на пътуващите ученици
от средищните училища
26
 Постановление № 229 от 28 юли
2011 г. за изменение и допълнение на
Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Репуб
лика България, приета с Постанов
ление № 77 на Министерския съвет
от 2002 г.
26

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

 Решение № 165 от 18 март 2011 г. за
откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3
от Закона за подземните богатства,
в площ „Блок 3 Цар Калоян“, разположена на територията на областите
Русе, Разград, Силистра, Шумен, Търговище и Велико Търново, и за уведомление за предоставяне на разрешение
чрез конкурс
27

ВЕСТНИК

БРОЙ 60

Министерство на отбраната
Министерство на вътрешните
работи
 Инструкция № М-3 от 18 юли 2011 г.
за взаимодействие между Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи
28
Върховен административен съд
 Решение № 100 от 16 юни 2011 г. по
административно дело № С-220 от
2010 г.
32

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
УКАЗ № 184
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона
за държавната финансова инспекция, приет
от ХLI Народно събрание на 21 юли 2011 г.
Издаден в София на 29 юли 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за
държавната финансова инспекция (обн., ДВ,
бр. 33 от 2006 г.; изм., бр. 59 от 2006 г., бр. 59,
64 и 86 от 2007 г., бр. 98 от 2008 г. и бр. 42 от
2009 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 2, т. 1 след думите „или отчетната дейност“ се поставя запетая и се добавя
„както и дейността по възлагане и изпълнение
на обществени поръчки“.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) точка 2 се изменя така:
„2. по искане на Агенцията по обществени
поръчки или на Сметната палата в законоустановените случаи;“
б) в т. 6 думите „дирекция „Координация на
борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности“ в
администрацията на Министерския съвет“ се
заменят с „дирекция „Координация на борбата

с правонарушенията, засягащи финансовите
интереси на Европейския съюз“ на Министерството на вътрешните работи“.
2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) Освен в случаите по ал. 1 финансови
инспекции на дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки се извършват и
периодично въз основа на утвърден годишен
план, който е задължителен за изпълнение.
(3) Периодичността за извършване на финансовите инспекции по ал. 2 и конкретните
възложители на обществени поръчки, подлежащи на контрол през съответната година, се
определят на базата на анализ на информацията
за дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, оценка на рискови фактори
и съобразно административния капацитет на
агенцията.
(4) Процедурата за изготвяне на плана по
ал. 2 и критериите за оценка на рискови фактори се уреждат с правилника за прилагане
на закона.“
§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. планира и осъществява последващ контрол за законосъобразност на дейността по
възлагането и изпълнението на обществените
поръчки;“
б) създава се нова т. 3:
„3. събира и анализира информация за
дейността на лицата по чл. 4 по възлагане и
изпълнение на обществени поръчки;“
в) досегашните т. 3, 4, 5, 6, 7 и 8 стават
съответно т. 4, 5, 6, 7, 8 и 9.
2. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „включително чрез обмен на информация относно проверените и подлежащите на
финансови инспекции или одит възложители
на обществени поръчки“.
3. Създава се ал. 5:
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„(5) Агенцията и Сметната палата съгласуват
дейностите си по контрол на възложителите
на обществени поръчки по ред, определен със
споразумение.“
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 5 думите „чл. 8, ал. 1, т. 5“ се заменят
с „чл. 8, ал. 1, т. 6“;
б) създава се нова т. 9:
„9. утвърждава годишен план на финансовите инспекции на дейността по възлагане и
изпълнение на обществени поръчки;“
в) досегашната т. 9 става т. 10.
2. Създава се нова ал. 6:
„(6) Въз основа на писмено искане от директора на агенцията или от упълномощени от
него длъжностни лица Агенцията по обществени
поръчки, другите държавни органи и управляващите органи на оперативните програми на
Европейския съюз са длъжни да предоставят
информация за възложителите на обществени
поръчки, за броя, вида и стойността на проведените от тях процедури, както и други данни,
с които разполагат.“
3. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) Въз основа на писмено искане от директора на агенцията или от упълномощени от
него длъжностни лица Сметната палата предоставя информация за включените в годишната
програма за одит възложители на обществени
поръчки за съответната година.
(8) Въз основа на писмено искане от директора на агенцията или от упълномощени от
него длъжностни лица всички възложители на
обществени поръчки са длъжни да предоставят
информация за проведените от тях обществени
поръчки, както и за сключените договори за
доставки, строителство и услуги през съответната година.“
4. Досегашната ал. 6 става ал. 9 и се изменя така:
„(9) Директорът на агенцията или упълномощени от него длъжностни лица информират
обществеността за дейността на агенцията и за
резултатите от извършени финансови инспекции
само след приключването им.“
5. Създава се ал. 10:
„(10) До 10-о число на месеца, следващ
всяко тримесечие, на интернет страницата на
агенцията се публикува списък с обектите, в
които финансовите инспекции са приключили,
както и информация за резултатите от тях.“
§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
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„(3) Служителите по трудово и по служебно
правоотношение имат право на допълнително
месечно възнаграждение към основната заплата
за работа в агенцията съобразно длъжността в
размер, определен в устройствения правилник.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Стажът на лицата с висше юридическо
образование, придобит на длъжност „финансов
инспектор“ в агенцията, се зачита за стаж по
чл. 164, ал. 1 – 7 от Закона за съдебната власт
и по чл. 8, ал. 1, т. 3 от Закона за нотариусите
и нотариалната дейност.“
§ 6. В чл. 15, ал. 1 се създава т. 5:
„5. представя в определени от финансовите
инспектори срокове документи на чужд език
заедно със заверен превод на български език.“
§ 7. В чл. 17, ал. 5 думите „тридневен срок“
се заменят със „срок три работни дни“.
§ 8. В чл. 19 думите „7-дневен срок“ се
заменят със „срок 7 работни дни“.
§ 9. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Организациите и лицата по чл. 4, т. 1 – 3
са длъжни да поискат от съда да постанови
незабавно изпълнение на вземането по акта за
начет и да издаде изпълнителен лист.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 10. В чл. 31б, ал. 1 думите „дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските
общности“ в администрацията на Министерския
съвет“ се заменят с „дирекция „Координация
на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз“ на
Министерството на вътрешните работи“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 21 юли 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Наказателния
кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29
от 1968 г.; изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от
1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр.
3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г.,
бр. 28 и 31 от 1982 г., бр. 44 от 1984 г., бр. 41,
79 и 80 от 1985 г., бр. 89 и 90 от 1986 г., бр. 37,
91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр.
1, 86, 90 и 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр.
10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19
на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 97
от 1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от
1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19
на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 120
от 1997 г.; изм., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от
1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от
2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд
от 2000 г. – бр. 98 от 2000 г.; изм., бр. 41 и 101
от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103
от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр.
59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и
94 от 2007 г., бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12,
23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и
32 от 2010 г. и бр. 33 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 296 се създава ал. 3:
„(3) Който наруши забрана за посещение
на спортни мероприятия в страната или в
чужбина, в срока на забраната, наложена по
реда на Закона за опазване на обществения
ред при провеждането на спортни мероприятия, след като е наказан за същото деяние по
административен ред, се наказва с лишаване
от свобода до три години или с пробация.“
§ 2. В особената част след чл. 307а се създава
глава осма „а“ с чл. 307б – 307е:
„ Г л а в а

о с м а

„ а “

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СПОРТА
Чл. 307б. Който чрез насилие, измама, заплашване или по друг незаконен начин склони
другиго да повлияе на развитието или резултата от спортно състезание, администрирано
от спортна организация, ако извършеното не
представлява по-тежко престъпление, се наказва
с лишаване от свобода от една до шест години
и глоба от хиляда до десет хиляди лева.
Чл. 307в. (1) Който обещае, предложи или
даде на другиго облага, която не му се следва,
за да повлияе или загдето е повлиял на развитието или резултата от спортно състезание,
администрирано от спортна организация, се
наказва с лишаване от свобода от една до шест
години и глоба от пет хиляди до петнадесет
хиляди лева.
(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на
онзи, който поиска или приеме каквато и да
е облага, която не му се следва, или приеме
предложение или обещание за облага с цел да
повлияе или загдето е повлиял върху развитието
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или резултата от спортно състезание, както и
когато с негово съгласие облагата е предложена,
обещана или дадена другиму.
(3) Който посредничи да се извърши някое
от деянията по ал. 1 и 2, ако извършеното не
представлява по-тежко престъпление, се наказва
с лишаване от свобода до три години и глоба
до пет хиляди лева.
(4) Наказанието по ал. 1 се налага и на лице,
което осигурява или организира предлагането
или даването на облагата.
(5) Деецът се наказва при условията на
чл. 55, ако доброволно съобщи на надлежен
орган на властта за извършено престъпление
по ал. 1 – 4.
Чл. 307г. (1) Наказанието е лишаване от
свобода от две до осем години и глоба от десет
хиляди до двадесет хиляди лева, когато деянието
по чл. 307б или чл. 307в е извършено:
1. по отношение на участник в състезание,
който не е навършил 18 години;
2. по отношение на двама или повече участници в състезание;
3. по отношение на или от лице от управителен или контролен орган на спортна организация, спортен съдия, делегат или друго лице,
при или по повод изпълнение на службата или
функцията му;
4. повторно.
(2) Наказанието е лишаване от свобода от
три до десет години и глоба от петнадесет хиляди до тридесет хиляди лева, когато деянието
по чл. 307б или чл. 307в:
1. е извършено от лице, което действа по
поръчение или в изпълнение на решение на
организирана престъпна група;
2. е извършено при условията на опасен
рецидив;
3. представлява особено тежък случай;
4. се отнася за състезание, включено в хазартна игра със залагания върху развитие или
резултати от спортни състезания.
Чл. 307д. (1) В случаите по чл. 307б, 307в
и 307г съдът може да постанови лишаване от
права по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7.
(2) В случаите по чл. 307г съдът може да
постанови и конфискация до една втора от
имуществото на виновния.
Чл. 307е. Предметът на престъплението по
тази глава се отнема в полза на държавата, а
ако липсва или е отчужден, се присъжда неговата равностойност.“
§ 3. Член 327 се изменя така:
„Чл. 327. (1) Който устройва хазартна игра
не по установения от закона ред, се наказва с
лишаване от свобода до шест години и глоба
от хиляда до десет хиляди лева.
(2) Наказанието е лишаване от свобода от
една до осем години и глоба от две хиляди до
петдесет хиляди лева, когато деянието по ал. 1:
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1. е извършено при условията на опасен
рецидив;
2. представлява особено тежък случай;
3. е със залагания върху развитието или резултата от спортно състезание, администрирано
от спортна организация.
(3) Който участва в хазартна игра, устройвана
не по установения от закона ред, се наказва
с лишаване от свобода до една година или
пробация.
(4) Когато деянието по ал. 3 е извършено
повторно, наказанието е лишаване от свобода
до три години и глоба от петстотин до пет
хиляди лева.
(5) Парите или вещите, предмет на хазартната игра, се отнемат в полза на държавата,
а ако липсват или са отчуждени, се присъжда
тяхната равностойност.
(6) Деецът по ал. 3 не се наказва, ако доб
роволно съобщи на надлежен орган на властта
за извършеното престъпление по ал. 1 и 2.“
Заключителни разпоредби
§ 4. В Наказателно-процесуалния кодекс
(обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 и 109
от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27, 32
и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г. и бр.
13 и 33 от 2011 г.) в чл. 172, ал. 2 след думите
„глава осма“ се добавя „глава осма „а“.
§ 5. В Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 51
от 1999 г.; изм., бр. 103 от 1999 г., бр. 53 от
2000 г., бр. 1, 102 и 110 от 2001 г., бр. 75 от
2002 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр.
79, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 54 от
2006 г., бр. 109 и 110 от 2007 г., бр. 42, 74 и 82
от 2009 г., бр. 50 от 2010 г. и бр. 35 от 2011 г.)
в чл. 93 ал. 2 се изменя така:
„(2) Юридическо лице или едноличен търговец, който организира или провежда хазартни
игри без разрешение, получено по реда на
този закон, се наказва с имуществена санкция
в размер от 20 000 до 50 000 лв.“
§ 6. В Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от 1969 г.;
изм., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр.
28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24 от
1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г., бр.
59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и 110 от
1996 г., бр. 11, 15, 59, 85 и 89 от 1998 г., бр. 51,
67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25, 61
и 101 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 39 и 79
от 2005 г., бр. 30, 33, 69 и 108 от 2006 г., бр. 51,
59 и 97 от 2007 г., бр. 12, 27 и 32 от 2009 г. и
бр. 10, 33 и 39 от 2011 г.) в чл. 83а, ал. 1 след
думите „301 – 307“ се добавя „чл. 307б, 307в,
307г“, а след думите „320 – 321а“ се добавя „327“.
§ 7. В Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна
дейност (обн., ДВ, бр. 19 от 2005 г.; изм., бр.
86 и 105 от 2005 г., бр. 33 и 75 от 2006 г., бр.
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52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 12,
32 и 42 от 2009 г., бр. 18 и 97 от 2010 г. и бр.
33 от 2011 г.) в чл. 3, ал. 1 се създава т. 19а:
„19а. членове 307б – 307г.“
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 21 юли 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9075

УКАЗ № 186
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона
за лекарствените продукти в хуманната медицина, приет от ХLI Народно събрание на
21 юли 2011 г.
Издаден в София на 29 юли 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 31 от 2007 г.; изм., бр. 19
от 2008 г.; Решение № 5 на Конституционния
съд от 2008 г. – бр. 65 от 2008 г.; изм., бр. 71
от 2008 г., бр. 10, 23, 41, 88 и 102 от 2009 г.,
бр. 59 и 98 от 2010 г. и бр. 9 и 12 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 3 се отменя.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 2. В чл. 16 ал. 3 се отменя.
§ 3. В чл. 17, ал. 5 т. 5 се изменя така:
„5. издава, отказва или прекратява разрешения за търговия на дребно с лекарствени
продукти;“.
§ 4. В глава втора, раздел I се създава
чл. 17а:
„Чл. 17а. Регионалните здравни инспекции
издават удостоверения за регистрация на дрогерии.“
§ 5. Член 18 се отменя.
§ 6. В чл. 19, ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. издадените разрешения за търговия на
дребно с лекарствени продукти;“.
§ 7. В глава втора, раздел II се създава
чл. 19а:
„Чл. 19а. (1) Съответните РЗИ водят и поддържат публични регистри за издадените от
тях удостоверения за регистрация на дрогерии.
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(2) В 7-дневен срок от издаването на удостоверение за регистрация на дрогерия съответната РЗИ изпраща до Министерството на
здравеопазването информация за издадения акт.
(3) Министерството на здравеопазването
води и поддържа на интернет страницата си
публичен национален регистър на издадените
удостоверения за регистрация на дрогерия.“
§ 8. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 10 думите „в размер 40“ се
заменят с „в размер до 25“.
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думите „чл. 14, ал. 3,
чл. 114, ал. 4, чл. 260, ал. 4 и чл. 262, ал. 7“
се заменят с „чл. 114, ал. 4 и чл. 261, ал. 5“;
б) точка 1 се отменя;
в) в т. 3 думите „Комисията по цените на
лекарствените продукти, Комисията по позитивния лекарствен списък“ се заменят с „Комисията по цени и реимбурсиране“;
г) в т. 5 думите „до 40 на сто от средствата
по чл. 14, ал. 3, чл. 260, ал. 4 и чл. 262, ал. 7“
се заменят с „до 25 на сто от средствата по
чл. 114, ал. 4 и чл. 261, ал. 5“.
§ 9. Създава се чл. 54а:
„Чл. 54а. (1) При получаване на сигнал в
Изпълнителната агенция по лекарствата за
преустановяване продажбите на лекарствен
продукт, с изключение на случаите по чл. 54,
ал. 2 и 3, агенцията извършва проверка в срок
30 дни от получаването на сигнала.
(2) При извършване на проверката по
ал. 1 ИАЛ може да изиска информация от
притежателя на разрешението за употреба и/
или от лицето по чл. 26, ал. 2 относно преустановяването на продажбите на конкретния
лекарствен продукт, както и от търговците на
едро с лекарствени продукти относно наличните
количества от продукта.
(3) Изпълнителната агенция по лекарствата
публикува на страницата си в интернет резултатите от извършената проверка.“
§ 10. В глава трета, раздел V се създава
чл. 59в:
„Чл. 59в. Изпълнителната агенция по лекарствата уведомява дирекцията на Министерството
на здравеопазването по чл. 259, ал. 11 за прек
ратените и отнетите разрешения за употреба,
както и за направените откази за подновяване
на издадени разрешения за употреба на лекарствени продукти в 7-дневен срок от издаването
на съответния акт.“
§ 11. В чл. 79 ал. 4 и 5 се отменят.
§ 12. Създава се чл. 79а:
„Чл. 79а. (1) В зависимост от решението на
Европейската комисия след приключване на
арбитражна процедура ИАЛ в срок 30 дни от
получаване на уведомлението:
1. издава, временно спира или прекратява
разрешение за употреба, или
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2. изисква да се извършат промени в издаденото разрешение за постигане на съответствие
с решението на Европейската комисия.
(2) Изпълнителната агенция по лекарствата
уведомява Европейската комисия и Европейската агенция по лекарствата за издадения акт
по ал. 1.“
§ 13. В чл. 87 ал. 1 се изменя така:
„(1) Клинично изпитване може да се провежда в лечебни заведения за болнична помощ,
центрове за психично здраве, центрове за
кожно-венерически заболявания, комплексни
онкологични центрове, диагностично-консултативни центрове, медицински центрове, дентални центрове и медико-дентални центрове,
получили разрешение за дейност/удостоверение
за регистрация по реда на Закона за лечебните
заведения.“
§ 14. В чл. 103 ал. 1 се изменя така:
„(1) Към министъра на здравеопазването
се създава Комисия по етика за многоцентрови изпитвания, чийто състав се определя със
заповед на министъра и включва редовни и
резервни членове. Резервните членове участват
в заседанията на комисията и имат право на
глас при отсъствието на редовните членове.“
§ 15. В чл. 150, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. Точки 3 и 4 се изменят така:
„3. данни за Единния идентификационен код
на търговеца или кооперацията от Търговския
регистър, а за дружествата, регистрирани в
държава – членка на Европейския съюз, или в
държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство – документ за актуална регистрация по националното
законодателство, издаден от компетентен орган
на съответната държава;
4. списък на производствените дейности,
лекарствените форми и на активните вещества,
които ще произвеждат;“.
2. Точка 9 се отменя.
§ 16. В чл. 155, ал. 2 думите „лекарствени
продукти и форми“ се заменят с „производствени
дейности и лекарствени форми“.
§ 17. В чл. 156 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 3 се отменя;
б) в т. 5 думата „операции“ се заменя с
„дейности“;
в) точка 6 се изменя така:
„6. произвежданите активни вещества и
лекарствени форми;“
г) в т. 7 думата „съдебната“ се заменя с
„търговската“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) В 14-дневен срок от настъпване на
промяна на оборудването притежателят на
разрешението за производство уведомява писмено ИАЛ.“
3. Създава се ал. 4:
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„(4) Притежателят на разрешение за производство подава в ИАЛ уведомление при започване на производство за всеки нов разрешен
за употреба лекарствен продукт.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
§ 18. В чл. 157 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 числото „90“ се заменя с „30“
и думите „т. 3, 4, 5 и 6“ се заменят с „т. 4 – 6“.
2. В ал. 2 думите „т. 3, 4, 5 и 6“ се заменят
с „т. 4 – 6“.
§ 19. В глава пета, раздел I се създава чл. 160а:
„Чл. 160а. (1) Изпълнителният директор на
ИАЛ със заповед отнема издаденото разрешение
за производство, когато не са налице условията
по чл. 148 и не са спазени изискванията на
Добрата производствена практика, определени
по реда на чл. 152.
(2) Изпълнителният директор на ИАЛ със
заповед прекратява разрешението за производство:
1. по писмено искане на притежателя му;
2. при прекратяване на дейностите, за които
е издадено;
3. при заличаване регистрацията на търговеца;
4. при смърт на физическото лице – едноличен търговец.
(3) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва
по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението.“
§ 20. В чл. 162, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. данни за Единния идентификационен код
на търговеца или кооперацията от Търговския
регистър, а за дружествата, регистрирани в
държава – членка на Европейския съюз, или в
държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство – документ за актуална регистрация по националното
законодателство, издаден от компетентен орган
на съответната държава;“.
§ 21. В чл. 193, ал. 1 след думите „притежателя му“ се добавя „лицата, получили разрешение
за паралелен внос и“.
§ 22. В чл. 199, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. данни за Единния идентификационен код
на търговеца или кооперацията от Търговския
регистър, а за дружествата, регистрирани в
държава – членка на Европейския съюз, или в
държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство – документ за актуална регистрация по националното
законодателство, издаден от компетентен орган
на съответната държава;“.
2. Точки 4 и 5 се отменят.
§ 23. Член 210 се изменя така:
„Чл. 210. (1) Притежателят на разрешението
за употреба и/или лицето по чл. 26, ал. 2 може
да предоставя мостри от разрешени за употреба
лекарствени продукти на:
1. лекари и лекари по дентална медицина;
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2. висши медицински училища и медицински колежи.
(2) В случите по ал. 1 върху опаковката
на лекарствените продукти се поставя надпис
„мостра“.
(3) На лицата по ал. 1, т. 1 може да се доставят не повече от два броя мостри от една
и съща лекарствена форма на лекарствения
продукт през една календарна година в наймалката съществуваща опаковка на производител, а на висшите медицински училища и
на медицинските колежи – само в количества,
необходими за целите на обучението.
(4) Притежателят на разрешението за упот
реба и/или лицето по чл. 26, ал. 2 водят отчет
за всички лица, на които са доставяли мостри,
за вида, количеството и времето на доставките
и при поискване предоставят тези данни на
контролните органи.“
§ 24. В чл. 219 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по списък, определен от
министъра на здравеопазването“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „както и списъкът по
ал. 1,“ се заличават.
§ 25. В чл. 222 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) За задоволяване на собствените си нужди лечебните заведения по ал. 4, които нямат
открита аптека, могат да се снабдяват от аптека
на лечебно заведение, получило разрешение
за търговия на дребно с лекарствени продукти
при условия и по ред, определени с наредбата
по чл. 219, ал. 2.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „от министъра на здравеопазването“ се
заменят с „от изпълнителния директор на ИАЛ“.
§ 26. В чл. 225 се създава ал. 3:
„(3) Помощник-фармацевтът – ръководител на аптеката по ал. 1, може да извършва
следните дейности: съхраняване и отпускане
без лекарско предписание на разрешени за
употреба в Република България лекарствени
продукти, на медицински изделия, на диетични
храни за специални медицински цели и храни
за кърмачета и преходни храни, както и на
хранителни добавки, козметични и санитарнохигиенни средства.“
§ 27. В чл. 227, ал. 2 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
§ 28. В чл. 228 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „министъра
на здравеопазването или оправомощен от него
заместник-министър“ се заменят с „изпълнителния директор на ИАЛ“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. данни за Единния идентификационен код
на търговеца или кооперацията от Търговския
регистър, а за дружествата, регистрирани в
държава – членка на Европейския съюз, или в
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държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство – документ за актуална регистрация по националното
законодателство, издаден от компетентен орган
на съответната държава на лицата по чл. 222,
ал. 1;“
в) в т. 7 накрая се добавя „както и информация относно наложени наказания по реда на
Закона за съсловната организация на магистърфармацевтите“;
г) създава се т. 7а:
„7а. хигиенно заключение, издадено от съответната РЗИ;“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) При издаване на разрешение за търговия
на дребно с лекарствени продукти се извършва
проверка дали представената диплома на магистър-фармацевта/помощник-фармацевта е издадена от съответната компетентна институция.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „и 5“ се заменят с „и 6“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея в
т. 1 думите „т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7“ се заменят
с „т. 1 – 7а“.
6. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 6 и 7 и се изменят така:
„(6) Заявлението и документите по ал. 1 и
5 се подават в ИАЛ.
(7) Регионалните здравни инспекции издават
хигиенно заключение до 14 дни, считано от
датата на подаване на молба за това.“
§ 29. В чл. 229 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 думите „чл. 228, ал. 5 министърът
на здравеопазването“ се заменят с „чл. 228, ал. 6
изпълнителният директор на ИАЛ“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В 15-дневен срок от постъпване на
документацията по чл. 228, ал. 6 ИАЛ извър
шва проверка на представените документи и
уведомява писмено заявителя за установените
несъответствия или непълноти. В тези случаи
срокът по ал. 2 спира да тече от деня на уведомяването до отстраняване на недостатъците.“
4. В ал. 5 думите „министъра на здравеопазването“ се заменят с „изпълнителния директор
на ИАЛ“.
§ 30. В чл. 229а, ал. 1 думите „Министерството на здравеопазването“ се заменят с „Изпълнителната агенция по лекарствата“.
§ 31. В чл. 230, ал. 1 и 2 думите „Министерството на здравеопазването“ се заменят с
„Изпълнителната агенция по лекарствата“.
§ 32. В чл. 231 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) В случай на промяна едновременно на
наименование и вид на търговеца, адрес на
аптеката и ръководител на аптеката се подава
ново заявление по реда на чл. 228, ал. 1 и се
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заплаща таксата за издаване на разрешение за
търговия на дребно с лекарствени продукти в
аптека, определена в тарифата по чл. 21, ал. 2.“
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Лице, получило разрешение за търговия
на дребно с лекарствени продукти по реда на
чл. 228, ал. 5, може да извърши промяна по
чл. 230, ал. 1, т. 4 само в населено място с
население до 10 000 жители.
(4) Когато лицето по ал. 3 желае да извърши
промяна по чл. 230, ал. 1, т. 4 в населено място с население над 10 000 жители, то заплаща
таксата за издаване на разрешение за търговия
на дребно с лекарствени продукти в аптека,
определена в тарифата по чл. 21, ал. 2.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 5.
§ 33. В чл. 234 се създава ал. 5:
„(5) Лекарствени продукти без лекарско
предписание могат да се продават по интернет
само от аптека или дрогерия, получили разрешение при условията и по реда на този закон
и на наредбата по чл. 219, ал. 2, съответно по
чл. 243.“
§ 34. В чл. 235 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „Министърът на здравеопазването“ се заменят с „Изпълнителният
директор на ИАЛ“.
2. В ал. 3 думите „министъра на здраве
опазването“ се заменят с „ИАЛ“.
§ 35. В чл. 236, ал. 2, изречение второ думите „от министъра на здравеопазването или от
оправомощен от него заместник-министър“ се
заменят с „от изпълнителния директор на ИАЛ“.
§ 36. В чл. 239 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „в ИАЛ“ се заменят с „в
съответната РЗИ“.
2. В ал. 2:
а) думите „в ИАЛ“ се заменят с „в съответната РЗИ“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. данни за Единния идентификационен код
на търговеца или кооперацията от Търговския
регистър, а за дружествата, регистрирани в
държава – членка на Европейския съюз, или в
държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство – документ за актуална регистрация по националното
законодателство, издаден от компетентен орган
на съответната държава на лицата по чл. 238,
ал. 1;“
в) точки 4 и 5 се отменят.
3. Създават се ал. 3, 4 и 5:
„(3) В 14-дневен срок от постъпване на
заявлението по ал. 2 РЗИ извършва проверка
относно спазване изискванията на наредбата
по чл. 243. В случаите, когато се установи,
че не са спазени изисквания на наредбата по
чл. 243, в 7-дневен срок от извършване на
проверката РЗИ дава предписания и определя
срок за отстраняването им.
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(4) В 14-дневен срок от постъпване на заявлението и документите по ал. 2 директорът
на РЗИ уведомява писмено лицето за констатираните непълноти в тях и определя срок за
отстраняването им.
(5) За подаване на заявление за регистрация
на дрогерия или за извършване на промяна по
чл. 242 съответната РЗИ събира такси в размер,
определен с тарифата по чл. 21, ал. 2.“
§ 37. Член 240 се изменя така:
„Чл. 240. (1) В 14-дневен срок от извър
шване на проверката по чл. 239, ал. 3 или от
отстраняване на непълнотите по чл. 239, ал. 4
директорът на РЗИ издава удостоверение за
регистрация на дрогерия или прави мотивиран
отказ за издаването му.
(2) Отказът на директора на РЗИ по ал. 1
подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 38. В чл. 241 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „В ИАЛ“ се заменят с „В
съответната РЗИ“.
2. В ал. 2 думите „на ИАЛ“ се заменят с
„на съответната РЗИ“.
§ 39. Създава се чл. 241а:
„Чл. 241а. Националният регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерия
по чл. 19а, ал. 3 съдържа:
1. наименование на съответната РЗИ, издала
удостоверението за регистрация;
2. номер и дата на издаденото удостоверение;
3. седалище и адрес на лицето, получило
удостоверение за регистрация на дрогерия;
4. име на ръководителя на дрогерията;
5. адрес на дрогерията;
6. дата на прекратяване на регистрацията и
основанието за това.“
§ 40. В чл. 252 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато в срока по ал. 1 изпълнителният директор на ИАЛ не разреши със заповед
рекламата или не направи мотивиран отказ,
се приема, че е налице мълчаливо съгласие с
проекта на реклама по чл. 251, ал. 1, т. 1 и тя
може да бъде разпространявана.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 41. Създава се чл. 254а:
„Чл. 254а. (1) Рекламата, предназначена за
медицинските специалисти, не се разрешава
по реда на чл. 250 – 252.
(2) Рекламата по ал. 1 се разпространява
след подаване на уведомление до ИАЛ, към
което се прилага проект на рекламата, и при
спазване изискванията на тази глава и на наредбата по чл. 249.“
§ 42. В чл. 258 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
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„(2) Държавата регистрира максимални
продажни цени на дребно на лекарствените
продукти, отпускани по лекарско предписание,
извън тези по ал. 1, и на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание.
(3) Цената, определена по реда на ал. 1, е и
пределна цена на лекарствените продукти при
продажбата им на дребно.“
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Пределната цена на лекарствен продукт,
който не е включен в Позитивния лекарствен
списък, но е с едно и също активно вещество
по международно непатентно наименование,
което е включено в списъка, с изключение на
продуктите по чл. 262, ал. 5, т. 2, се регулира
при условия и по ред, определени с наредбата
по ал. 5.
(5) Министерският съвет по предложение
на министъра на здравеопазването определя с
наредба условията и правилата за регулиране
на цените на лекарствените продукти по ал. 1
и условията и реда за регистриране на цените
на лекарствените продукти по ал. 2.“
§ 43. Член 259 се изменя така:
„Чл. 259. (1) Към министъра на здравеопазването се създава Комисия по цени и
реимбурсиране.
(2) Съставът на Комисията по цени и реимбурсиране се определя с решение на Министерския съвет по предложение на министъра
на здравеопазването и включва: петима представители на Министерството на здравеопазването, петима представители на Националната
здравноосигурителна каса, един представител
на Министерството на финансите, един представител на Българския лекарски съюз и един
представител на Българския зъболекарски съюз.
(3) Представителят на Министерството на
финансите е председател на комисията.
(4) Членовете на комисията са с мандат 4
години.
(5) На всеки две години една втора от състава на комисията по ал. 1 се обновява.
(6) Лице, което е член на Комисията по
цени и реимбурсиране, не може да бъде член
и на Комисията по прозрачност.
(7) За членове на Комисията по цени и
реимбурсиране могат да бъдат назначавани
медицински специалисти, юристи и икономисти с практически опит в областта на лекарствените продукти и в съответните сфери на
приложението им.
(8) Условията и редът за работа на Комисията по цени и реимбурсиране се определят
в наредбата по чл. 258, ал. 5.
(9) Дейността на Комисията по цени и
реимбурсиране се обезпечава от специализираните администрации на Министерството на
здравеопазването и на Националната здравноосигурителна каса.“
§ 44. Създават се чл. 259а и 259б:
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„Чл. 259а. (1) Комисията по цени и реимбурсиране заседава в състав председател,
петима представители на Националната здравноосигурителна каса, двама представители на
Министерството на здравеопазването и един
представител на Българския лекарски съюз
или Българския зъболекарски съюз, когато
разглежда заявления за лекарствени продукти
по чл. 262, ал. 5, т. 1.
(2) Заседанията на състава на комисията
по ал. 1 се смятат за редовни, ако на тях присъстват две трети от членовете є.
(3) Решенията на състава на комисията
по ал. 1 се вземат с мнозинство две трети от
членовете є.
(4) Комисията по цени и реимбурсиране
заседава в състав председател, петима представители на Министерството на здравеопазването, двама представители на Националната
здравноосигурителна каса и един представител
на Българския лекарски съюз или Българския
зъболекарски съюз, когато разглежда заявления за лекарствени продукти по чл. 262, ал. 5,
т. 3 и 4.
(5) Заседанията на състава на комисията
по ал. 4 се смятат за редовни, ако на тях присъстват две трети от членовете є.
(6) Решенията на състава на комисията
по ал. 4 се вземат с мнозинство две трети от
членовете є.
(7) Комисията по цени и реимбурсиране
заседава най-малко веднъж месечно в съставите
си по ал. 1 и 4.
(8) Комисията по цени и реимбурсиране
заседава в състава по чл. 259, ал. 2, когато разглежда заявления за лекарствени продукти по
чл. 262, ал. 5, т. 2 и въпроси от организационен
характер или свързани с цялостната є дейност.
(9) Заседанията на комисията по ал. 8 се
смятат за редовни, ако на тях присъстват две
трети от членовете є.
(10) Решенията на състава на комисията
по ал. 8 се вземат с мнозинство две трети от
членовете є.
Чл. 259б. (1) Председателят и членовете на
Комисията по цени и реимбурсиране са длъжни
да не разгласяват обстоятелства и факти, станали
им известни при или по повод на изпълнение
на задълженията им по този закон, освен по
писмено искане на държавен орган, когато това
е предвидено със закон.
(2) Във връзка със задълженията си по ал. 1
членовете на Комисията по цени и реимбурсиране подписват декларация по образец, утвърден
от председателя на комисията.“
§ 45. Създават се чл. 259в и 259г:
„Чл. 259в. (1) Дейността на Комисията
по цени и реимбурсиране се подпомага от
експерти, които имат висше образование по
специалностите „Медицина“ или „Фармация“,
извън състава є, утвърдени със заповед на
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министъра на здравеопазването. Изискванията
към експертите се определят с наредбата по
чл. 258, ал. 5.
(2) Комисията по цени и реимбурсиране
публикува информация за дейността си на
интернет страницата на Министерството на
здравеопазването.
(3) Комисията по цени и реимбурсиране
изготвя на всеки 6 месеца доклад за дейността
си до Министерския съвет, който се публикува
на интернет страницата по ал. 2.
Чл. 259г. (1) Председателят на Комисията по
цени и реимбурсиране представлява, организира
и ръководи дейността на комисията.
(2) При отсъствие на председателя той
упълномощава писмено член на Комисията по
цени и реимбурсиране, който да го замества
и да упражнява правомощията му по ал. 1.“
§ 46. Член 260 се изменя така:
„Чл. 260. (1) Членовете на Комисията по
цени и реимбурсиране се освобождават предсрочно или правомощията им се прекратяват:
1. по тяхно писмено искане;
2. при извършено умишлено престъпление
от общ характер, установено с влязла в сила
присъда;
3. при невъзможност да изпълняват задълженията си повече от шест месеца;
4. при влизане в сила на акт, с който е
установен конфликт на интереси по Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси.
(2) В случаите по ал. 1 или при смърт министърът на здравеопазването определя нов
член за срок до края на първоначалния мандат.“
§ 47. Член 261 се изменя така:
„Чл. 261. (1) Комисията по цени и реимбурсиране:
1. утвърждава, отказва да утвърди, изменя
или заличава цена на лекарствените продукти
по чл. 258, ал. 1;
2. регистрира, отказва да регистрира, изменя
или заличава цена на лекарствените продукти
по чл. 258, ал. 2;
3. утвърждава, отказва да утвърди, изменя
или заличава цена на лекарствените продукти
по чл. 258, ал. 4;
4. утвърждава, отменя или изменя фармакотерапевтични ръководства, включващи критерии за оценка на ефикасността на прилаганата
терапия, както и препоръки за алгоритми за
лечение с лекарствени продукти, предложени
от съответните национални консултанти, медицински научни дружества и експертни съвети
при условия и по ред, определени с наредбата
по чл. 258, ал. 5;
5. включва, променя или изключва лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък;
6. поддържа и актуализира Позитивния
лекарствен списък.
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(2) За всяко заявление по ал. 1, т. 1 – 3
и 5 се изготвя юридическа, икономическа и
медицинска оценка от дирекция в специализираната администрация на Министерството на
здравеопазването.
(3) Комисията по цени и реимбурсиране води
публични регистри на цените на лекарствените
продукти по чл. 258, ал. 2 и 4.
(4) Комисията по цени и реимбурсиране
публикува на интернет страницата на Министерството на здравеопазването утвърдените
фармако-терапевтични ръководства, препоръки
за алгоритми за лечение с лекарствени продукти и критерии за оценка на ефективността
на терапията.
(5) За подаване на заявления за образуване,
регистриране или промяна в образуваната или
регистрираната цена на лекарствен продукт,
включване или промяна на включен в списъка
по чл. 262, ал. 1 лекарствен продукт Министерството на здравеопазването събира такси,
определени с тарифата по чл. 21, ал. 2.“
§ 48. Създава се чл. 261а:
„Чл. 261а. (1) Комисията по цени и реимбурсиране се произнася в срок до:
1. шестдесет дни, когато е подадено заявление за утвърждаване на цена по чл. 258,
ал. 1 и включване на лекарствения продукт в
Позитивния лекарствен списък;
2. тридесет дни, когато е подадено заявление
за промяна или заличаване на включен в Позитивния лекарствен списък лекарствен продукт;
3. тридесет дни, когато е подадено заявление
за определяне, промяна или заличаване на цена
по чл. 258, ал. 4;
4. тридесет дни, когато е подадено заявление
за регистриране, промяна или заличаване на
цена по чл. 258, ал. 2;
5. тридесет дни за утвърждаване/регистрация
на цена на лекарствени продукти, за които е
получено разрешение за паралелен внос.
(2) За лекарствените продукти по чл. 262,
ал. 4 Комисията по цени и реимбурсиране се
произнася в срок до 30 дни, когато е подадено
заявление за утвърждаване на цена по чл. 258,
ал. 1 и включване на продукта в Позитивния
лекарствен списък.
(3) Сроковете по ал. 1 и 2 започват да текат
от датата на подаване на заявление по реда на
наредбата по чл. 258, ал. 5.“
§ 49. Член 262 се изменя така:
„Чл. 262. (1) Позитивният лекарствен списък
включва лекарствени продукти, отпускани по
лекарско предписание, заплащани със средства
от бюджета на НЗОК, от републиканския бюджет, извън обхвата на задължителното здравно
осигуряване и от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения, и от бюджета на лечебните заведения с
държавно и/или общинско участие по чл. 9 и
10 от Закона за лечебните заведения.
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(2) Позитивният лекарствен списък включва лекарствени продукти, класифицирани по
фармакологични групи съгласно кода по анатомо-терапевтично-химичната класификация,
със съответните международни непатентни
наименования, принадлежащите към тях наименования, със съответната дефинирана дневна
доза, цена по чл. 258, ал. 1, пределна цена на
лекарствените продукти при продажбата им на
дребно, референтна стойност за дефинирана
дневна доза, стойност на опаковката, изчислена
на база референтна стойност за дефинирана
дневна доза и ниво на заплащане, необходими за лечението им, както и заболявания по
международен код на заболяванията (МКБ).
(3) Лекарствените продукти в Позитивния
лекарствен списък се подбират съобразно
доказателства за ефикасност, терапевтична
ефективност, безопасност и анализ на фармакоикономически показатели.
(4) Когато един или повече лекарствени
продукти със същото международно непатентно
наименование, лекарствена форма и концентрация на активното вещество, с изключение
на лекарствените продукти по чл. 29, вече са
включени в съответната част на Позитивния
лекарствен списък, не се извършва оценка по
ал. 3.
(5) Позитивният лекарствен списък включва:
1. лекарствени продукти, предназначени за
лечение на заболявания, които се заплащат
по реда на Закона за здравното осигуряване;
2. лекарствени продукти, заплащани от
бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от
Закона за лечебните заведения и от бюджета
на лечебните заведения с държавно и/или
общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за
лечебните заведения;
3. лекарствени продукти, предназначени за
лечение на СПИН, на инфекциозни заболявания, на заболявания извън обхвата на Закона за
здравното осигуряване, заплащани по реда на
чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето, както
и ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания
и при извънредни обстоятелства, специфични
серуми, имуноглобулини;
4. пределна цена на лекарствените продукти
по чл. 258, ал. 3 по елементи.
(6) Министерството на здравеопазването,
НЗОК и ИАЛ могат да правят мотивирани
предложения до Комисията по цени и реимбурсиране за преразглеждане на включени
лекарствени продукти в Позитивния лекарствен
списък при условия и по ред, определени с
наредбата по чл. 258, ал. 5.
(7) Националната здравноосигурителна каса
заплаща лекарствените продукти по ал. 5, т. 1
при условията и по реда на наредбата по чл. 45,
ал. 8 от Закона за здравното осигуряване.“
§ 50. Създава се чл. 262а:
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„Чл. 262а. (1) При преустановяване на продажбите по чл. 54, ал. 3 на лекарствен продукт,
който е включен в Позитивния лекарствен
списък, и в рамките на съответното международно непатентно наименование няма разрешен
за употреба по този закон друг лекарствен
продукт, притежателят на разрешението за
употреба писмено уведомява Министерството
на здравеопазването.
(2) Притежателят на разрешението за употреба писмено уведомява Министерството на
здравеопазването и в случаите на преустановяване продажбите на лекарствен продукт, чиято
цена служи за определяне на референтна стойност в рамките на съответното международно
непатентно наименование и лекарствена форма.
(3) Когато продуктът по ал. 1 и 2 е предназначен за лечение на заболявания, които
се заплащат по реда на Закона за здравното
осигуряване, притежателят на разрешението
за употреба писмено уведомява и НЗОК в
сроковете по ал. 4.
(4) Притежателят на разрешението за употреба е длъжен да извърши уведомлението по
ал. 1 не по късно от 18 месеца преди датата на
преустановяване на продажбите, а в случаите по
ал. 2 – не по-късно от три месеца преди датата
на преустановяване на продажбите.
(5) До преустановяване на продажбите по
ал. 1 и 2 притежателят на разрешението за
употреба е длъжен да осигури достатъчни количества от съответния лекарствен продукт за
задоволяване на здравните потребности.
(6) След изтичане на сроковете по ал. 4
притежателят на разрешението за употреба
подава заявление и съответните документи за
изключване на лекарствения продукт от Позитивния лекарствен списък.
(7) Когато след преустановяване на продажбите на лекарствения продукт притежателят
на разрешението за употреба не е изпълнил
задължението си по ал. 6, Комисията по цени
и реимбурсиране служебно го изключва от
Позитивния лекарствен списък.“
§ 51. Член 263 се изменя така:
„Чл. 263. Със средства от републиканския бюджет извън обхвата на задължителното здравно
осигуряване могат да се заплащат лекарствени
продукти, отпускани по лекарско предписание,
които не са включени в списъка по чл. 262,
ал. 1, необходими за профилактика или лечение
при епидемични взривове, епидемии, пандемии,
както и при наличието на предполагаемо или
потвърдено разпространение на химически или
биологични агенти или ядрена радиация.“
§ 52. Член 264 се изменя така:
„Чл. 264. Условията, правилата и критериите
за включване, промени и/или изключване на
лекарствени продукти от Позитивния лекарствен
списък се определят с наредбата по чл. 258,
ал. 5.“
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§ 53. В чл. 265 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, изречение второ след думите „Министерството на здравеопазването“ се добавя
„на Министерството на труда и социалната
политика“ и се поставя запетая.
2. В ал. 3 думите „комисиите по чл. 259 и
чл. 261“ се заменят с „Комисията по цени и
реимбурсиране“.
§ 54. В чл. 266, ал. 1 думите „комисиите
по чл. 259, ал. 1 и чл. 261, ал. 1“ се заменят с
„Комисията по цени и реимбурсиране“.
§ 55. В глава дванадесета се създава чл. 266а:
„Чл. 266а. (1) Когато лечението на съответно
заболяване е без алтернатива в страната, за
конкретен пациент може да се прилага лекарствен продукт, който е разрешен за употреба в
страна – членка на Европейския съюз, разрешен
е за употреба по реда на този закон, но не се
разпространява на българския пазар.
(2) Ежегодно по предложение на лечебните
заведения за болнична помощ и след становище на съответния национален консултант
по профила на заболяването министърът на
здравеопазването утвърждава списък на лекарствените продукти по ал. 1, който съдържа
следната информация:
1. код по анатомо-терапевтично-химичната
класификация;
2. международно непатентно наименование,
към което принадлежи продуктът;
3. заболяване по международен код на заболяванията;
4. лекарствена форма и количество активно
вещество;
5. допълнителна информация.
(3) Списъкът по ал. 2 се публикува на страницата на Министерството на здравеопазването
в интернет.
(4) Условията и редът за включване, промени или изключване на лекарствени продукти
в списъка по ал. 2 се определят с наредбата
по чл. 9, ал. 1.
(5) Лекарственият продукт по ал. 1 се доставя
по специална поръчка на лечебно заведение за
болнична помощ при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 9, ал. 1.
(6) Ръководителят на лечебното заведение
по ал. 5 носи отговорност за прилагането на
лечението по ал. 1.“
§ 56. Създава се чл. 267а:
„Чл. 267а. Изпълнителна агенция „Медицински одит“ осъществява контрол за спазването на
утвърдените фармако-терапевтични ръководства
и извършването на оценка на ефективността
на терапията в съответствие с критериите по
чл. 261, ал. 1, т. 4.“
§ 57. Създава се чл. 268а:
„Чл. 268а. (1) Дарения на лекарствени продук
ти от притежатели на разрешение за употреба,
производители, търговци на едро и дребно и от
Българския Червен кръст могат да се извършват

БРОЙ 60

ДЪРЖАВЕН

само след съгласуване от дарителя с ИАЛ чрез
представяне на заявление по образец, утвърден
от министъра на здравеопазването по предложение на изпълнителния директор на ИАЛ.
(2) Даренията се извършват при спазване
на правилата за Добра дарителска практика на
Световната здравна организация.
(3) Когато в 10-дневен срок считано от
постъпването на заявлението по ал. 1 ИАЛ не
отговори писмено на дарителя, се приема, че
е налице мълчаливо съгласие за извършване
на дарението.
(4) Лечебните заведения и Българският
Червен кръст уведомяват ИАЛ за получените
дарения на лекарствени продукти в 7-дневен
срок от получаването им.
(5) В края на всяко тримесечие ИАЛ изпраща
информация в Министерството на здравеопазването за извършените дарения по ал. 4.
(6) За извършването на дарение на лекарствен продукт по молба на лечебно заведение,
предназначен за лечение на конкретен пациент
в животозастрашаващо състояние, дарителят
уведомява ИАЛ в 7-дневен срок от извършването му.
(7) Даренията по ал. 6 не могат да надвишават количеството, необходимо за еднократен
курс на лечение.“
§ 58. В чл. 272, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. Създава се т. 5б:
„5б. извършва проверки на направените
дарения по чл. 268а, ал. 1;“.
2. Създава се т. 7:
„7. поставя под възбрана лекарствени продукти и активни вещества при съмнение в
отклонение на качеството им чрез поставяне
на удостоверителни знаци в обектите за производство.“
§ 59. В чл. 285, ал. 2 след думата „продукти“
се поставя запетая и думите „извън утвърдените
списъци от министъра на здравеопазването“
се заменят с „които се отпускат по лекарско
предписание“.
§ 60. Създава се чл. 285а:
„Чл. 285а. Притежател на разрешението
за употреба, който не уведоми министъра
на здравеопазването за преустановяване на
продажбите по чл. 262а, се наказва с глоба от
25 000 до 50 000 лв.“
§ 61. В чл. 287 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „съответно с имуществена
санкция“ се заличават.
2. В ал. 3 след думата „продава“ се добавя
„или съхранява“.
§ 62. Създава се чл. 289а:
„Чл. 289а. (1) Който работи в нарушение
на утвърдените фармако-терапевтични ръководства или извършва оценка на ефикасността
на терапията в отклонение от критериите по
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чл. 261, ал. 1, т. 4, се наказва с глоба от 1000
до 2000 лв., а при повторно извършване на
същото нарушение – с глоба от 2000 до 3000 лв.
(2) Нарушенията по ал. 1 се установяват
с актове, съставени от длъжностни лица,
определени от изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция „Медицински одит“,
а наказателните постановления се издават от
изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Медицински одит“.“
§ 63. Създава се чл. 290б:
„Чл. 290б. Който извърши дарение на лекарствени продукти в нарушение на чл. 268а,
ал. 1, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., а
при повторно извършване на същото нарушение – с глоба от 3000 до 5000 лв.“
§ 64. В чл. 291, ал. 1 след думите „чл. 289“
се добавя „чл. 289а“ и след думите „чл. 290“ се
добавя „чл. 290б“ и се поставя запетая.
§ 65. В допълнителните разпоредби се създава § 5а:
„§ 5а. (1) Министерството на здравеопазването, Комисията по цени и реимбурсиране,
Изпълнителната агенция по лекарствата и
регионалните здравни инспекции осигуряват
възможност за предоставяне на информация
и приемане на заявления и документи по този
закон по електронен път при условията и по
реда на Закона за електронния документ и
електронния подпис и Закона за електронното
управление.
(2) Предоставянето на информация и приемането на заявления и документи по електронен
път се извършват след осигуряване на съответните технически и организационни условия,
както и на съответните програмни продукти.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 66. (1) Производителите по § 12, ал. 2 от
преходните и заключителните разпоредби се
привеждат в съответствие с изискванията на
чл. 148 и на Добрата производствена практика, определени по реда на чл. 152 в срок до
6 месеца от влизането в сила на този закон.
(2) След изтичането на срока по ал. 1 ИАЛ
извършва проверка относно привеждането в
съответствие с изискванията на чл. 148 и на
Добрата производствена практика, определени
по реда на чл. 152.
(3) Когато след извършването на проверката
по ал. 2 ИАЛ установи, че условията за производство, контрол и съхранение на изходните
материали за производство и на готовите лекарствени продукти не отговарят на изискванията
на този закон и на Добрата производствена
практика, тя уведомява писмено съответното
лице по ал. 1 и дава писмени указания.
(4) В случай че в срок до 60 дни от датата
на уведомяването съответното лице по ал. 1 не
отстрани констатираните несъответствия, изпълнителният директор на ИАЛ отнема издаденото
по реда на отменения Закон за лекарствата
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и аптеките в хуманната медицина (обн., ДВ,
бр. 36 от 1995 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 1996 г. – бр. 61 от 1996 г.;
изм., бр. 38 от 1998 г., бр. 30 от 1999 г., бр. 10
от 2000 г.; Решение № 3 на Конституционния
съд от 2000 г. – бр. 37 от 2000 г.; изм., бр. 59
от 2000 г.; Решение № 7 на Конституционния
съд от 2000 г. – бр. 78 от 2000 г.; изм., бр. 41
от 2001 г., бр. 107 и 120 от 2002 г.; попр., бр.
2 от 2003 г.; изм., бр. 56, 71 и 112 от 2003 г.,
бр. 70 и 111 от 2004 г., бр. 37, 76, 85, 87, 99 и
105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 75, 80 и 105 от
2006 г.; отм., бр. 31 от 2007 г.) разрешение за
производство при условията на чл. 160а.
(5) Когато след извършването на проверката
по ал. 2 се установи, че съответното лице по
ал. 1 не се е привело в съответствие с изискванията на чл. 148 и на Добрата производствена
практика по чл. 152, ИАЛ отнема издадено
разрешение за производство при условията на
чл. 160а.
(6) Когато след извършването на проверката
по ал. 2 се установи, че съответното лице по
ал. 1 се е привело в съответствие с изискванията
на чл. 148 и на Добрата производствена практика по чл. 152, ИАЛ издава ново разрешение
за производство по реда на този закон след:
1. подаване на заявление и документация
по чл. 150 и 151, и
2. представяне на документ за платена такса
в размер 1500 лв.
(7) Когато в едномесечен срок от приключването на проверката по ал. 2 лицето по ал. 6 не
е подало заявление и документация по чл. 150
и 151, издаденото разрешение за производство
по реда на отменения Закон за лекарствата и
аптеките в хуманната медицина се прекратява.
§ 67. (1) Откритите и неприключили до
влизането в сила на този закон производства
за издаване или промени на разрешения за
търговия на дребно с лекарствени продукти се
разглеждат и довършват по досегашния ред без
представяне на предложение от Висшия съвет
по фармация.
(2) В срок до два месеца от влизането в сила
на този закон Министерството на здравеопазването предоставя на Изпълнителната агенция по
лекарствата с приемно-предавателен протокол
архива на приключилите производства.
(3) В срок до два месеца от влизането в сила
на този закон Министерството на здравеопазването предоставя на Изпълнителната агенция по
лекарствата с приемно-предавателен протокол
водения от Министерството на здравеопазването
регистър на издадените разрешения за търговия
на дребно с лекарствени продукти в аптека.
(4) След издаване на разрешение по реда
на ал. 1 Министерството на здравеопазването
изпраща в тридневен срок служебно до Изпълнителната агенция по лекарствата копие
от него за вписване в регистъра на издадените
разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.
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(5) След завършване на производствата по
ал. 1 Министерството на здравеопазването
предоставя на Изпълнителната агенция по
лекарствата с приемно-предавателен протокол
техния архив.
§ 68. (1) Заявленията за издаване или промени на удостоверения за регистрация на дрогерии, подадени до влизането в сила на този
закон, се разглеждат при условията и по реда,
предвидени в него.
(2) В срок до един месец от влизането в сила
на този закон Изпълнителната агенция по лекарствата предоставя на съответната регионална
здравна инспекция с приемно-предавателен
протокол заявленията и документите, подадени
за производствата за издаване на удостоверения
за регистрация на дрогерии, както и архива на
приключилите производства.
(3) В срок до един месец от влизането в
сила на този закон Изпълнителната агенция
по лекарствата предоставя на Министерството
на здравеопазването с приемно-предавателен
протокол водения от ИАЛ регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерия.
(4) В срок до един месец от предоставянето
на регистъра по ал. 3 Министерството на здравеопазването изготвя и публикува на страницата
си националния регистър на издадените до
влизането в сила на този закон удостоверения
за регистрация на дрогерии.
§ 69. (1) В срок до три месеца от влизането в сила на този закон процедурите за
утвърждаването или регистрирането на цени
на лекарствените продукти се извършват по
досегашния ред от Комисията по цените на
лекарствените продукти.
(2) След изтичането на срока по ал. 1 Комисията по цените на лекарствените продукти предоставя на Комисията по цени и реимбурсиране
с приемно-предавателен протокол заявленията и
документите, подадени за процедурите по ал. 1,
както и архива на приключилите процедури
за утвърждаване или регистриране на цени на
лекарствените продукти.
(3) След изтичането на срока по ал. 1 Комисията по цените на лекарствените продукти
предоставя на Комисията по цени и реимбурсиране с приемно-предавателен протокол
водените от комисията регистри на издадените
решения за утвърждаване или регистрация на
цени на лекарствените продукти.
§ 70. (1) В срок до три месеца от влизането
в сила на този закон процедурите по включване, изключване и/или промени на лекарствени
продукти от Позитивния лекарствен списък се
извършват по досегашния ред от Комисията
по позитивния лекарствен списък.
(2) След изтичането на срока по ал. 1 Комисията по позитивния лекарствен списък предоставя на Комисията по цени и реимбурсиране с
приемно-предавателен протокол заявленията и
документите, подадени за процедурите по ал. 1,
както и архива на приключилите процедури
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за включване, изключване и/или промени на
лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък.
§ 71. Държавните такси, внесени по процедурите по § 69, ал. 1 и § 70, ал. 1, се разходват
за обезпечаване на съответните административни производства, както и за дейността на
Комисията по прозрачност.
§ 72. (1) Цените, определени по реда на
чл. 258, ал. 1, на лекарствените продукти, които
към влизането в сила на този закон са включени
в Позитивния лекарствен списък, се смятат и
за техни пределни цени при продажбата им на
дребно съгласно чл. 258, ал. 3.
(2) В срок до три месеца от влизането в
сила на този закон Комисията по цените на
лекарствените продукти служебно заличава от
регистъра на пределните цени образуваните
пределни цени на лекарствените продукти по
ал. 1.
(3) До 31 декември 2012 г. притежателите на
разрешения за употреба не могат да променят
цената на лекарствен продукт с изключение
на намаляването є за продукти, които към
влизането в сила на този закон са имали определена цена, но не са включени в Позитивния
лекарствен списък.
§ 73. (1) С влизането в сила на този закон
образуваните пределни цени на лекарствените
продукти, отпускани по лекарско предписание, и
регистрираните цени на лекарствените продукти,
отпускани без лекарско предписание, се смятат
за техни регистрирани цени по чл. 258, ал. 2.
(2) Извън случаите по ал. 1, с влизането в
сила на този закон образуваните пределни цени
на лекарствените продукти, които принадлежат
към международно непатентно наименование,
което е включено в Позитивния лекарствен
списък, с изключение на продуктите, включени в приложение № 2 на списъка, се смятат
и за техни пределни цени при продажбата им
на дребно и не могат да бъдат променяни до
приемането на наредбата по чл. 258, ал. 5.
(3) В срок до три месеца от влизането в
сила на този закон Комисията по цените на
лекарствените продукти изготвя регистъра по
чл. 261, ал. 3, в който вписва цените по ал. 1.
§ 74. В срок до три месеца от влизането в
сила на този закон Комисията по позитивния
лекарствен списък привежда Позитивния лекарствен списък в съответствие с изискванията
по чл. 262, ал. 5, т. 1 – 3.
§ 75. В срок до три месеца от влизането
в сила на този закон Министерският съвет
определя състава на Комисията по цени и
реимбурсиране.
§ 76. В срок до три месеца от влизането в
сила на този закон:
1. Министърът на здравеопазването изменя
и допълва наредбите по чл. 82, ал. 3, чл. 219,
ал. 2 и чл. 243 в съответствие с този закон.
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2. Министерският съвет приема наредбата
по чл. 258, ал. 5 и изменя тарифата по чл. 21,
ал. 2 и Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването в съответствие
с този закон.
§ 77. В Закона за лечебните заведения (обн.,
ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и 113 от 1999 г.;
попр., бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 36, 65 и 108
от 2000 г.; Решение № 11 на Конституционния
съд от 2001 г. – бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 28
и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр.
70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г.,
бр. 30, 34, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 31, 53 и
59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 99 и
101 от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и 100 от 2010 г. и
бр. 45 от 2011 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 11:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) В медицински център, медико-дентален
център и дентален център могат да се провеждат и клинични изпитвания на лекарствени
продукти.“;
б) досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно
ал. 3, 4 и 5.
2. В чл. 26, ал. 1:
а) създава се нова т. 6:
„6. клинични изпитвания на лекарствени
продукти;“
б) досегашните т. 6, 7, 8 и 9 стават съответно
т. 7, 8, 9 и 10.
3. В чл. 26а, ал. 1:
а) създава се нова т. 4:
„4. клинични изпитвания на лекарствени
продукти;“
б) досегашните т. 4, 5, 6, 7 и 8 стават съответно т. 5, 6, 7, 8 и 9.
4. В чл. 26б, ал. 1:
а) създава се нова т. 10:
„10. клинични изпитвания на лекарствени
продукти;“
б) досегашните т. 10, 11 и 12 стават съответно т. 11, 12 и 13.
§ 78. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр.
30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75
и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр.76, 79 и
103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31
и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр.
41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 22, 23, 29, 59 и
98 от 2010 г. и бр. 8 и 12 от 2011 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 32, ал. 1 думите „и по ред“ се заличават.
2. В чл. 32а ал. 3 и 4 се изменят така:
„(3) В 5-дневен срок от подаване на заявление за издаване на лицензия за търговия на
едро с наркотични вещества Министерството
на здравеопазването служебно изисква от
инспекторите по наркотични вещества към
съответната регионална здравна инспекция, на
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чиято територия се намират сградите и помещенията, в които ще се извършват дейности
по търговия на едро, да извършат проверка.
(4) Инспекторите по наркотични вещества
извършват проверка на място за установяване
съответствието на фактическите условия с изискванията на закона и наредбата по чл. 32,
ал. 1 и съставят протокол в два екземпляра.“
3. В чл. 33, ал. 1 думите „и по ред“ се заличават.
4. В чл. 33а:
а) алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) В 5-дневен срок от подаване на заявление за издаване на лицензия за търговия на
дребно и съхраняване на лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества, Министерството на здравеопазването служебно изисква
от инспекторите по наркотични вещества към
съответната регионална здравна инспекция,
на чиято територия се намира аптеката, да
извършат проверка.
(3) Инспекторите по наркотични вещества
извършват проверка на място за установяване
съответствието на фактическите условия с изискванията на закона и наредбата по чл. 32,
ал. 1 и съставят протокол в два екземпляра.“;
б) алинея 7 се отменя;
в) в ал. 8 думите „в съответствие с предложението на Висшия съвет по фармация“ се
заличават.
§ 79. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр.
70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103
от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и
102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от
2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41,
74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59,
62, 98 и 100 от 2010 г. и бр. 8, 9 и 45 от 2011 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 86:
а) в ал. 2 се създава нова т. 2:
„2. на закупуване от лечебното заведение
на необходимите за лечението му медицински
изделия, когато е поискал това и те не се заплащат от Националната здравноосигурителна
каса или от републиканския бюджет;“
б) досегашните т. 2, 3, 4 и 5 стават съответно
т. 3, 4, 5 и 6;
в) създава се нова ал. 3:
„(3) В случаите по ал. 2, т. 2 пациентът
заплаща медицинските изделия по цените, на
които ги е закупило лечебното заведение.“;
г) досегашната ал. 3 става ал. 4.
2. В чл. 116б, ал. 1 се създава т. 4а:
„4а. проверява спазването на утвърдените
фармако-терапевтични ръководства и извършването на оценка на ефективността на терапията
в съответствие с критериите по чл. 261, ал. 1,
т. 4 от Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина.“
§ 80. В Закона за здравното осигуряване
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и
153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от
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1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г.,
бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр.
8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85
и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и
105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и
105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3
на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от
2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от
2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41,
42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49,
58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г. и бр. 9 от
2011 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 45:
а) в ал. 8 думите „чл. 262, ал. 4, т. 1“ се
заменят с „чл. 262, ал. 5, т. 1“;
б) в ал. 9 думите „чл. 262, ал. 4, т. 1“ се
заменят с „чл. 262, ал. 5, т. 1“;
в) в ал. 10 думите „чл. 262, ал. 4, т. 1“ се
заменят с „чл. 262, ал. 5, т. 1“.
2. В чл. 56, ал. 1 думите „чл. 262, ал. 4, т. 1“
се заменят с „чл. 262, ал. 5, т. 1“.
§ 81. В Закона за медицинските изделия
(обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; изм., бр. 110 от
2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г. и
бр. 39 от 2011 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 27, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. единен идентификационен код на дружеството;“.
2. В чл. 28, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. единен идентификационен код на дружеството;“.
3. В чл. 61, ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. единен идентификационен код, когато
лицето е регистрирано по Търговския закон,
или копие на акта за създаване, когато лицето
е създадено със закон или с акт на Министерския съвет;“.
4. Наименованието на глава пета се изменя
така: „Търговия с медицински изделия“.
5. В чл. 78, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. единен идентификационен код, когато
лицето е регистрирано по Търговския закон, или
съответен документ по националното законодателство на съответната държава – членка на
Европейския съюз, или на държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство;“.
6. В чл. 80:
а) в ал. 1:
аа) в т. 2 думите „и/или адреса му“ се заличават;
бб) точки 3, 4 и 5 се отменят;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Търговците на едро с медицински изделия подават в ИАЛ уведомление, като прилагат
към него свързаните с промяната документи,
при промяна на:
1. правния статус, седалището и/или адреса
на управление на търговеца;
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2. списъка на видовете медицински изделия, с които се търгува, и на съответните им
производители;
3. името и/или адреса на упълномощения
представител по чл. 78, ал. 5.“;
в) досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съответно ал. 3, 4, 5 и 6.
7. Създава се чл. 83а:
„Чл. 83а. (1) Лечебните заведения за болнична помощ могат да извършват търговски
сделки с медицински изделия само за нуждите
на своите пациенти.
(2) Медицинските изделия, които могат да
бъдат предмет на търговски сделки по ал. 1,
се определят с наредбата по чл. 30а.“
8. В чл. 136 думите „чл. 80, ал. 4“ се заменят
с „чл. 80, ал. 5“.
§ 82. В Закона за здравословни и безопасни
условия на труд (обн., ДВ, бр. 124 от 1997 г.;
изм., бр. 86 от 1999 г., бр. 64 и 92 от 2000 г.,
бр. 25 и 111 от 2001 г., бр. 18 и 114 от 2003 г.,
бр. 70 от 2004 г., бр. 76 от 2005 г., бр. 33, 48,
102 и 105 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г., бр. 102 и
108 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г. и бр. 12, 58, 88
и 98 от 2010 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 25, ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. юридически или физически лица, регистрирани по Търговския закон, по Закона за
кооперациите или по Закона за юридическите
лица с нестопанска цел, както и от дружества
по законодателството на държава – членка на
Европейския съюз, или на държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство, за обслужване на работещи.“
2. В чл. 25г, ал. 1:
а) точка 4 се изменя така:
„4. данни за единния идентификационен код
на дружеството или кооперацията от Търговския регистър или актуално удостоверение за
вписване на лицата, регистрирани по Закона
за юридическите лица с нестопанска цел, а за
дружествата, регистрирани в държава – членка
на Европейския съюз, или в държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство – документ за актуална
регистрация по националното законодателство,
издаден от компетентен орган на съответната
държава;“
б) точка 8 се отменя.
3. В чл. 25д ал. 2 се изменя така:
„(2) Министърът на здравеопазването или
упълномощено от него длъжностно лице в
20-дневен срок от подаване на уведомлението
за промяна на обстоятелствата по чл. 25г, ал. 1
по предложение на Комисията за регистриране
на службите по трудова медицина отразява
промените в регистъра на службите по трудова
медицина, а в случаите по чл. 25г, ал. 1, т. 1,
3 и 5 издава и удостоверение за промяна на
регистрацията или прави мотивиран отказ.“
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§ 83. В Закона за кръвта, кръводаряването и
кръвопреливането (обн., ДВ, бр. 102 от 2003 г.;
изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 30 и 65 от 2006 г., бр.
31 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г. и бр. 59 и
98 от 2010 г.) навсякъде думите „Националният
център по хематология и трансфузиология“ и
„Националния център по хематология и трансфузиология“ се заменят съответно с „Националният център за трансфузионна хематология“
и „Националния център за трансфузионна
хематология“.
§ 84. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 65, който влиза в сила от 30
септември 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 21 юли 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
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УКАЗ № 191
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Кодекса за
социално осигуряване, приет от ХLI Народно
събрание на 26 юли 2011 г.
Издаден в София на 29 юли 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Кодекса за
социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от
1999 г.; Решение № 5 на Конституционния
съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64
от 2000 г.; бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10,
45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67,
95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53,
69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102,
103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57,
59 и 68 от 2006 г.; попр., 76 от 2006 г.; изм.,
бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52,
53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33,
43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25,
35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16,
19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.;
Решение № 7 на Конституционния съд от
2011 г. – бр. 45 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 5 думите „избран осигурителен доход между минималния и максималния
месечен размер на осигурителния доход“ се
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заменят с „минималния осигурителен доход за
самоосигуряващите се лица“.
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 и 2 след думите „по чл. 4,
ал. 1, т. 4“ се добавя „и чл. 69а“.
2. В ал. 3:
а) в текста преди т. 1 в изречение първо
думите „по чл. 4, ал. 1, т. 7, 8 и 9“ се заменят
с „по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8“;
б) създава се ново изречение второ: „Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 9
се дължат върху получените възнаграждения,
но върху не по-малко от минималната месечна
работна заплата за страната.“;
в) досегашното изречение второ става изречение трето.
§ 3. В чл. 79, ал. 1 в текста преди т. 1 думите
„до датата на инвалидизирането“ се заменят с
„до датата на пенсионирането“.
§ 4. В чл. 84, ал. 1 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. до 31 август 2011 г. – 20 на сто;
2. от 1 септември 2011 г. до 31 декември
2012 г. – 26,5 на сто;“.
§ 5. В чл. 104 се създава ал. 9:
„(9) Осигурителният стаж на лицата по
чл. 69а се превръща, като 4 години осигурителен стаж на длъжност „балерина, балетист
или танцьор“ в културни организации се зачита за 5 години осигурителен стаж от трета
категория труд.“
§ 6. В чл. 176, ал. 1, т. 2 думите „и 9“ се
заменят с „и 10“.
§ 7. В чл. 202, ал. 3, изречение първо думите
„пенсионната схема на Общностите“ се заменят
с „пенсионните схеми на Съюза“.
§ 8. В чл. 257, ал. 1, т. 4 думите „пенсионната схема на Общностите“ се заменят с
„пенсионните схеми на Съюза“.
§ 9. Наименованието на част втора „а“ се
изменя така: „Взаимодействие с пенсионните
схеми на Съюза, на Европейската централна
банка и на Европейската инвестиционна банка“.
§ 10. Наименованието на глава тридесет
и осма „а“ се изменя така: „Прехвърляне на
пенсионни права от и към пенсионните схеми
на Съюза, на Европейската централна банка и
на Европейската инвестиционна банка“.
§ 11. В чл. 343а се правят следните изменения:
1. В заглавието думите „пенсионната схема
на Общностите“ се заменят с „пенсионните
схеми на Съюза“.
2. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „служител
на Общностите“ се заменят със „служител на
институция или орган на Европейския съюз“,
а думите „пенсионната схема на Общностите“
се заменят с „пенсионните схеми на Съюза“.
3. В ал. 2 думите „Европейските общности“
се заменят с „Европейския съюз“, а думата
„Общностите“ се заменя с „Европейския съюз“.
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4. В ал. 5 думите „пенсионната схема на
Общностите“ се заменят с „пенсионните схеми
на Съюза“.
§ 12. В чл. 343б се правят следните изменения:
1. В заглавието думите „пенсионната схема
на Общностите“ се заменят с „пенсионните
схеми на Съюза“.
2. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Осигурителният стаж, за който е прехвърлен актюерски еквивалент по чл. 343а, ал. 1,
т. 1, не може да се ползва за определяне на
правото и размера на пенсия, свързана с трудова дейност по българското законодателство.“
3. В ал. 2 думите „органа на Общностите“
се заменят с „институция или орган на Европейския съюз“.
4. В ал. 3 в т. 1 и 3 думите „пенсионната
схема на Общностите“ се заменят с „пенсионните схеми на Съюза“.
§ 13. В чл. 343в се правят следните изменения:
1. В заглавието думите „пенсионната схема
на Общностите“ се заменят с „пенсионните
схеми на Съюза“.
2. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „орган
на Общностите“ се заменят с „институция или
орган на Европейския съюз“, а думите „пенсионната схема на Общностите“ се заменят с
„пенсионните схеми на Съюза“.
3. В ал. 2 думите „Европейските общности“ и
„Общностите“ се заменят с „Европейския съюз“.
§ 14. В чл. 343г се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието думите „пенсионната схема
на Общностите“ се заменят с „пенсионните
схеми на Съюза“.
2. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато лицето направи избор по чл. 343в,
ал. 1, т. 1, Националният осигурителен институт
разпределя средствата, получени от пенсионната
схема на Съюза, в следната последователност:
1. в случаите, когато са прехвърлени средства в пенсионната схема на Съюза по реда
на чл. 343а, сумата, равняваща се на размера
на прехвърлените средства, актуализирани към
датата на трансфера, се превежда обратно във
фонд „Пенсии“ на държавното обществено
осигуряване и в съответните видове фондове
за допълнително пенсионно осигуряване, от
които са били прехвърлени;
2. от сумата, останала след разпределяне
на средствата по т. 1, съответно – получените
средства, в случаите, когато не са прехвърлени средства в пенсионната схема на Съюза
по реда на чл. 343а, се прехвърлят средства,
както следва:
а) за лице, родено преди 1 януари 1960 г. – във
фонд „Пенсии“ на държавното обществено
осигуряване; прехвърлят се средства, изчислени на базата на възнаграждението, върху
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което лицето е осигурявано към момента на
прекратяване на правоотношението му с орган
на Съюза, размера на вноската към момента
на прехвърлянето и осигурителните периоди на
действителна служба в Съюза, както и всички
други осигурителни периоди, зачетени от Съюза,
без тези от България;
б) за лице, родено след 31 декември
1959 г. – във фонд „Пенсии“ на държавното
обществено осигуряване и в избрания от лицето
универсален пенсионен фонд; прехвърлят се
средства, изчислени на базата на възнаграждението, върху което лицето е осигурявано към
момента на прекратяване на правоотношението
му с орган на Съюза, съответните размери
на вноската към момента на прехвърлянето
и осигурителните периоди на действителна
служба в Съюза, както и всички други осигурителни периоди, зачетени от Съюза, без тези
от България.“
3. В ал. 2 думите „по ал. 1, т. 2 и 3“ се заменят с „по ал. 1, т. 2“.
4. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Сумата, останала след прехвърляне
на средствата по ал. 1, се прехвърля в избран
от лицето фонд за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване.“
5. В ал. 4 навсякъде думата „Общностите“
се заменя с „Европейския съюз“, думата „включително“ се заменя с „както и“, а след думите
„други държави“ се добавя „и/или международни
организации“.
§ 15. В чл. 343д се правят следните изменения:
1. В заглавието думите „пенсионната схема
на Общностите“ се заменят с „пенсионните
схеми на Съюза“.
2. В текста преди т. 1 думите „пенсионната
схема на Общностите“ се заменят с „пенсионните схеми на Съюза“.
§ 16. Създава се нов чл. 343е:
„Право на прехвърляне на пенсионни права
във и от пенсионните схеми на Европейската
централна банка и на Европейската инвестиционна банка
Чл. 343е. (1) При прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на
Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка разпоредбите на
чл. 343а – 343д се прилагат съответно.
(2) Кръгът на лицата, които имат право на
прехвърляне, както и предпоставките и сроковете за неговото упражняване се уреждат с
Условията за назначаване на работа, приети
от Управителния съвет на Европейската централна банка на основание чл. 36 от Устава на
Европейската система на централните банки и
на Европейската централна банка, съответно с
Правилника за персонала и пенсионната схема
на Европейската инвестиционна банка, приет
от Съвета на директорите на Европейската
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инвестиционна банка на основание чл. 31 от
Процедурния правилник на Европейската инвестиционна банка, приет от Съвета на управителите на Европейската инвестиционна банка
на основание чл. 7 от Устава на Европейската
инвестиционна банка.“
§ 17. Досегашният чл. 343е става чл. 343ж
и се изменя така:
„Подзаконова уредба
Чл. 343ж. Министерският съвет определя
с наредба:
1. реда за прехвърляне на пенсионни права
от и към пенсионните схеми на Съюза, на
Европейската централна банка и Европейската
инвестиционна банка;
2. начина за изчисляване на актюерския
еквивалент по чл. 343а, ал. 1, т. 1;
3. начина за актуализиране по чл. 343г,
ал. 1, т. 1.“
§ 18. В § 1 от допълнителната разпоредба
в ал. 3 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. „Пенсионни схеми на Съюза“ са пенсионните схеми, уредени с Правилника за
длъжностните лица на Европейския съюз и с
Условията за работа на другите служители в
Европейския съюз.
2. „Институция или орган на Европейския
съюз“ е всяка институция или орган, за който
се прилагат Правилникът за длъжностните лица
на Европейския съюз и Условията за работа
на другите служители на Европейския съюз.“
§ 19. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните допълнения:
1. В § 4 се създават ал. 6 и 7:
„(6) Когато лицата по ал. 1, 2 и 3 поискат
да им бъде отпусната пенсия от държавното
обществено осигуряване, едновременно със
заявлението за отпускане на пенсия те подават и заявление, с което искат средствата по
индивидуалната им партида в професионалния
пенсионен фонд да се прехвърлят във фонд
„Пенсии“ на държавното обществено осигуряване. Заявлението за прехвърляне се подава
чрез териториално поделение на Националния
осигурителен институт до съответното пенсионноосигурително дружество, управляващо
пенсионноосигурителния фонд, едновременно
с подаване на заявлението за отпускане на
пенсия от държавното обществено осигуряване. В 7-дневен срок от отпускане на пенсията
териториалното поделение на Националния
осигурителен институт изпраща заявлението на
пенсионноосигурителното дружество.
(7) В случаите по ал. 6 пенсионноосигурителното дружество превежда средствата във
фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване в едномесечен срок от получаване на
заявлението. Когато в индивидуалната партида
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няма натрупани средства, пенсионноосигурителното дружество уведомява Националния
осигурителен институт.“
2. Създава се § 4б:
„§ 4б. (1) Осигурителните правоотношения на жените, родени от 1 януари 1955 г. до
31 декември 1959 г. включително, и на мъжете,
родени от 1 януари 1952 г. до 31 декември
1959 г. включително, с пенсионноосигурителното дружество, управляващо професионалния пенсионен фонд, в който лицата са
били осигурени към 31 декември 2010 г., но са
прекратени на основание § 4а, ал. 9 и лицата
не са се пенсионирали до 17 юни 2011 г. при
условията на § 4, ал. 1 – 3, се възстановяват,
считано от 18 юни 2011 г., като от същата дата
се разкриват отново индивидуалните партиди на лицата в съответните професионални
пенсионни фондове.
(2) Лицата по ал. 1, които се пенсионират
при условията на чл. 68, 69 и 69а, имат право
да получат еднократно от Националния осигурителен институт прехвърлените на основание § 4а, ал. 1 средства от професионалния
пенсионен фонд, в който са били осигурени
към 31 декември 2010 г., и постъпилите след
тази дата до 17 юни 2011 г. включително осигурителни вноски за тях във фонд „Пенсии“
на държавното обществено осигуряване, в
размерите по чл. 157, ал. 1, т. 2, в срок до 6
месеца след подаване на заявление за възстановяването им.
(3) В случай на определена пожизнено
трайно намалена работоспособност над 70,99
на сто лицата по ал. 1 имат право да получат
еднократно от Националния осигурителен
институт 50 на сто от прехвърлените на основание § 4а, ал. 1 средства от професионалния
пенсионен фонд, в който са били осигурени
към 31 декември 2010 г., и постъпилите след
тази дата до 17 юни 2011 г. включително осигурителни вноски за тях във фонд „Пенсии“
на държавното обществено осигуряване, в
размерите по чл. 157, ал. 1, т. 2, в срок до 6
месеца след подаване на заявление за възстановяването им.
(4) При смърт на лица по ал. 1, които не
са упражнили правото си на пенсия по § 4,
ал. 1, 2 и 3, техните наследници – преживял
съпруг, низходящи или възходящи, имат право
да получат еднократно от Националния осигурителен институт прехвърлените на основание § 4а, ал. 1 средства от професионалния
пенсионен фонд, в който е бил осигурен техният наследодател към 31 декември 2010 г., и
постъпилите след тази дата до 17 юни 2011 г.
включително осигурителни вноски за него
във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване, в размерите по чл. 157,
ал. 1, т. 2, в срок до 6 месеца след подаване

ВЕСТНИК

БРОЙ 60

на заявление за възстановяването им. Когато
лицето няма наследници – преживял съпруг,
низходящи или възходящи, средствата се внасят в държавния бюджет.
(5) За лицата по ал. 1, които не са упражнили правото си на пенсия по § 4, ал. 1, 2 и
3, и при условие, че за тях не е извършено
плащане по ал. 2, 3 или 4 до 31 декември
2014 г., Националният осигурителен институт
превежда прехвърлените на основание § 4а,
ал. 1 средства от професионалния пенсионен
фонд, в който тези лица са били осигурени
към 31 декември 2010 г., и постъпилите във
фонд „Пенсии“ на държавното обществено
осигуряване след тази дата до 17 юни 2011 г.
включително осигурителни вноски за тях, в
размерите по чл. 157, ал. 1, т. 2, по сметка
на професионалния пенсионен фонд, в който
лицата по ал. 1 са осигурени към 31 декември
2014 г. Средствата се прехвърлят до 15 юли
2015 г.
(6) В случаите по ал. 3 Националният
осигурителен институт превежда остатъка от
прехвърлените на основание § 4а, ал. 1 средства
от професионалния пенсионен фонд, в който
тези лица са били осигурени към 31 декември
2010 г., и постъпилите във фонд „Пенсии“ на
държавното обществено осигуряване след тази
дата до 17 юни 2011 г. включително осигурителни вноски за тях, в размерите по чл. 157,
ал. 1, т. 2, по сметка на професионалния
пенсионен фонд, в който лицата по ал. 1 са
осигурени към 31 декември 2014 г. Средствата
се прехвърлят до 15 юли 2015 г.
(7) Процедурите по избор или промяна на
участие в професионален пенсионен фонд,
прекратени на основание § 4а, ал. 10, се възобновяват от 18 юни 2011 г.
(8) Лицата по ал. 1, които не са избрали
п рофесиона лен пенсионен фон д, изби рат
професионален пенсионен фонд по реда на
чл. 140, ал. 3 в тримесечен срок.“
§ 20. В преходните и зак лючителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване
(ДВ, бр. 100 от 2010 г.) се правят следните
изменения:
1. В § 63 думите „1 януари 2012 г.“ се заменят с „1 януари 2013 г.“.
2. Параграф 65 се изменя така:
„§ 65. Законът влиза в сила от 1 януари
2011 г. с изключение на:
1. параграфи 32, 33 и 36, които влизат в
сила от 1 януари 2013 г.;
2. параграф 51, който влиза в сила от 1 яну
ари 2012 г.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 21. (1) Не се дължат лихви върху установени задължения на осигурени или самоосигуряващи се лица за парични обезщетения,
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получени за периоди до влизането в сила на
този закон в нарушение на чл. 53, ал. 4, когато
детето е било настанено в детско заведение,
включително и в детска ясла.
(2) Алинея 1 се прилага, ако:
1. лицата погасят изцяло главницата по задължението си в срок от 6 месеца от влизането
в сила на този закон, ако то е установено с
влязло в сила разпореждане до деня на влизането в сила на този закон, включително и
когато е разсрочено по реда на чл. 116;
2. лицата, за които разпореждането за установяване на задълженията е влязло в сила
след деня на влизането в сила на този закон,
погасят задължението си в 6-месечен срок от
влизане в сила на разпореждането.
(3) В едномесечен срок от влизането в сила
на този закон териториалните поделения на
Националния осигурителен институт уведомяват лицата по ал. 1, на които са разсрочени
задълженията съгласно чл. 116, като те могат
да направят искане за промяна на условията
за погасяване на задълженията.
(4) За погасените задължения до влизането
в сила на този закон Националният осигурителен институт възстановява платените лихви на
осигурените или самоосигуряващите се лица.
(5) Искането за възстановяване на лихвите
по ал. 4 се подава в съответното териториално поделение на Националния осигурителен
институт в едногодишен срок от влизането в
сила на този закон. Сумата се възстановява в
срок до два месеца след подаване на искането
по посочена от лицето банкова сметка.
§ 22. (1) Лицата, които са подали заявление за отпускане на пенсия на основание § 4,
ал. 1, 2 и 3 от преходните и заключителните
разпоредби, от 18 юни 2011 г. до влизането
в сила на този закон подават и заявление, с
което искат средствата по индивидуалната им
партида в професионалния пенсионен фонд
да се прехвърлят във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване.
(2) За я влен ие т о по а л. 1 се пода ва в
с ъо т вет но т о т ери т ориа л но поделен ие на
Националния осигурителен институт, в което е подадено заявлението за отпускане на
пенсията, в тримесечен срок от влизането в
сила на този закон.
§ 23. Взаимоотношенията между Националния осигурителен институт и пенсионноосигурителните дружества във връзка с
прехвърлянето на средствата на лицата по
§ 4а, ал. 1 и § 4б, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби се уреждат с договор
между Националния осигурителен институт
и пенсионноосигурителните дружества, който се съгласува с Националната агенция за
приходите. Договорът се сключва в едномесечен срок от обнародването на този закон в
„Държавен вестник“.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

§ 24. В Кодекса за застраховането (обн.,
ДВ, бр. 103 от 2005 г.; доп., бр. 105 от 2005 г.;
изм. и доп., бр. 30, 33, 34, 54, 59, 80, 82 и 105
от 2006 г., бр. 48, 53, 97, 100 и 109 от 2007 г.,
бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 24 и 41 от 2009 г.,
бр. 19, 41, 43, 86 и 100 от 2010 г. и бр. 51 от
2011 г.) в заглавието на чл. 230б думите „пенсионната схема на Общностите“ се заменят
с „пенсионните схеми на Съюза“.
§ 25. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на:
1. параграф 2, който влиза в сила от 1-во
число на месеца, следващ месеца на влизане
в сила на този закон;
2. параграф 19, т. 1 и 2 относно § 4б, ал. 1 – 7,
които влизат в сила от 18 юни 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 26 юли 2011 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9381

РЕШЕНИЕ

за увеличаване и попълване състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Увеличава състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред от 22 на
23 народни представители.
2. Избира Касим Исмаил Дал за член на
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 27 юли 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9467

РЕШЕНИЕ

във връзка с лятната ваканция на Народното
събрание за 2011 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 36, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Лятната ваканция на Народното събрание
за 2011 г. е от 1 до 28 август 2011 г. включително.
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2. Първото редовно заседание на Народното
събрание за следващата пленарна сесия е на
31 август 2011 г., сряда, от 9,00 ч.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 28 юли 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9468

РЕШЕНИЕ

за увеличаване и попълване състава на Комисията по културата, гражданското общество
и медиитe
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Увеличава състава на Комисията по културата, гражданското общество и медиите от
18 на 19 народни представители.
2. Избира Стоян Иванов Иванов за член
на Комисията по културата, гражданското
общество и медиите.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 27 юли 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9469

ВЕСТНИК
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за даване на съгласие за водене на преговори
и сключване на Гаранционно споразумение
между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие по
заемното споразумение между Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ и
Международната банка за възстановяване и
развитие за финансиране на проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура“
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Дава съгласие Министерският съвет да
проведе преговори и да сключи Гаранционно
споразумение между Република България и
Международната банка за възстановяване и развитие по заемното споразумение между Национална компания „Железопътна инфраструктура“
и Международната банка за възстановяване и
развитие за финансиране на проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура“ в
размер до 70 млн. евро.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 27 юли 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
9471

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ

за даване на съгласие за водене на преговори
и за сключване на Заемно споразумение за
Първи програмен заем за развитие на политиките в железопътния сектор между Република България и Международната банка за
възстановяване и развитие
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 9 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Дава съгласие Министерският съвет да
проведе преговори и да сключи Заемно споразумение за Първи програмен заем за развитие
на политиките в железопътния сектор между
Република България и Международната банка за
възстановяване и развитие в размер 80 милиона
евро при условие за последваща ратификация.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 27 юли 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
9470

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223
ОТ 28 ЮЛИ 2011 Г.
за откриване на институт „Национална банка
за промишлени микроорганизми и клетъчни
култури“ в структурата на Химикотехнологичния и металургичен университет – София, и за закриване на юридическо лице на
бюджетна издръжка по чл. 60 от Закона за
администрацията към министъра на образованието, младежта и науката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Открива институт с наименование
„Национална банка за промишлени микрооганизми и клетъчни култури“ за научни
изследвания в областта на колекционирането,
консервирането и трайното съхранение на
жизнеността, таксономичните характеристики
и други специфични свойства на микробиологични обекти (щамове и култури) в структурата
на Химикотехнологичнния и металургичен
университет – София.
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(2) Институтът по ал. 1 е с основни функции по приемане на депозит с цел патентна
процедура и осигуряване на трайно съхраняване за период не по-малък от 30 години
на патентни, промишлени и колекционни
микробиологични обекти като международен
депозитен институт по Будапещенския договор
за международно признаване депозирането на
микроорганизмите във връзка с процедурите
за патентоване.
Чл. 2. Закрива Националната банка за промишлени микрооганизми и клетъчни култури
като юридическо лице по чл. 60 от Закона за
администрацията – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на
образованието, младежта и науката.
Чл. 3. (1) Химикотехнологичният и металургичен университет – София, чрез института по чл. 1 е правоприемник на правата
и задълженията на Националната банка за
промишлени микроорганизми и клетъчни
к ул т у ри, п роизт и чащ и о т меж д у народни
договори, включително като международен
депозитен институт по Будапещенския договор
за международно признаване депозирането на
микроорганизмите във връзка с процедурите
за патентоване.
(2) Институтът по чл. 1 в едномесечен
срок от датата на влизане в сила на постановлението предприема всички необходими
действия и нотификации съгласно съответните
международни договори с цел пълноправно
поемане на правата и задълженията на закритата Национална банка за промишлени
микроорганизми и клетъчни култури по чл. 2,
произтичащи от тези международни договори.
Чл. 4. Активите, пасивите и архивът на
закритата Национална банка за промишлени
микроорганизми и клетъчни култури се поемат от Химикотехнологичния и металургичен
университет – София.
Чл. 5. Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието,
младежта и науката извършва компенсирани
промени между бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката и само
стоятелния бюджет на Химикотехнологичния
и металургичен институт по реда на Закона
за устройството на държавния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 11 на Министерския
съвет от 2010 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на образованието, младежта и науката и определяне на
първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството
на образованието, младежта и науката (обн.,
ДВ, бр. 12 от 2010 г.; изм., бр. 56, 88 и 102 от
2010 г. и бр. 33 от 2011 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 2, ал. 2 т. 10 се отменя.
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2. В приложение № 2 към чл. 2, ал. 3 т. 8
се отменя.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 35 от Закона за администрацията
и чл. 9, ал. 3, т. 3 от Закона за висшето образование.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
9425

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 224
ОТ 28 ЮЛИ 2011 Г.
за предоставяне на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерския съвет
за 2011 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерския съвет
в размер 578 000 лв., в т. ч.:
1. за финансово осигуряване на договор
№ МДА АР 45/27.04.2009 г., сключен между
закритото Министерство на държавната администрация и административната реформа и
„Прайсуотърхаускупърс България“ – ЕООД, за
изпълнение на обществена поръчка с предмет
„Преглед на организацията в ключови звена
на българската държавна администрация,
отговаряща за разработването и прилагането
на политики, свързани с Лисабонската стратегия“ – 470 000 лв.;
2. за заплащане на годишната вноска на
Република България за 2010 г. в Европейския
институт за публична администрация съгласно Решение № 519 на Министерския съвет от
2008 г. за одобряване на проект на Анекс към
Споразумението за сътрудничество между
правителството на Република България и
Европейския институт за публична администрация – 108 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2011 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от
Закона за устройството на държавния бюджет.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на главния секретар на Министерския
съвет да извърши налагащите се от чл. 1
корекции по съответните бюджети за 2011 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
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§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
главния секретар на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
9426

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225
ОТ 28 ЮЛИ 2011 Г.

за предоставяне на допълнителни средства по
бюджета на Министерството на земеделието
и храните за 2011 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да
предостави от централния бюджет за 2011 г.
допълнителни бюджетни средства в размер
4 000 000 лв. по бюджета на Министерството
на земеделието и храните.
(2) Средствата по ал. 1 да се използват за
експлоатацията и поддръжката на комплексни
и значими язовири и водностопански системи
и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите: защитни диги, корекции
на реки, ретензионни язовири и отводнителни
системи, изградени с държавни средства – публична държавна собственост, съгласно чл. 13,
ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за водите.
Чл. 2. (1) Средствата по чл. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2011 г.
(2) Министърът на финансите на основание
§ 22, ал. 11 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за държавния бюджет
на Република България за 2011 г. и чл. 34,
ал. 1 от Закона за устройството на държавния
бюджет да извърши необходимите корекции
по републиканския бюджет и по бюджета на
Министерството на земеделието и храните
за 2011 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28 от Закона за устройството на държавния бюджет във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 1 и 3 и § 4,
ал. 5 и 6 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за водите.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на земеделието и храните и на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
9427
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226
ОТ 28 ЮЛИ 2011 Г.

за изменение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в
бюджетните организации и дейности (обн.,
ДВ, бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 52, 56,
58, 61, 74, 82, 84, 97 и 100 от 2010 г. и бр. 1, 27
и 33 от 2011 г.; попр., бр. 36 от 2011 г.; изм.,
бр. 51 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 се
правят следните изменения:
1. На ред 7, колони 9 – 12 числото „1 159 503“
се заменя с „1 143 773“.
2. На ред 26, колони 7 – 12 числото „103 275“
се заменя със „122 085“.
Заключителни разпоредби
§ 2. Необходимите средства за изпълнение
на постановлението се осигуряват в рамките
на бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията за 2011 г.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на председателя на Държавната комисия
по сигурността на информацията.
§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 юли
2011 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
9428

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227
ОТ 28 ЮЛИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 45 на Министерския съвет от 2010 г. за
приемане на детайлни правила за допустимост
на разходите по Европейския фонд за връщане
за периода от 2008 до 2013 г. (ДВ, бр. 25 от
2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 1, ал. 2 след думите „изменено
с Решение № 2009/614/ЕО на Комисията
(OB, L 210 от 14.08.2009 г.)“ се добавя „и
Решение № 2011/177/EС на Комисията (OB,
L 77 от 23.03.2011 г.)“ и се поставя запетая
и думите „изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 г. на Съвета (OB, L 390 от
30.12.2006 г.)“ се заличават.
§ 2. В чл. 3, ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. извършени от крайния бенефициер и/
или партньорите по проекта, които следва да
бъдат установени и регистрирани в държава
членка, освен в случаите на международни
организации от публичния сектор, създадени
с междуправителствени споразумения, както
и на специализирани агенции, създадени от
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такива организации, Международния комитет
на Червения кръст и Международната федерация на националните дружества на Червения
кръст и червения полумесец; правилата, приложими към крайния бенефициер се прилагат
с необходимите изменения към партньорите
по проекта;“.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Категориите допустими разходи на ниво
проект са преки и непреки.“
2. В ал. 2 изречения второ и трето се заличават.
3. В ал. 3:
а) точки 1 – 3 се изменят така:
„1. за персонал, назначен да работи по проекта, които включват заплати, вноски за социално
осигуряване и други разходи по закон, ако това
съвпада с обичайната политика на бенефициера
по отношение на възнагражденията;
2. за персонал на:
а) държавни органи – когато разходите се
отнасят за дейности, които съответният държавен орган не би извършил, ако въпросният
проект не е бил предприет; тези служители
следва да бъдат командировани или назначени
да изпълняват задачи по проекта с писмено
решение на крайния бенефициер;
б) международните организации – разходи, които включват и удовлетворяване на
предвидени в закона задължения и права на
възнаграждение;
3. за пътни и дневни – за персонал или
други лица, които участват в дейностите по
проекта, чиито пътувания са необходими за
изпълнението на проекта;“
б) в т. 4 думите „въз основа на амортизация
на закупени активи, взети на лизинг или под
наем“ се заличават;
в) точки 6 и 7 се изменят така:
„6. за закупуване на оборудване:
а) по време на жизнения цикъл на проекта,
като в бюджета се уточнява дали той включва
пълните разходи или само частта от амортизационните разходи за оборудването, съответстваща
на продължителността на използването му за
проекта и процента на действително използване
за проекта;
б) преди жизнения цикъл на проекта – само
частта от амортизационните разходи на оборудването, съответстваща на продължителността
на използването му за проекта и процента на
действително използване за проекта, само в
случай че оборудването не е било закупено
първоначално с безвъзмездни средства, отпуснати от Общността;
7. за отделни единици оборудване, струващи
под 20 000 евро – пълният размер на разхода
за закупуване – при условие че оборудването
е закупено през периода преди последните 3
месеца от проекта; за оборудване на стойност,
равна или по-висока от 20 000 евро – въз основа
на амортизационните разходи;“
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г) в т. 8, буква „в“ след думите „на проекта“
се поставя точка и запетая и текстът до края
се заличава;
д) точка 9 се изменя така:
„9. за ремонт, модернизация и обновяване
на недвижим имот:
а) пълните разходи – когато недвижимият
имот се използва само за целите, заявени в
проекта, за период поне 5 години след датата
на приключване на проекта и разходите не
надвишават 100 000 евро;
б) при условията, посочени в буква „а“, когато
разходите за ремонт са на стойност над 100 000
евро – само за частта от амортизационните
разходи, съответстваща на продължителността
на използването му за проекта и процента на
действително използване за проекта;“
е) в т. 14 думите „чл. 5“ се заменят с „чл. 7“;
ж) в т. 16 думите „6 месеца“ се заменят с
„12 месеца“;
з) създава се т. 17:
„17. за договори за подизпълнители – крайните бенефициери следва да имат капацитета
сами да изпълняват дейностите, свързани с
проекта; сключването на договори с подизпълнители следва да бъде ограничено и сумата за изпълнение на възложените им задачи
по проекта трябва да бъде точно посочена в
споразумението за отпускане на безвъзмездна
помощ или еквивалентен правен инструмент:
а) при възлагане на договори за изпълнение
на проектите възложителите по чл. 7 и чл. 14,
ал. 4 и 5 от Закона за обществените поръчки и
чл. 1, ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки
обществени поръчки, приета с Постановление
№ 249 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 84 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 59 от 2005 г., бр. 53 от 2006 г.,
бр. 83 от 2007 г., бр. 3 и 34 от 2009 г. и бр. 86 от
2010 г.), действат в съответствие с националното
законодателство в областта на обществените
поръчки;
б) субекти, различни от посочените в буква
„а“, възлагат договори за изпълнение на проекти, като спазват принципите на публичност и
прозрачност, свободна и лоялна конкуренция,
равнопоставеност и недопускане на дискриминация; договори на стойност до 50 000 лв. без
данък добавена стойност може да се възлагат
чрез събиране на не по-малко от три оферти;
бенефициерите могат да не събират три оферти
за договори на стойност под 9700 лв. без данък
добавена стойност.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Непреките допустими разходи се отнасят
до категории разходи, които не се определят
като специфични разходи, пряко свързани с
проекта.“
5. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Непреките разходи могат да бъдат
одобрени за финансиране, ако са в размер не
повече от 7 на сто от общите допустими преки
разходи.
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(6) Организациите, които получават оперативни безвъзмездни средства от бюджета
на Общността, не могат да включват непреки
разходи в прогнозния си бюджет.“
§ 4. В чл. 6, ал. 1 т. 6 се отменя.
§ 5. Раздел VІІ се отменя.
§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думата „действията“ се поставя
точка и запетая и текстът до края се заличава;
б) точка 7 се изменя така:
„7. разходи за укрепване на административния капацитет за използване на средствата
от фонда;“.
2. В ал. 2 след думите „сертифициращ орган“
се добавя „или други структури, които подпомагат изпълнението на задачите, изброени в ал. 1“.
§ 7. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 1, т. 2 накрая се добавя „и Решение
№ 2011/177/EС на Комисията (OB, L 77 от
23.03.2011 г.)“.
2. В § 2 думите „изменен с Регламент
(ЕО, Евратом) № 1995/2006 г. (OB, L 390 от
30.12.2006 г.)“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 8. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
9429

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228
ОТ 28 ЮЛИ 2011 Г.

за допълнение на Постановление № 84 на
Министерския съвет от 2009 г. за приемане на
Списък на средищните училища в Република
България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и
приемане на финансови правила за разходване
на средствата за допълнително финансиране за
осигуряване обучението на пътуващите ученици
от средищните училища (обн., ДВ, бр. 29 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 51, 79 и 87 от 2009 г.
и бр. 3, 12 и 97 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 3 се създава ал. 6:
„(6) Средищните училища могат да участват
в техническото и/или финансово изпълнение,
включително да извършват разходи по проектите, финансирани по приоритетни оси 3 и 4
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г., чрез конкретния
бенефициент Министерството на образованието,
младежта и науката в случаите, в които това
е записано в критериите за избор на опера-
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ции, одобрени от Комитета за наблюдение на
оперативната програма, при спазване на правилата за избягване на двойно финансиране
и в съответствие с Постановление № 180 на
Министерския съвет от 2007 г. за приемане
на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд, за финансовата рамка
2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм.
и доп., бр. 79 от 2010 г.).“
§ 2. Наименованието „Допълнителна разпоредба“ се заменя с „Допълнителни разпоредби“
и в тях се създава § 1а:
„§ 1а. Правото по чл. 3, ал. 6 имат и регионалните инспекторати по образованието.“
Допълнителна разпоредба
§ 3. Регионалните инспекторати по образованието, училищата, детските градини и обслужващите звена, създадени съгласно Закона
за народната просвета, могат да участват в
техническото и/или финансовото изпълнение,
включително да извършват разходи по проектите, финансирани по приоритетни оси 3 и 4
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г., чрез конкретния
бенефициент Министерството на образованието,
младежта и науката в случаите, в които това
е записано в критериите за избор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение на
оперативната програма, при спазване на правилата за избягване на двойно финансиране
и в съответствие с Постановление № 180 на
Министерския съвет от 2007 г. за приемане
на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд, за финансовата рамка
2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм.
и доп., бр. 79 от 2010 г.).
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
9430

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229
ОТ 28 ЮЛИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци
в Република България, приета с Постановление № 77 на Министерския съвет от 2002 г.
(обн., ДВ, бр. 39 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 118
от 2002 г., бр. 53 от 2003 г., бр. 92 от 2004 г.,
бр. 56 от 2007 г. и бр. 50 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 10, ал. 4 думата „минимално“ се
заменя с „максимално“.
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§ 2. В чл. 20, ал. 4 думата „Подновяването“
се заменя с „Продължаването“.
§ 3. В чл. 22, ал. 1 думата „подновяване“ се
заменя с „продължаване“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от 15 юни
2011 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
9431

РЕШЕНИЕ № 165
ОТ 18 МАРТ 2011 Г.

за откриване на производство за издаване на
разрешение за търсене и проучване на нефт и
природен газ – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства,
в площ „Блок 3 Цар Калоян“, разположена
на територията на областите Русе, Разград,
Силистра, Шумен, Търговище и Велико Търново, и за уведомление за предоставяне на
разрешение чрез конкурс
На основание чл. 5, т. 2, чл. 7, ал. 2, т. 8,
чл. 42, ал. 1, т. 1 и чл. 44, ал. 3 от Закона за
подземните богатства и чл. 4, ал. 1, т. 1 и чл. 16
от Наредбата за провеждане на конкурси и търгове за предоставяне на разрешения за търсене
и/или проучване и на концесии за добив на
подземни богатства по Закона за подземните
богатства, приета с Постановление № 231 на
Министерския съвет от 2010 г.,
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива производство за издаване на
разрешение за търсене и проучване на нефт
и природен газ в площ „Блок 3 Цар Калоян“,
разположена на територията на областите Русе,
Разград, Силистра, Шумен, Търговище и Велико
Търново, с размер 4068 km2, с координати на
точките от № 1 до № 8 съгласно приложението.
2. Уведомява, че предоставянето на разрешението по т. 1 ще се извърши чрез конкурс.
3. Определя срок на разрешението за търсене
и проучване 5 години от датата на влизане
в сила на договора за търсене и проучване с
право на продължение съгласно чл. 31, ал. 3
от Закона за подземните богатства.
4. Срокът за закупуване на конкурсните
книжа е до 17,00 ч. на 120-ия ден от обнародването на решението в „Официален вестник“
на Европейския съюз.
5. Срокът за подаване на заявленията за
участие в конкурса е до 17,00 ч. на 130-ия ден
от обнародването на решението в „Официален
вестник“ на Европейския съюз.
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6. Срокът за внасяне на предложенията в
изпълнение на конкурсните условия е до 17,00 ч.
на 144-тия ден от обнародването на решението
в „Официален вестник“ на Европейския съюз.
7. Конкурсът е неприсъствен.
8. Определя цена на конкурсните книжа
в размер 15 000 лв. Конкурсните книжа се
закупуват от стая № 813 в Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма на адрес:
ул. „Триадица“ № 8, гр. София, в определения
по т. 4 срок.
9. Кандидатите за участие в конкурса трябва
да отговарят на изискванията на чл. 23, ал. 1
от Закона за подземните богатства.
10. Предложенията на кандидатите в изпълнение на конкурсните условия се оценяват
въз основа на предлаганите работни програми,
средства за опазване на околната среда, обучение, бонуси и притежаваните управленски и
финансови възможности, както е предвидено
в конкурсните книжа.
11. Определя депозит за участие в конкурса
в размер 20 000 лв., платим до срока по т. 5
по банкова сметка на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, посочена в
конкурсните книжа.
12. Депозитът на участника, спечелил конкурса, се връща след подписване на договора,
а на останалите участници – в 14-дневен срок
след обнародването в „Държавен вестник“ на
решението на Министерския съвет за издаване
на разрешение за търсене и проучване.
13. Заявленията за участие в конкурса и
предложенията на кандидатите в изпълнение
на конкурсните условия се подават в служба
„Деловодство“ на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на адрес: ул.
„Триадица“ № 8, гр. София, на български език
съгласно изискванията на чл. 46 от Закона за
подземните богатства.
14. Конкурсните предложения се изготвят
в съответствие с изискванията и условията,
посочени в конкурсните книжа.
15. Конкурсът се провежда и когато има
само един допуснат кандидат.
16. Към извършване на геологопроучвателните дейности да се пристъпи след оценка за
съвместимост на годишните работни проекти
за търсене и проучване съгласно Наредбата за
условията и реда за извършване на оценки за
съвместимостта на планове, програми, проекти
и инвестиционни предложения с предмета и
целите на опазване на защитени зони, приета с
Постановление № 201 на Министерския съвет
от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и
доп., бр. 81 от 2010 г.), от съответния компетентен орган.
17. Упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
17.1. Да изпрати решението за обнародване
в „Официален вестник“ на Европейския съюз
и в „Държавен вестник“.
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17.2. Да организира и проведе конкурса.
18. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването му в „Официален
вестник“ на Европейския съюз пред Върховния
административен съд.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 1
СПИСЪК НА КООРДИНАТИТЕ
Координатна система WGS 84
Географска дължина

Географска
ширина

1.

26.0000

43.7653

2.

27.0000

43.7653

3.

27.0114

43.2995

4.

26.7651

43.2996

5.

26.7649

43.3670

6.

26.5180

43.3660

7.

26.5179

43.2992

8.
9383

26.0000

43.2964

№

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
МИНИСТЕРСТВО НА
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ИНСТРУКЦИЯ № М-3
от 18 юли 2011 г.

за взаимодействие между Министерството на
отбраната и Министерството на вътрешните
работи
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С тази инструкция се определят редът
и организацията на взаимодействие между Министерството на отбраната и Министерството
на вътрешните работи при изпълнение на дейностите, възложени им по Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
и Закона за Министерството на вътрешните
работи.
Чл. 2. Целта на инструкцията е да се осигури
ефективност на взаимодействието за изпълнение
на дейностите по чл. 1.
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Чл. 3. (1) За координация на дейностите
по тази инструкция в мирно време се създава
Междуведомствена комисия.
(2) Съставът и задачите на комисията се определят със заповед на министъра на отбраната
и министъра на вътрешните работи.
Чл. 4. (1) Министерството на отбраната
и Министерството на вътрешните работи съгласуват съвместните си задачи с планове за
действие по цел, задачи, място и време.
(2) Плановете по ал. 1 са за изпълнение
на дейностите по мобилизацията, контрол
на корабоплаването; защитата на критичната
инфраструктура и населението при бедствия;
охрана и прикритие на държавната граница;
защита на суверенитета и териториалната цялост
на страната; в борбата срещу разпространяване
на оръжия за масово унищожение, незаконен
трафик на оръжие и терористична дейност.
(3) При настъпили структурни промени в
Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи двете министерства
своевременно си предоставят информация за
коригиране на разработените планове.
Раздел IІ
Взаимодействие в мирно време и при обявяване
на извънредно положение
Чл. 5. (1) Органите на Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) оказват необходимото
съдействие на формированията от въоръжените
сили на Република България при провеждане
на рекогносцировки, изграждането на фортификационни съоръжения и за извършването
на други дейности, свързани с отбраната на
страната в граничната зона и на линията на
държавната граница.
(2) Въоръжените сили при необходимост
оказват съдействие на органите на ГДГП за
наблюдение и контрол на държавната граница
срещу незаконен трафик на оръжие и въоръжени
провокации на държавната граница.
Чл. 6. По искане на министъра на вътрешните
работи и по заповед на министъра на отбраната
въздухоплавателни средства на Военновъздушните сили участват в извършването на дейности
по търсене и спасяване, пожарогасене от въздуха, медицинска евакуация и други логистични
дейности, при спазване изискванията на чл. 52,
ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България.
Чл. 7. Министерството на вътрешните работи,
при поискване от Министерството на отбраната, предоставя информация за организацията и
характера на действията на граничната охрана
на съседните страни.
Чл. 8. (1) Структурите и военните формирования, осъществяващи военното разузнаване,
съгласуват с органите на ГДГП времето, мястото
и условията за провеждане на мероприятия в
граничната зона и на линията на държавната
граница.
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(2) Органите на ГДГП съдействат на структурите и формированията по ал. 1 в граничната
зона при:
1. престой на личен състав и техника в
планирани райони, както и при движението
им по определените маршрути;
2. опазване на държавната тайна и спазване на
легендировката на провежданите мероприятия.
Чл. 9. (1) Командирът на Военноморските
сили и директорът на ГДГП съгласуват в мирно
време плановете си за взаимодействие и определят реда за обмен на информация, касаеща
наблюдението и контрола на корабоплаването в
морските пространства на Република България.
(2) Министерството на отбраната осигурява
базиране на корабите и техническите средства
на ГДГП в пунктовете за базиране на Военноморските сили и настаняването на личния
състав.
(3) По искане на оперативния дежурен
на ГДГП в Бургас оперативният дежурен на
Военноморските сили разрешава работата на
брегови и корабни радиолокационни станции
на отделни райони и участъци в интерес на
охраната на морската граница на страната.
(4) Командирът на Военноморските сили и
директорът на ГДГП организират взаимното
информиране относно позициите, типа и режима
на работа на радиолокационните станции от
бреговите им системи за наблюдение.
(5) По искане на командира на Военноморските сили директорът на ГДГП разрешава
участието на гранично-полицейски кораби,
вертолети и средства за наблюдение при осигуряване на контрола на корабоплаването.
Чл. 10. По искане на ГДГП Военно-географската служба осигурява геодезисти за определяне
координатите на точки от граничната линия на
държавната граница в държавната координатна
система и в договорена единна координатна
система със съответна съседна страна.
Чл. 11. Военно-географската служба предоставя на Министерството на вътрешните работи
необходимите му военно-географски материали
и данни за участие в отбраната на страната.
Чл. 12. (1) Полицейските органи на Министерството на вътрешните работи оказват
съдействие на длъжностни лица и формирования
от Въоръжените сили, когато противозаконно
се пречи на тяхната дейност.
(2) Полицейските органи на Министерството
на вътрешните работи по искане от командващия на Съвместното командване на силите,
командирите на видовете въоръжени сили и на
формирования оказват съдействие за ограничаване на движението на лица и транспортни
средства в определени райони и по маршрути
при придвижване на войски и сили на Министерството на отбраната.
Чл. 13. (1) Взаимодействието между Министерството на отбраната и Министерството на
вътрешните работи при бедствия се организира

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9

съгласно Закона за защита при бедствия, Националната програма за защита при бедствия и
разработените планове за защита при бедствия.
(2) При бедствия, вследствие на крупни
промишлени аварии и пожари в обекти, работещи с ядрени, взривоопасни и пожароопасни
материали, радиоактивни вещества, промишлени отровни вещества и токсични газове, се
обменят данни между Националния оперативен комуникационно-информационен център
на Главна дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“ и Центъра за контрол
на радиационната, химическа, биологическа
и екологическа обстановка на Съвместното
командване на силите.
(3) Министерството на вътрешните работи
и Министерството на отбраната взаимно си
предоставят информация за дейностите на
своите структури по отношение защитата при
бедствия за предходната година.
Чл. 14. Обучението и научноизследователската дейност между Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната се
осъществява по взаимна договореност съгласно
съществуващата нормативна уредба.
Чл. 15. Военномедицинската академия и
Медицинският институт на МВР си взаимодействат при оказването на медицинска помощ
и лечение на служители от двете ведомства по
взаимно договаряне.
Раздел ІІІ
Взаимодействие между Военния команден
център и Оперативния дежурен център на
Министерството на вътрешните работи
Чл. 16. Взаимодействието между Военния
команден център и Оперативния дежурен център на Министерството на вътрешните работи
се осъществява чрез обмен на информация за:
1. инциденти с участието на военнослужещи
или такива, станали на територията на военни
обекти;
2. привличане на сили и средства от въоръжените сили за участие в спасителни и
неотложни аварийно-възстановителни работи
при бедствия и неутрализиране на невзривени
боеприпаси;
3. оповестяването, състоянието и положението на формирования от въоръжените сили,
определени за участие в съвместни действия
с органите на Министерството на вътрешните
работи.
Чл. 17. Оперативният дежурен на Военния
команден център оповестява оперативния дежурен на Министерството на вътрешните работи
при привеждане на въоръжените сили или част
от тях в по-висока степен на бойна готовност.
Чл. 18. Оперативният дежурен от Оперативния дежурен център на Министерството на
вътрешните работи информира оперативния
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дежурен от Военния команден център за възникнали бедствия и други извънредни ситуации
и последиците от тях.
Чл. 19. Военният команден център и Оперативният дежурен център на Министерството
на вътрешните работи провеждат съвместни
мероприятия по подготовката на личния състав
от дежурните смени и екипи за оповестяване
при различни състояния и степени на бойна
готовност.
Раздел ІV
Взаимодействие при поддържане на готовност
за работа във военно време
Чл. 20. (1) Министерството на отбраната и
Министерството на вътрешните работи поддържат готовност за работа във военно време,
осигуряваща изпълнение на възложените им
военновременни задачи.
(2) Готовността за работа във военно време
включва бойната, оперативната и мобилизационната готовност на двете министерства.
(3) Готовността за работа във военно време
на Министерството на вътрешните работи се
поддържа в системата на отбранително-мобилизационната му подготовка.
(4) Отбранително-мобилизационната подготовка в Министерството на вътрешните работи
включва провеждането на мероприятия с цел
повишаване на готовността и на тренираността
на служителите за изпълнение на съвместни
задачи по отбраната на страната.
Чл. 21. Министерството на отбраната и
Министерството на вътрешните работи си взаимодействат при изготвяне на документите за
работа на двете министерства във военно време.
Чл. 22. Поддържането на мобилизационната
готовност в двете министерства се съгласува по:
1. изготвянето на схема за мобилизация на
Министерството на вътрешните работи;
2. изготвянето на донесение за мобилизационна готовност и доклад-анализ за комплектуването на Министерството на вътрешните
работи с мобилизационни ресурси;
3. обмен на информация за планираните за
следващата календарна година учебно-мобилизационни мероприятия на Министерството на
вътрешните работи, свързани с привличане на
мобилизационни ресурси;
4. обмен на информация за доставените
мобилизационни ресурси на проведените в
Министерството на вътрешните работи учебномобилизационни мероприятия;
5. зачисляването в мобилизационния резерв
на освободените от служба служители на Министерството на вътрешните работи;
6. изпълнението на заявки за необходимите
им мобилизационни ресурси за попълване на
мобилизационните им команди и за провеждане на учебно-мобилизационни мероприятия;
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7. извършването на сравнение за предоставените мобилизационни ресурси по график,
съгласуван със съответните териториални
структури за военен отчет на Министерството
на отбраната.
Чл. 23. Министерството на вътрешните
работи предоставя на Министерството на отбраната информация относно регистрацията,
пререгистрацията и снемането от отчет на
техниката, заведена на военен отчет.
Чл. 24. Министерството на отбраната организира поддържането на мобилизационен резерв
за нуждите на Министерството на вътрешните
работи.
Чл. 25. Министерството на отбраната предоставя на Министерството на вътрешните
работи собствени програмни и информационни
продукти за управлението на мобилизацията и
комплектуването с мобилизационни ресурси и
осъществява методическа помощ по използването им.
Чл. 26. При провеждане на мобилизация
Министерството на вътрешните работи предоставя информация на Министерството на
отбраната за хода на мобилизацията и заявки
за попълване с ресурси от резерва.
Раздел V
Взаимодействие при военно положение или
положение на война
Чл. 27. Взаимодействието между Министерството на отбраната и Министерството на
вътрешните работи при военно положение и
положение на война се организира чрез съгласуване на съвместните им задачи и действия
при изпълнение на стратегическите планове,
плановете за операции на въоръжените сили и
плановете за оперативно използване на силите
на Министерството на вътрешните работи.
Чл. 28. При обявяване на военно положение
или положение на война Министерството на
вътрешните работи съгласувано с Министерството на отбраната изпраща групи за координация и взаимодействие в щаба на Върховното
главно командване и Съвместното командване
на силите.
Чл. 29. Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи съгласуват
реда и маршрутите за евакуация извън зоната
на военната операция.
Чл. 30. Министерството на вътрешните работи оказва съдействие на въоръжените сили
за осигуряване на маршрутите за конвоиране
на военнопленници до районите на изгражданите за целта лагери извън зоната на военната
операция.
Раздел VІ
Взаимодействие при организиране охраната и
прикритие на държавната граница
Чл. 31. При военно положение или положе
ние на война органите на ГДГП и формированията от въоръжените сили съгласуват действията
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си по осигуряване охран ата на държавната
граница и развръщането на военните формирования в граничната зона с цел защита
на суверенитета и териториалната цялост на
страната.
Чл. 32. (1) При положение на война по
заповед на министъра на вътрешните работи,
съгласувана с Главнокомандващия на ВС,
органите на ГДГП, разположени в зоната на
военната операция, се оттеглят извън нея.
(2) Маршрутите и времето за оттегляне през
зоната на военната операция се съгласуват с
командващия на Съвместното командване на
силите и/или командирите на сухопътния и
морския компонент.
(3) Представители на органите на ГДГП
участват в провеждането на рекогносцировки
от формированията на въоръжените сили,
при уточняване на стратегическите и оперативните планове.
(4) Органите на ГДГП оказват съдействие
на формированията от въоръжените сили при
организиране наблюдението на държавната
граница.
Чл. 33. Формированията от въоръжените
сили и органите на МВР, предназначени за
отбрана на страната, използват топографски
карти с единна кодировка, съвместими кодово-разговорни и сигнални таблици и обменят
радиоданни.
Чл. 34. Редът и способите за охрана на
държавната граница, извън зоната на военната операция, се определят от министъра на
вътрешните работи съгласувано с Главнокомандващия на въоръжените сили.

(3) Борбата с диверсионно-разузнавателните
формирования и терористичните групи в зоната
на военната операция се води от въоръжените
сили във взаимодействие с органите на Министерството на вътрешните работи.
(4) Борбата с диверсионно-разузнавателните
формирования и терористичните групи извън
зоната на военната операция се води от органите на Министерството на вътрешните работи
във взаимодействие с военни формирования
от въоръжените сили.

Раздел VІІ
Взаимодействие при борба с десанти, диверсионно-разузнавателни формирования и
терористични групи

Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази инструкция: „Зона
на военната операция“ е географска зона, в която определен командващ, командир планира и
изпълнява възложената му мисия – ограничена
по цел, задачи, място, време и ресурси.

Чл. 35. Задачите по воденето на борба с
десанти, диверс ионно-разузнавателни терористични групи и други формирования
за организирана съпротива се изпълняват
чрез провеждането на съвместни операции и
действия на структурите на Министерството
на вътрешните работи и военните формирования от въоръжените сили.
Чл. 36. (1) Органите за управление на въоръжените сили предоставят на Министерството
на вътрешните работи инф ормация относно
местата, времето за стоварване и състава на
десантите на противника във и извън зоната
на военната операция.
(2) Министерството на вътрешните работи
предоставя на Министерството на отбраната
информация за сформ ирането и действията
на терористични групи и други формирования
за организирана съпротива на територията
на страната.

Раздел VІІІ
Взаимодействие при организиране защитата
на обектите от критичната инфраструктура
Чл. 37. (1) Органите на Министерството
на вътрешните работи във взаимодействие
с формированията от въоръжените сили на
Република България организират защитата
на обектите от критична инфраструктура на
територията на страната.
(2) Конкретните задачи и съставът на силите и средствата за защита на обектите от
критична инфраструктура на територията на
страната, в т.ч. и пунктовете за управление
на държавното ръководство за военно време,
се определят във военновременните планове
на Министерството на вътрешните работи и
плановете на въоръжените сили.
Чл. 38. Участието на структурите на Министерството на вътрешните работи и формированията от въоръжените сили, определени
за съвместна защита на обектите от критична
инфраструктура на територията на страната,
се организира и координира в съответствие с
разработените планове.

Заключителни разпоредби
§ 2. Инструкцията отменя Инструкцията за
взаимодействие между Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи
на Република България – рег. № 07/24.10.2001 г.
за Министерството на вътрешните работи и
№ И-15/31.10.2001 г. за Министерството на
отбраната.
§ 3. Инструкцията се издава на основание
чл. 35, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл. 21,
т. 11 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
Министър на отбраната: А. Ангелов
Министър на вътрешните работи:
Цв. Цветанов
9371
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ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН
СЪД
РЕШЕНИЕ № 100
от 16 юни 2011 г.

по административно дело № С-220 от 2010 г.
Върховният административен съд в състав:
председател: Таня Вачева, и членове: Иван
Раденков, Соня Янкулова, с участието на
секретар-протоколиста Маринела Цветанова
разгледа административно дело № С-220 по
описа за 2010 г. на Върховния административен
съд, VІІ отделение, докладвано от съдията
Соня Янкулова.
Производството е по чл. 185 и сл. АПК.
Образувано е по жалба на Росица Георгиева
Стойчева от София, ж. к. Люлин, бл. 314, вх.
В, ет. 2, ап. 43, и на Павел Младенов Първанов
от Монтана, ул. Неофит Рилски 38, ет. 4, ап. 4,
срещу Инструкцията за подбора, подготовката
и преминаването на службата на служители
от Министерството на вътрешните работи,
изпращани като полицейски наблюдатели в
мисии на международни организации, рег.
№ Із-971 от 30.06.2006 г. В срока по чл. 189,
ал. 2 АПК към оспорването се присъедини
Бойко Георгиев Камарски от София, ж. к.
Разсадника, бл. 65, вх. А, ет. 12, ап. 41.
Жалбоподателите считат Инструкцията
за подбора, подготовката и преминаването
на службата на служители от Министерството на вътрешните работи, изпращани
като полицейски наблюдатели в мисии на
международни организации, рег. № Із-971 от
30.06.2006 г. (Инструкция 2006) за действащ
подзаконов нормативен акт с оглед влязлото
в сила Решение № 14946 от 08.12.2009 г. на
Върховния административен съд, постановено
по административно дело № 5837 от 2009 г.
(ДВ, бр. 57 от 2010 г.). Твърдят, че Инструкция 2006 е нищожна поради неизпълнение
на законовата процедура по издаването є. В
нарушение на чл. 5, ал. 5 от Конституцията на
Република България и чл. 37, ал. 1 от Закона
за нормативните актове (ЗНА) обжалваната
Инструкция 2006 не е обнародвана в „Държавен вестник“, поради което не е произвела
действие. Алтернативно твърдят, че Инструкция 2006 е незаконосъобразна в частта „и
ползване на неплатен отпуск за времето на
участие в мисията“ на чл. 15, ал. 1 и в частта
„и им разрешава ползване на неплатен отпуск
за времето на участие в мисията“ на чл. 15,
ал. 2 поради противоречие с чл. 212, ал. 1, т. 7
от Закона за Министерството на вътрешните
работи (ЗМВР) и чл. 32 от Закона за държавния служител (ЗДСл.). Задължителното
обвързване на изпращането на служителите
на Министерството на вътрешните работи
(МВР) за участие в мисии на международни
организации с излизането им в неплатен отпуск
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е в противоречие с характера на правото на
отпуск като субективно право и не може да е
условие за участие в мисии. Съгласно чл. 51,
ал. 1, т. 8 ЗМВР за изпълнение на основните
си задачи по чл. 6 структурите на МВР извършват дейности по участие в мисии извън
територията на страната. С оглед на това за
времето на участието си в мисия служителите
на МВР изпълняват задачи по служебното
си правоотношение, поради което следва да
получават заплата за труда си по аргумент от
§ 1а ЗМВР във връзка с чл. 32 ЗДСл. Сочат,
че за времето на участие в мисии служителите на МВР не получават възнаграждение от
международните организации, а само средства
за издръжка – пътни, дневни, квартирни.
Жалбоподателят Павел Първанов излага
и доводи за противоречие със Съвместно
действие 2008/124/ОВППС на Съвета относно мисията на Европейския съюз в областта
на върховенството на закона – Еulex Kosovo.
Твърди и излага подробни аргументи, че Инструкция 2006 е дискриминационна досежно
възнаграждението, общественото и здравното
осигуряване на служителите на МВР, които
участват в мисии, спрямо другите служители
в държавата, които участват в международни
мисии. Жалбоподателите молят съда да прогласи нищожността на оспорената Инструкция
2006, алтернативно, да отменят оспорените
разпоредби като незаконосъобразни. Жалбоподателят Павел Първанов се представлява
от адв. Младен Георгиев. Претендира направените по делото разноски.
Ответникът по жалбата – министърът на
вътрешните работи, счита жалбата за недопустима. Оспореният акт няма белезите на
подзаконов нормативен акт. От съдържанието
на Инструкция 2006 е видно, че тя не може
да бъде квалифицирана като нормативен акт
по смисъла на чл. 7, ал. 3 ЗНА. Актът не дава
задължителни указания на подчинените на министъра органи и с нея не се указва прилагането
на нормативен акт. Не е налице и законова
делегация за издаването му. Инструкция 2006 е
акт на министъра, който разписва вътрешния
ред, по който служителите на МВР могат да
кандидатстват за участие в мисии на международни организации. С нея не възникват и
не се засягат права или законни интереси на
неопределен кръг субекти, а единствено се
регламентира редът за упражняване на предоставените на служителите на МВР права.
Инструкция 2006 е в кръга на оперативната
самостоятелност на административния орган.
Ответникът счита жалбата на Росица Георгиева Стойчева за недопустима поради липса
на правен интерес. Към момента на подаване
на жалбата служебното правоотношение на
Стойчева е прекратено по силата на заповед
№ К-6671 от 18.08.2009 г., поради което и с
оглед на възможността само служители на
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МВР да участват в мисии не е налице възможност за засягане на нейни субективни
права. Алтернативно ответникът поддържа
искане за неоснователност на жалбата. Счита
за неоснователно твърдяното нарушение на
чл. 5, ал. 5 от Конституцията с оглед изложеното досежно характера на Инструкция 2006.
Твърди, че посоченото в чл. 212, ал. 1, т. 7
ЗМВР право на неплатен отпуск за участие в
мисии може да бъде упражнено единствено по
желание на служителя. Инструкция 2006 не
задължава служителите да ползват неплатен
отпуск, тъй като участието в мисии е на доброволен принцип. Не е налице и нарушение
на Закона за държавния служител, тъй като
по време на участието си в мисии служителят е в неплатен отпуск и следователно не е
налице хипотезата на чл. 32 ЗДСл. Служителите на МВР, полагайки труд по служебно
правоотношение, ако отговарят на определени
критерии, имат право да участват в конкурс
за подбор на участници за определена мисия.
Сочи, че в жалбата на Първанов са наведени
доводи за наличие на дискриминационни елементи. Твърди, че разглеждането им става по
специален ред, поради което жалбата в тази
є част следва да бъде оставена без разглеждане. Оспорва размера на претендираните от
Първанов разноски по делото.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за
основателност на жалбите. Инструкция 2006
е нормативен акт по смисъла на чл. 7, ал. 3
ЗНА и издаването є е в нарушение на чл. 5,
ал. 5 от Конституцията. С оглед на това актът
е нищожен.
Върховният административен съд, за да се
произнесе, взе предвид следното:
По предмета на правния спор:
Инструкцията за подбора, подготовката и
преминаването на службата на служители от
Министерството на вътрешните работи, изпращани като полицейски наблюдатели в мисии
на международни организации, е одобрена със
заповед № Із-971 от 30.06.2006 г. на министъра
на вътрешните работи. Със заповед № МЗ-11
от 05.06.2007 г. на министъра на вътрешните
работи е одобрена нова Инструкция за подбора,
подготовката и преминаването на службата
на служители от Министерството на вътрешните работи, изпращани за участие в мисии
на международни организации (Инструкция
2007). С § 1 от допълнителните разпоредби
на Инструкция 2007 Инструкция 2006 е отменена. Инструкция 2007 е обжалвана пред
съда и с Решение № 14946 от 08.12.2009 г. на
Върховния административен съд, постановено
по административно дело № 5837/2009 г., е
прогласена нищожността є. Съдебното решение е обнародвано в „Държавен вестник“,
бр. 57 от 27.07.2010 г., от която дата, с оглед
разпоредбата на чл. 194 АПК, влиза в сила.
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От тази дата съгласно чл. 195, ал. 1 АПК
Инструкция 2007 е отменена. Ответникът
не твърди и по делото няма ангажирани доказателства, които да установяват отмяната
на Инструкция 2006 с друг, последващ акт
на министъра. Следователно към датата на
образуване на настоящото производство Инструкция 2006 е прилаган от ответника акт.
По допустимостта на оспорването:
Допустимостта на оспорването на Инструкция 2006 е функция на нейния характер
като акт и на наличието на правен интерес
у жалбоподателите.
1. По характера на акта:
Безспорно е, че Инструкция 2006 е административен акт – едностранно волеизявление
на административен орган, направено въз
основа на закона и с цел неговото изпълнение.
Волеизявление, защото съдържа нареждане
относно дейността по участие на служители
на МВР в мисии. Едностранно, защото произвежда действието си (поражда правните си
последици) независимо от волята на адресатите. Волеизявление на административен
орган, защото министърът на вътрешните
работи е едноличен цент ра лен държавен
орган съгласно чл. 19, ал. 2, т. 4 от Закона
за администрацията. Издаден е във връзка с
изпълнение на Закона за Министерството на
вътрешните работи.
С пор ът е дос еж но хара к т ера на т ози
акт – нормативен или ненормативен. Жалбоподателите твърдят, че това е нормативен
административен акт, а ответникът – че това
не е нормативен акт по смисъла на чл. 7,
ал. 3 ЗНА, а акт по смисъла на чл. 2, ал. 2,
т. 3 АПК, който създава права и задължения
само за подчинените му органи. В съответствие с принципа на правната сигу рност
наименованието на даден административен
акт би следвало да съответства на характера
му, установен с позитивното право. Съгласно
разпоредбата на чл. 7, ал. 3 ЗНА инструкцията
е нормативен акт, с който висшестоящ орган
дава указания до подчинени нему органи
относно прилагане на нормативен акт, който
той е издал или чието изпълнение трябва да
осигури. Характерът на акта обаче не следва
автоматично от наименованието му. Законовите критерии за нормативния административен
акт са съдържанието на включените в него
правила за поведение, адресатите и правното
му действие – чл. 75, ал. 1 АПК.
а) по съдържанието на нормите:
Видно от съдържанието на включените в
Инструкция 2006 норми, те представляват
общо, безлично, абстрактно правило за поведение, което урежда по общ и задължителен
начин действията по подбор, подготовката и
преминаването на службата на служителите
на МВР в мисии. Неоснователно е твърдението на ответника по жалбата, че нормите
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не давали никакви указания на подчинените
на министъра органи, нито им указвали как
да се приложи законът, а разписвали „вътрешния ред, по който служителите могат
да кандидатстват за участие в мисии“. Ред
означава последователност в извършването
на дадени действия. Видно от включените в
Инструкция 2006 норми, повечето от тях не
създават ред за упражняване на визираното в
чл. 191, ал. 1, т. 8 ЗМВР право на служителите
на МВР да бъдат назначавани без конкурс
на друга длъжност в рамките на притежаваната категория, нито на правото им на
неплатен отпуск по чл. 212, ал. 1, т. 7 ЗМВР
за времето на участие в мисии. Нормите в
инструкцията регламентират упражняването
на имплицитно уредената (до 01.01.2011 г.) в
закона възможност на служителя да участва в
мисии. Нормите на Инструкция 2006 установяват, че това е доброволно (чл. 4 – изрично
и изведено систематично от конкурсното начало), условията, на които трябва да отговаря
служителят (чл. 5), статуса на служебното
му правоотношение (чл. 15, ал. 1 и 2, чл. 23,
ал. 2), възможността да носи отговорност за
действията си по време на мисията (чл. 22, т. 2),
възможността да получи оценка за дейността
(чл. 17, ал. 2, т. 7), т.е. установяват условията
за упражняване на субективното право на
участие в мисии. Наред с това инструкцията
определя (чл. 2), че участието в мисии става
във формата на структурна единица – контингент, създава компетентност за предоставянето на мандат (чл. 3) и за прехвърлянето
на ръководството на структурната единица
на ръководството на мисията (чл. 16). Това
съдържание на правните норми безспорно
създава задължителни, абстрактни правила
за поведение, чрез които се претендира да
се уредят (в голямата си част при това първично) отношенията по повод и във връзка
с упражняването на субективното право на
служителите на МВР на участие в мисии. То
не се ограничава със създаването на ред за
прилагане на законови норми. Следователно
съдържанието на нормите на Инструкция
2006 определя нормативния характер на акта.
б) по адресатите на нормите:
Що се отнася до втория законов белег на
подзаконовия административен акт – неопределен и неограничен брой адресати, той
също е налице. Визираните в Инструкция 2006
правила за поведение са задължителни както
за органите, пряко отговорни за осъществяване на дейността, осигуряваща участието
на служители на МВР в мисии, така и до
всеки един служител на МВР, който реши
да упражни правото си на участие в мисии.
(Визираният в чл. 5, ал. 1 от Инструкция
2006 кръг от субекти, адресати на правото на
участие в мисии – служители на Национална
служба „Полиция“, от една страна, ограничава
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без законово основание кръга на адресатите,
а, от друга, с оглед посоченото в § 108 ЗВМР
следва след влизането в сила на тази разпоредба актът да се счита приложим за всички
служители на министерството.) Безспорно,
нормите се отнасят само до служители на
МВР. Те всички, поради факта, че министърът
на вътрешните работи е едноличен централен
държавен орган и с оглед на характера на
министерството като администрация с йерархичен характер и централизъм в управлението
(чл. 2 ЗМВР), се явяват негови подчинени. Но
тези от тях, които кандидатстват за участие в
мисии, упражняват свое субективно право, а
не изпълняват визирано им в длъжностната
характеристика служебно задължение, т.е. не
действат в качеството си на подчинен орган.
С оглед на това единствено и само от личната
преценка на всеки служител зависи дали и
кога ще попадне под регулиращото действие
на нормите на инструкцията. Поради това и
поради неопределеното във времето действие на акта е налице визираният от закона
неопределен и неограничен брой адресати.
в) по приложимостта на правното действие:
Приложението на Инструкция 2006 не
е еднократно, а дъл ж имо винаги, когато
сл у ж и тел на министерст во то у п ра ж н ява
правото си на участие в мисии. Т.е. налице
е неизчерпващо се с еднократно приложение
действие на правните норми, което обосновава
наличие на исканата от закона многократност
на правното действие на акта.
При така установеното наличие на административноправни норми, които се отнасят
за неопределен и неограничен брой адресати
и които имат многократно правно действие,
е видно, че оспорената Инструкция 2006 е
нормативен административен акт.
2. По правния интерес на жалбоподателите
от оспорване на акта:
Ответникът твърди, че жалбоподателката
Росица Стойчева няма правен интерес от
оспорване на Инструкция 2006, тъй като със
заповед № К-6671 от 18.08.2009 г. на министъра на вътрешните работи нейното служебно
правоотношение е прекратено. С оглед на това
тя към момента на подаване на жалбата няма
качеството на служител на министерството,
а според закона в мисии могат да участват
само служители. Безспорно по делото е, че
със заповед № К-31 от 03.01.2003 г. и заповед
№ К-1982 от 17.08.2006 г. Стойчева е назначена
на щат „мисии на международни организации“, разрешено є е ползването на неплатен
отпуск и е изпратена като служител на МВР
в състава на международните полицейски
сили, съответно като полицейски наблюдател
в мисията на ООН в Косово. Няма спор, че
служебното є правоотношение на 18.08.2009 г.
е прекратено. Следователно към датата на
подаване на жа лбата – 01.09.2010 г., и до
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приключване на устните състезания тя не е
обвързана от съдържащите се в Инструкция
2006 норми. Стойчева обаче е била подчинена на тези норми към датата на участието є
във втората международна мисия в Косово.
Именно оспорените норми на инструкцията
са регламентирали отношенията, уреждащи
участието є в мисията. С оглед на това нейните
права и законни интереси са били предмет
на регламентация, на засягане от акта, поради което за нея е налице правен интерес
от прогласяване на нищожността на акта.
Жалбоподателите Павел Първанов и Бойко Камарски, видно от доказателствата по
делото, са служители на МВР. Наред с това
Първанов твърди, че въз основа заповед
№ К-2778 от 12.12.2006 г. на министъра на
вътрешните работи е участвал в мисията на
ООН в Косово. Този факт не се оспорва от
ответника. С оглед на изложеното оспореният
акт е засегнал законни права и интереси на
Първанов, а досежно двамата жалбоподател
може да засегне такива, поради което и за
тях е налице правен интерес от оспорването.
По основателността на оспорването:
1. По твърдението за нарушение на изискването за форма:
От изложеното по-горе досежно характера
на Инструкция 2006 като нормативен административен акт следва, че за нея е относимо
изискването на чл. 5, ал. 5 от Конституцията – всички нормативни актове се публикуват
и влизат в сила три дни след обнародването.
Относима е и аналогичната разпоредба на
чл. 37, ал. 1 ЗНА, която изисква обнародване
на подзаконовите административни актове.
Нормата на чл. 78, ал. 2 АПК препотвърждава
конституционно установеното изискване за
обнародване на нормативните административни актове. Това повтаряне на възприетото
конституционно решение само утвърждава
значимостта на обнародването като начин за
узнаване от адресатите на акта за издаването
му и като завършващ елемент на фактическия състав по издаване на нормативния
административен акт, в т.ч. по определяне на
момента на влизането му в сила. Всеки акт,
за да породи правно действие, т.е. за бъде
противопоставен на адресатите си, трябва да
е станал тяхно достояние. За нормативните
административни актове това става чрез
обнародването в „Държавен вестник“, което
създава законовата презумпция за узнаване.
С оглед на това при необнародване актът не
е довършен – не са извършени предписани
от Конституцията действия. Недовършеният
акт не може да произведе правно действие,
но може (по принцип) да бъде довършен – в
случая с обнародването му. Въпросът е, че
хипотетичната възможност за довършване
не е осъществена. Инструкция 2006 е приета
на 30.06.2006 г. До отмяната є от Инструк-
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ция 2007 – 05.06.2007 г., не е обнародвана.
Впрочем, именно поради необнародване е
прогласена нищожността и на Инструкция
2007 г. Въпреки необнародването, т.е. въпреки
недовършения акт, Инструкция 2006 е поставен в изпълнение акт. Налице е превръщане
на фактическото в нормативно – налице е
трайно прилагане на акта от адресатите му
и фактическо уреждане в съответствие с него
на отношенията, предмет на регламентация.
Да се приеме при това положение, че актът
продължава да е недовършен, т.е. несъществуващ, означава да се толерира неправомерното
действие на органа, като му се позволи да
постигне желан от него фактически резултат в нарушение на конституционна норма.
Това пряко нарушава принципа на правовата
държава – чл. 4, а л. 1 от Констит у ци ята,
и принципа на законност – чл. 4, ал. 1 и 2
АПК, както и изискването за правна стабилност и оправданите очаквания на правните
субекти. Вярно е, че всеки, който има интерес да установи факта на необнародване на
акта, може да заведе установителен иск по
чл. 128, ал. 2 АПК. Но с оглед субективните предели на действие на установителното
съдебно решение то ще има действие само
между страните по делото. В контекста на
презумпцията за законосъобразност на административния акт и на неговата пряка
изпълняемост, както и на конституционното
задължение на съда да осъществява контрол
за законност на актовете и действията на
административните органи – чл. 120, ал. 1
от Конституцията, да се приеме в случая,
че е налице недовършен акт, а не изпълняем
порочен акт, означава съдът да не изпълни
задължението си за ефективна защита на
правата и законните интереси на гражданите
и на държавата – чл. 117 от Конституцията.
Именно трайното фактическо прилагане на
акта обективира окончателното приключване на производството по издаване на акта и
прави неизпълнението на конституционното
изискване за обнародване съществено нарушение на изискването за форма. Съществено,
защото засяга волеизявлението на органа в
степен, в която е налице липса на валидно
волеизявление. Това прави Инструкция 2006
нищожен нормативен административен акт.
В тази насока е и трайната практика на
Върховния административен съд, от която
настоящият състав не намира основание да
се отклони (Решение № 2174 от 11.03.2004 г.
по административно дело № 3680/2003 г.;
Решение № 14935 от 08.12.2009 г. по административно дело № 12183/2009 г.; Решение
№ 11788 от 12.10.2009 г. по административно дело № 9523/20 09 г.; Решение № 4650
от 09.04.2010 г. по административно дело
№ 2409/2010 г. и други).
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2. По материалната компетентност на
органа:
Оспореният акт е нищожен и на още едно
основание – издаден е без надлежна законова
делегация. За да издаде нормативен административен акт съответният орган, е необходимо да има изрична законова делегация – чл. 2,
ал. 1 ЗНА и чл. 76, ал. 1 АПК. Законовата
норма е тази, която създава правната възможност, компетентността на съответния орган
да постанови нормативен административен
акт, с който да регламентира определения
в тази норма кръг обществени отношения.
Безспорно, съгласно чл. 115 от Конституцията министърът е орган, който има право да
издава нормативни административни актове
и в частност инструкции, т.е. той има лична
компетентност да издава такъв вид нормативен административен акт. Необходимо е обаче
законова норма да създава и материалната
м у компетентност – да определи обх вата
на обществените отношения, които следва
да бъдат регламентирани с подзаконовия
акт. Функционалната компетентност по изпълнение на Закона за Министерството на
вътрешните работи, визирана в § 26 ЗМВР,
не създава материална компетентност за
издаване на нормативен административен
акт, с който да се регламентира правото на
служителите на МВР на участие в мисии.
Без законово създадена изрична материална
компетентност постановеният нормативен
акт е издаден при липса на компетентност,
което прави актът нищожен.
Тъй като констатираният порок на акта
е толкова съществен, че води до неговата
нищожност, съдът не обсъжда доводите за
неговата незаконосъобразност поради противоречие със закона, както и за противоречие
със Съвместно действие 2008/124/ОВППС
на Съвета относно мисията на Европейския
съюз в областта на върховенството на закона – Еulex Kosovo, и за дискриминация.
Следва само да се посочи, че защитата от
дискриминация се осъществява по реда на
нар оч но а д м и н ис т рат и вно п р оизводс т во
пред независимия специализиран държавен
орган – Комисията за защита от дискриминация, като съдът има компетентност да
проверява законосъобразността на нейните
решения, или чрез исково производство по
реда на чл. 71 и сл. от Закона за защита от
дискриминация. Твърдения за дискриминация, както основателно сочи ответникът,
не могат да бъдат предмет на разглеждане в
настоящото производство.
Следва да се посочи, че със Закона за
изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, обнародван
в „Държавен вестник“, бр. 88 от 09.11.2010 г.,
са приети изменения и допълнения на чл. 51
и 212. С § 22 са създадени нови ал. 6 и 7 на
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чл. 51, в които е записано изрично правото
на държавните служители в министерството
да участват в мисии извън територията на
страната, като условията и редът за това
участие се определят със съвместна наредба
на министрите на вътрешните работи, на
отбраната и на външните работи. С § 75 е
прието изменение на чл. 212, ал. 1, т. 7, като
текстът „неплатен отпуск – за времето на
участие в международни мисии“ е отменен.
Измененията са в сила от 01.01.2011 г. В § 96
е посочено, че издадените подзаконови нормативни актове преди влизането в сила на
изменението на закона се прилагат до издаването на съответните нови, доколкото не му
противоречат. Доколкото обаче Инструкция
2006 е нищожен нормативен административен
акт, то тази правна норма е неприложима
досеж но нея – не може да бъде отменен
акт, който е нищожен. С оглед на това и в
съответствие с посоченото по-горе, както и
в съответствие със задължението на съда да
гарантира несмущаваното функциониране
на държавното управление съдът следва да
обяви нищожността на Инструкция 2006.
С оглед изхода от делото, направеното от
жалбоподателя Първанов искане и на основание чл. 143, ал. 1 АПК съдът следва да осъди
Министерството на вътрешните работи да
заплати на Първанов направените по делото
разноски. Видно от доказателствата по делото, Първанов е направил 30 лв. разноски за
държавна такса, 1000 лв. разноски за внесено
адвокатско възнаграждение по договор за
правна защита и съдействие № 011925, както
и 58, 81 лв. разходи за закупуване на гориво,
удостоверени с фискален бон от 28.02.2011 г.
на „Лукойл България“ – ЕООД. Съдът счита
за основателно възражението на ответника
за неприсъждане на разходите за гориво.
Разпоредбата на чл. 143, ал. 1 АПК допуска
възстановяване на разноски само и единствено
по производството. Разходите за транспорт
до гр. София не са разходи по производството. Макар и да се твърди, че са направени
с цел участие в съдебното производство, то,
първо, това не е надлежно доказано – представеният фискален бон не установява нищо
друго, освен размер на заплатената сума,
количеството закупен бензин и датата и часа
на покупката. Второ, той не установява кой
е извършил покупката и за каква цел. Трето,
разноските по смисъла на чл. 143, ал. 1 АПК
включват сумите, които страната е заплатила
за извършване на процесуални действия и за
оказаната є правна защита, не и за пътуване до седалището на съда. Що се отнася до
твърдението на ответника, че размерът на
изплатеното възнаграждение следва да се
определи на база на разходите за явяване в
съдебно заседание, следва да се посочи, че
адвокатското възнаграждение се определя не
на основата на разходи за явяване, а на ос-
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новата на фактическата и правната сложност
на делото и визираното в Наредба № 1 за
минималните размери на адвокатските възнаграждения. Доколкото не е налице възражение
за размера на определеното възнаграждение,
а само за начина на неговото определяне,
съдът не следва да присъжда по-нисък размер
на изплатеното адвокатско възнаграждение.
Общият размер на дължимите на Първанов
разноски е 1030 лв.
Видно от изложеното, Инструкция 2006 е
нормативен административен акт, издаден без
надлежна материална компетентност и при
допуснато съществено нарушение на изискванията за форма, поради което е нищожна.
Съдът следва да обяви нищожността є.
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Водим от горното и на основание чл. 193,
ал. 1 АПК, Върховният административен съд
РЕШИ:
Обявява Инструкция за подбора, подготовката и преминаването на службата на
служители от Министерството на вътрешните
работи, изпращани като полицейски наблюдатели в мисии на международни организации,
рег. № Із-971 от 30.06.2006 г., за нищожна.
Осъжда Министерството на вътрешните
работи да заплати на Павел Младенов Първанов от Монтана, ул. Неофит Рилски 38, ет. 4,
ап. 4, 1030 лв. разноски по делото.
Председател: Георги Колев
9379

Поправка. Министерството на здравеопазването прави следната поправка в Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
(ДВ, бр. 58 от 2011 г.): в § 32 текстът „§ 12, т. 2“ да се чете „§ 13, т. 2“.
9603
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ЗАПОВЕД № 150-05-132
от 19 юли 2011 г.
На основание чл. 9, ал. 1, т. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното
събрание и чл. 2, ал. 1, чл. 9, ал. 2 и чл. 15 от
Закона за „Държавен вестник“ нареждам:
1. Считано от 1 януари 2012 г. определям цена
на отделен брой „Държавен вестник“ – 0,80 лв.
2. Определям следните цени за абонамент за
„Държавен вестник“ за 2012 г.:
за един месец	 – 	 8 лв.
за три месеца	 – 	24 лв.
за шест месеца	 – 	48 лв.
за девет месеца	 – 	72 лв.
за една година	 – 	96 лв.
3. Определям цени за получаване брой на „Държавен вестник“ по електронен път или на магнитен
носител в деня на издаването му и пускането му
за разпространение без право на препродаване и
преотстъпване на получената информация и без
право на разпространението на съдържанието на
„Държавен вестник“, както следва:
за един брой	 – 	 80 лв.
абонамент за един месец	 – 	875 лв.
абонамент за три месеца	 – 	1750 лв.
абонамент за шест месеца	 – 	3500 лв.
абонамент за една година	 – 	7000 лв.
4. Считано от 1 януари 2012 г. определям размер
на таксите за обнародване в неофициалния раздел
на „Държавен вестник“, както следва:
а) 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;
б) 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;
в) за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер.
5. Считано от 1 януари 2012 г. определям размер на таксите за публикуване в електронната
страница на „Държавен вестник“, както следва:
а) за всяка една публикация на всички видове
обществени поръчки по ЗОП, предварителни обяв-

ления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
б) за всяка една публикация на обявления за
концесии – 50 лв.
6. Считано от 1 януари 2012 г. определям цена
за електронния вариант или магнитен носител на
притурка към „Държавен вестник“ – 70 лв.
Копие от заповедта да се връчи на главния
редактор и на главния счетоводител на „Държавен
вестник“ – за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8880

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 76
от 21 юли 2011 г.
На основа н ие ч л. 25 ЗБНБ Бъ л гарск ата
народна банка пуска в обращение, считано от
12 септември 2011 г., сребърна възпоменателна монета с нанесено оцветяване „Косе Босе“
от серията „Български народни приказки“ със
следното описание:
Технически параметри:
номинална стойност – 5 лева;
метал – сребро с проба 500/1000 с нанесено
оцветяване;
тегло – 23.33 г;
диаметър – 38.61 мм;
гурт – гладък;
качество – мат-гланц, висше;
година на емисията – 2011;
тираж – 6000 броя.
Графични елементи:
На лицевата страна на монетата е изобразена
емблемата на Българската народна банка с годината „1879“, изписана върху лентата. Околовръст
са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“,
номиналната стойност „5 ЛЕВА“ и годината на
емисията „2011“.
На обратната страна на монетата е изобразено
цветно композиционно решение на приказката
„Косе Босе“. Околовръст е изписано „БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ“ и „КОСЕ БОСЕ“.
Автор на художествения проект е Васил Попов.
9356

За управител: Д. Костов

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1737
от 17 юни 2011 г.
На основание чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК и Решение № 328 от
26.05.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:

БРОЙ 60
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1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 8.09.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение,
ж.к. Младост 1А, бл. 502, вх. 5, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Младост“,
със съответното му право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 24 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 2.09.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
9056
РЕШЕНИЕ № 1738
от 17 юни 2011 г.
На основание чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК и Решение № 328 от
26.05.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен т ърг с явно
наддаване на 12.09.2011 г. в 14 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на магазин № 1, ж.к. Младост 1А, бл. 509, вх. 1,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Младост“, със съответното му право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 60 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 6000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 8.09.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
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6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
9057

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1742
от 17 юни 2011 г.
На основание чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК и Решение № 328 от
21.05.2009 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 8.09.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
техническо помещение № 1, ж. к. Зона Б-5-3, бл.
25, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Възраждане“, със съответното му право
на строеж.
2. Начална тръжна цена – 16 500 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1650 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 2.09.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време, след закупуване на документация.
9058

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1743
от 17 юни 2011 г.
На основание чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите във връзка с чл.3, ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК и Решение № 974 от
11.10.2007 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 12.09.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж. к. Стрелбище, до
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бл. 97, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Триадица“, със съответното му право
на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 8.09.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време, след закупуване на документация.
9059

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1744
от 17 юни 2011 г.
На основание чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК и Решение № 209 от
24.04.2008 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 13.09.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на ателие
№ 3, ж. к. Зона Б-18, бл. 5, партер, обособена
част от „Софинвест“ – ЕООД, със съответното
му право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 60 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 6000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 9.09.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 480 лв. (с вкл. ДДС), е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време, след закупуване на документация.
9060

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
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РЕШЕНИЕ № 1811
от 15 юли 2011 г.
На основание чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК и Решение № 388 от
23.06.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 30.08.2011 г. в 15 ч., в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
УПИ Х за КОО, кв. 3, м. Дървеница, ъгъла на
ул. Софийско поле и ул. Професор Ст. Киркович,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Студентски“, с право на собственост върху УПИ.
2. Начална тръжна цена – 80 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 8000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.08.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време, след закупуване на документация.
9052

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1812
от 15 юли 2011 г.
На основание чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК и Решение № 388 от
23.06.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен т ърг с явно
наддаване на 31.08.2011 г. в 15 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на УПИ VIII за КОО, кв. 3, м. Дървеница, ул.
Иван Боримечката, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Студентски“, с право на
собственост върху УПИ.
2. Начална тръжна цена – 77 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 7700 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
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49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 29.08.2011 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 часа. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време, след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
9053
РЕШЕНИЕ № 1813
от 15 юли 2011 г.
На основание чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК и Решение № 362 от
9.06.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 1.09.2011 г. в 15 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ
ХХVIII – 525, 528, кв. 11а, м. „Витоша – ВЕЦ
„Симеоново“, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Студентски“, с право на
собственост върху УПИ.
2. Начална тръжна цена – 900 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 90 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 30.08.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 600 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.

ВЕСТНИК

РЕШЕНИЕ № 1814
от 15 юли 2011 г.
На основание чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК и Решение № 388 от
23.06.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 31.08.2011 г. в 10 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ
II за КОО, кв. 3, м. Дървеница, ул. Софийско
поле, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Студентски“, с право на собственост
върху УПИ.
2. Начална тръжна цена – 137 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 13 700 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 29.08.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 480 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време, след закупуване на документация.
9055

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 50-18
от 23 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 136, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, одобрява
ПУП – план за регулация и застрояване на УПИ
І в кв. 40, УПИ І в кв. 41 и УПИ І в кв. 63, съгласно който се обособява самостоятелен УПИ І
в кв. 40, отреден „за спорт и озеленяване“, УПИ
І в кв. 63, отреден „за гробищен парк“, УПИ ІІІ,
отреден „за озеленяване и КОО“, УПИ ІІ в кв.
41, отреден „за ТП“, и УПИ І в кв. 41, отреден за
„озеленяване и КОО“, съгласно сините, зелените
и червените линии и надписи върху плана.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Бургаския административен съд.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
9054

С Т Р. 4 1
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Председател: С. Маджарова

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН
РЕШЕНИЕ № 50-19
от 23 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6 във връзка
с чл. 16 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас,
одобрява ПУП – план за регулация и застрояване на имот пл. № 40 в кв. 2 по плана на ПЗ
„Юг – изток“, гр. Бургас – ПИ с идентификатори
07079.662.21 и 07079.662.629 по КК на гр. Бургас и
имот с идентификатор 07079.662.20 по КК на гр.
Бургас, съгласно който се обособяват нови УПИ,
както следва: в кв. 35 по плана на кв. Победа
се обособяват УПИ І, отреден „за обществено
обслужване“, УПИ ІІ, УПИ ІІІ и УПИ ІV – „за
общежития, жил. за персонала, офиси, смесена
сграда“, и в кв. 2 по плана на ПЗ „Юг – изток“,
се обособяват УПИ ХХХVІІ, отреден „за офиси“,
и УПИ ХХХVІІІ, отреден „за складова база за
промишлени стоки, офиси и гаражи“, както и
обособяване на два нови квартала 37 и 37А.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Бургаския административен съд.
Председател: С. Маджарова
9091
РЕШЕНИЕ № 50-20
от 23 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас,
одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за временно трасе на ел. кабел 0,4
kV и външен водопровод за захранване на УПИ
І-21, масив 73, местност Келева нива, землище
гр. Бургас – ПИ с идентификатор 07079.2.1917 по
КК на гр. Бургас.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Бургаския административен съд.
Председател: С. Маджарова
9092
РЕШЕНИЕ № 50-21
от 23 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас,
одобрява подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на кабел 20 kV от съществуващ ТП
„Транстрой“ в ПИ 07079.831.27 до съществуваща
Проходна станция 20 kV в ПИ 07079.831.73 по КК
на гр. Бургас – Лесопарк „Росенец“.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Бургаския административен съд.
Председател: С. Маджарова
9093

ВЕСТНИК

БРОЙ 60

РЕШЕНИЕ № 50-22
от 23 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
1. Одобрява ПУП – план за регулация и застрояване на имот пл. № 12 в масив 59, местност
Герен бунар, землище Долно Езерово, идентичен
с имот с идентификатор 07079.6.1189 по КККР, с
който се обособява УПИ ІІІ, отреден „за складова
база за строителен инвентар и фотоволтаична
система – обект за производство на ел. енергия
от обновяем енергиен източник“, с предвидено
застрояване с показатели по чл. 25 от Наредба
№ 7 за ПН по УТ за устройствена зона Пп, като
границите на УПИ ІІІ се провеждат по имотните
граници на имот пл. № 12 и нова обслужваща
улица с габарит 10,00 м от о.т. 170А до о.т. 170Б.
2. Одобрява ПУП – план за регулация и застрояване на имот пл. № 15 в масив 59, местност
Герен бунар, землище Долно Езерово, идентичен
с имот с идентификатор 07079.6.1192 по КККР, с
който се обособява УПИ ІІ, отреден „за база за
фотоволтаична система – обект за производство
на ел. енергия от обновяем енергиен източник“, с
предвидено застрояване с показатели по чл. 25 от
Наредба № 7 за ПН по УТ за устройствена зона
Пп, като границите на УПИ ІІ се провеждат по
имотните граници на имот пл. № 15.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез община Бургас пред
Бургаския административен съд.
9094

Председател: С. Маджарова

РЕШЕНИЕ № 50-23
от 23 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16 и чл. 59, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
1. Одобрява П У П – план за рег улаци я и
застрояване на имот пл. № 23 в масив 50, местност Кованлъка, землище с. Твърдица, с който
за имота се обособяват УПИ ІІ, УПИ V, УПИ
VІ, УПИ VІІ, УПИ VІІІ и УПИ ІХ, отредени „за
рекреационни дейности“, УПИ ІІІ – „за инфраструктура“, и УПИ ІV – „за трафопост и ЛПС“,
с предвидени показатели на застрояване: височина – до Н=7,00, плътност – до 10%, Кинт – до
0,5, и озеленяване – мин. 60%, в съответствие с
ОУП на землището на с. Твърдица, с приложена
редукция по чл. 16 ЗУТ – 2,32 %.
2. Одобрява П У П – план за рег улация и
застрояване на имот пл. № 30 в масив 50, местност Кованлъка, землище с. Твърдица, с който
за имота се обособяват УПИ Х, УПИ ХІ, УПИ
ХІІ, УПИ ХІІІ, УПИ ХVІ, УПИ VІІ, отредени
„за рекреационни дейности“, УПИ ХІV – „за
инфраструктура“, и УПИ ХV – „за трафопост“,
с предвидени показатели на застрояване: височина – до Н=7,00, плътност – до 10 %, Кинт – до
0,5, и озеленяване – мин. 60 %, в съответствие с
ОУП на землището на с. Твърдица, с приложена
редукция по чл. 16 ЗУТ – 4,36 %.
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Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез община Бургас пред
Бургаския административен съд.
Председател: С. Маджарова
9095
РЕШЕНИЕ № 50-24
от 23 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, одобрява ПУП – план
за регулация и застрояване на имот пл. № 5
в масив 35, местност Манда баир, землище с.
Рудник, Община Бургас, с който за източната
част от имота се обособява УПИ VІ с площ
10 089 м 2 , отредени „за подстанция 110/20kV и
инфраструктура“, с предвидено застрояване с
показатели по чл. 25 от Наредба № 7 за ПН по
УТ за устройствена зона Пп.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Бургаския административен съд.
Председател: С. Маджарова
9096
РЕШЕНИЕ № 50-25
от 23 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16 и чл. 59, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, одобрява
ПУП – план за регулация и застрояване на имоти пл. № 44 и 45 в масив 40, местност „Сазлъ
дере“, землище кв. Банево, гр. Бургас, с който за
имотите се обособяват УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ
и УПИ ІV, отредени „за вилно строителство“, с
предвидено застрояване с показатели по чл. 29
от Наредба № 7 за ПН по УН за устройствена зона Ов и с приложена редукция по чл. 16
ЗУТ – 3,92 %, и се предвижда нова обслужваща
улица от о.т. 4 до о.т. 12.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Бургаския административен съд.
Председател: С. Маджарова
9097
РЕШЕНИЕ № 50-5-2
от 23 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 128, ал. 13 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Бургас, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за
трасета на обекти на техническата инфраструктура – водопровод, битова и дъждовна канализация,
южно от кв. Горно Езерово, извън регулацията
на населеното място.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Бургаския административен съд.
Председател: С. Маджарова
9098

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-11-7706-222
от 20 юли 2011 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 ЗА одобрявам
плана на новообразуваните имоти в мащаб 1:1000
на част от селищно образувание по § 4, ал. 2
ПЗРЗСПЗЗ, м. Лозите, кадастрален район 501,
землище с. Кичево, община Аксаково, област
Варна, който е изложен в административната
сграда на Община Аксаково – ритуалната зала.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
9108

Областен управител: Д. Симеонов

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1422
от 21 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико Търново:
1. Включва в годишен план за приватизация
за 2011 г. и открива процедура за приватизация
на общински нежилищен имот, намиращ се в гр.
Килифарево , представляващ „Аптека, разположена в сутеренния етаж на комбинирана сграда“,
с административен адрес ул. Ал. Стамболийски
10, гр. Килифарево – собственост на Община
Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с дълготрайни активи на имота, сключването на договор за придобиване на дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната
сделка за имота по установения от закона ред и
приетите от общинския съвет решения.
9398

Председател: Ал. Чокойски

РЕШЕНИЕ № 1423
от 21 юли 2011 г.
І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико
Търново, отменя Решение № 1216 от 24.02.2011 г.
(ДВ, бр. 21 от 2011 г.) в частта, касаеща приемане на начална цена, начин на приватизация,
дата на търга, стъпка за наддаване, размер на
депозита за участие в търга за продажба на
общински нежилищен имот, находящ се в с. Русаля и представляващ: „Застроен УПИ І от кв.
67, целият с площ 7100 кв.м, заедно с построена
в него едноетажна сграда (бивше училище) с
РЗП 810 кв.м“.
ІІ. На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 , чл. 4 ,
ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8
ЗМСМА, чл. 45, ал. 7 ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата
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за търговете и конкурсите и Решение № 1185 от
20.01.2011 г. (ДВ, бр. 12 от 2011 г.) Общинският
съвет – гр. Велико Търново:
1. Приема начална цена в размер 47 100 лв. за
продажба на общински нежилищен имот, намиращ се в с. Русаля и представляващ: „Застроен
УПИ І от кв. 67, целият с площ 6798 кв.м, заедно
с построена в него едноетажна масивна сграда
(бивше училище) с РЗП 810 кв.м“. Сделката се
облага с ДДС.
2. Утвърждава тръжна документация и определя начин за продажба на горепосочения обект
„търг с явно наддаване“ при стъпка в размер
4700 лв. над определената начална цена.
3. Търгът да се проведе при следните условия:
дата на търга – 21 дни след датата на обнародване
на това решение в „Държавен вестник“; начало
на търга – 14 ч.; място на търга – голямата зала
на Община Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация да се заплаща по сметка № BG93
SOMB 9130 3224 7614 52 на общинската агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се получава от общинската
агенция за приватизация – стая 419 на общината,
след представяне в агенцията на документ за
извършено плащане.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 14 100 лв. Депозитът
да бъде внесен до 16 ч. на последния работен ден,
предхождащ датата на търга, по сметка № BG59
SOMB 9130 3324 7614 01 на общинската агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на имота да се
извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта
за определяне на купувач. Дължимата сума заедно с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в левове по сметка № BG50 SOMB
9130 3224 7614 50 на общинската агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
7. Закупуване на тръжна документация – до
10 ч. на деня, предхождащ датата на търга; срок за
оглед на обектите – до 12 ч. на деня, предхождащ
датата на търга. Срок за подаване на документи за
участие в търга – до 17,30 ч. на деня, предхождащ
датата на търга, в стая 419 на общината.
8. Възлага на ОбАП да организира приватиза
ционната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
9. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия.
10. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи
поредни търгове на 28-ия ден след обявената дата
за повторен търг при условията на това решение.
9399

Председател: Ал. Чокойски

ВЕСТНИК

БРОЙ 60

ОБЩИНА ГР. ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 47-7
от 28 юни 2011 г.
I. Общинският съвет гр. – Добрич:
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 6, ал. 1 ЗОС обявява за частна общинска
собственост: зала „Работник“ със застроена площ
685 кв.м, състояща се от спортна зала с площ
542,40 кв.м и двуетажна част, представляваща
първи етаж с площ 138 кв.м, състоящ се от съблекални и сервизни помещения, и втори етаж
с площ 138 кв.м, състоящ се от физкултурен салон и сервизни помещения, с идентификатор на
сградата 72624.610.261.1 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Добрич, одобрени
със заповед № РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД
на АК, ведно с дворно място с площ 685 кв.м
с идентификатор 72624.610.261 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Добрич.
Местонахождение: гр. Добрич, м. Промишлена
зона „Север“, ул. Поп Богомил, поземлен имот
72624.610.261. За обекта има издадени: скица на
сграда № 5812 от 13.04.2011 г. от СГКК – гр. Добрич, и скица № С-313 от 19.04.2011 г. от Община
гр. Добрич; акт за публична общинска собственост
№ 4239 от 27.02.2009 г., вписан под вх. рег. № 3602
от 06.03.2009 г., акт № 130, том V, им. партида
№ 59021, в Службата по вписванията – гр. Добрич.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и в
изпълнение на чл. 3, ал. 2 ЗПСК допълва списъка
на общинското участие, което ще се обявява за
приватизация по реда на чл. 3, ал. 3, т. 2 ЗПСК,
приет с Решение № 44-5 от 28.05.2002 г. на Общинския съвет – гр. Добрич, в раздел „общински
нежилищни обекти“ със следния недвижим нежилищен обект, частна общинска собственост:
зала „Работник“ със застроена площ 685 кв.м,
състояща се от спортна зала с площ 542,40 кв.м
и двуетажна част, представляваща първи етаж
с площ 138 кв.м, състоящ се от съблекални и
сервизни помещения, и втори етаж с площ 138
кв.м, състоящ се от физкултурен салон и сервизни помещения, с идентификатор на сградата
72624.610.261.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добрич, одобрени със
заповед № РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на
АК, ведно с дворно място с площ 685 кв.м с
идентификатор 72624.610.261 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Добрич.
Местонахождение: гр. Добрич, м. Промишлена
зона „Север“, ул. Поп Богомил, поземлен имот
72624.610.261. За обекта има издадени: скица на
сграда № 5812 от 13.04.2011 г. от СГКК – гр. Добрич, и скица № С-313 от 19.04.2011 г. от Община
гр. Добрич; акт за публична общинска собственост
№ 4239 от 27.02.2009 г., вписан под вх. рег. № 3602
от 06.03.2009 г., акт № 130, том V, им. партида
№ 59021, в Службата по вписванията – гр. Добрич.
3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 4, чл. 31,
ал. 1, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК открива процедура за приватизация чрез публичен търг с явно
наддаване на недвижим нежилищен обект, общинска собственост, описан подробно в т. 1 от
това решение.
II. Възлага на кмета на общината изпълнението на последващите съгласно закона действия.
Председател: Ив. Мандев
9110
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РЕШЕНИЕ № 47-19
от 28 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 109,
ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Добрич, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за поземлени имоти №
72624.386.26, 72624.372.18, 72624.633.23, 72624.383.38,
72624.383.39, 72624.410.32, 72624.410.28, 72624.410.30
и 72624.603.94 в землището на гр. Добрич във
връзка с изграждане на подземен електропровод
за присъединяване на обект „Фотоволтаична
електрическа централа, намираща се в поземлен имот № 72624.603.283 по КК на гр. Добрич
към подстанция „Добрич“, гр. Добрич“, съгласно
приложената графична част.
На основание чл. 215, а л. 4 ЗУ Т в 14-дневен
с рок о т обнарод ва не т о в „ Държ а вен вес т ник“ решението подлеж и на обжа лване чрез
Общ и на г р. Добри ч до А д м и н ис т рат и вн и я
съд – Добрич.
9111

Председател: Ив. Мандев

ОБЩИНА ДУПНИЦА
РЕШЕНИЕ № 113
от 30 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Решение ІІ, т. 5
от протокол № 2 от 27.01.2011 г. на Общинския
експертен съвет, чл. 59, ал. 1 и чл. 12, ал. 2 ЗУТ
Общинск и я т съвет – г р. Ду пница, одобрява
подробен устройствен план (ПУП) – план за
застрояване (ПЗ) и план за регулация (ПР) на
поземлен имот с № 017022, местност Кръсто по
картата на възстановената собственост (КВС),
намиращ се извън границите на урбанизираната
територия в землището на с. Джерман, община
Дупница, собственост на Веселин Николов Георгиев и Росен Драганов Георгиев. С проекта
се предвижда промяна предназначението на
земеделската земя за неземеделски нужди, определя териториалноустройствена зона по чл. 23,
т. 2 от Наредба № 7 за правила и нормативи за
устройство на отделните видове територии и
устройствени зони от разновидност „Предимно
производствена зона“ – Пп, с показатели за
застрояване по чл. 25, ал. 3 от същата наредба,
както следва: Пзастр. – до 80 %; Кинт. – до 2,5;
Позел. – мин. 20 %, за изграждане на обект
„Автокъща и автоработилница“. Предвидено е
ново основно ниско по височина застрояване
с производствено-обслужващо предназначение,
свободно разположено в имота, спазващо изискванията на чл. 35, ал. 2 ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Дупница до Административния съд – Кюстендил.
9150

Председател: Я. Тодоров

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 114
от 30 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Решение ІІ, т. 6
от протокол № 2 от 27.01.2011 г. на Общинския
експертен съвет, чл. 59, ал. 1 и чл. 12, ал. 2 ЗУТ
Общинск и ят съвет – г р. Ду пница, одобрява
подробен устройствен план (ПУП) – план за
застрояване (ПЗ) и план за регулация (ПР) на
поземлен имот с № 010015, местност Бела вода
по картата на възстановената собственост (КВС),
намиращ се извън границите на урбанизираната
територия в землището на с. Джерман, община Дупница, собственост на Ивайло Василев
Байрамски. С проекта се предвижда промяна
предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, определя се териториалноустройствена зона по чл. 23, т. 2 от Наредба
№ 7 за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени
зони от разновидност „Предимно производствена зона“ – Пп, с показатели за застрояване по
чл. 25, ал. 3 от същата наредба, както следва:
Пзастр. – до 80 %; Кинт. – до 2,5; Позел. – мин.
20 %, за изграждане на обект „Автокъща, автосервиз и хале за рекламни материали“. Предвидено
е ново основно ниско по височина застрояване
с производствено-обслужващо предназначение,
свободно разположено в имота, спазващо изискванията на чл. 35, ал. 2 ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлеж и на обжалване
чрез Община Дупница до А дминистративния
съд – Кюстендил.
9151

Председател: Я. Тодоров

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 1215
от 30 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, одобрява подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация и
застрояване (ПРЗ) на ПИ 385035 в м. Ралча по
КВС, землище гр. Клисура.
Проектът предвижда за ПИ 385035 да се
образу ва у рег улиран поземлен имот (У ПИ)
385035 – смесено застрояване, производственоскладова дейност – дървообработване и застрояване в него при спазване на нормативните
изисквания по устройство на територията. Устройствена зона – Пп.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
9099

Председател: Т. Стоев
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РЕШЕНИЕ № 1216
от 30 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 110,
ал. 1, т. 5 и чл. 124, ал. 3 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план за „Трасе на присъединителен кабел 20 kV“ за захранване на УПИ
342142 – магазин за промишлени стоки и офиси,
м. Харман тепе в землището на гр. Карлово – кв.
Сушица, преминаващо през поземлен имот (ПИ)
737 – полски път – публична общинска собственост, ПИ 131 – път ІІ клас – публична държавна
собственост, ПИ 342008 – частна собственост,
при спазване на нормативните изисквания по
устройство на територията.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
9100

Председател: Т. Стоев

РЕШЕНИЕ № 1217
от 30 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 109,
ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 1 и чл. 124, ал. 3 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Карлово, одобрява Подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване, както и приложените В и К и ел.
схеми за захранване на ПИ 016104 от КВС на гр.
Карлово, м. Нови лозя, във връзка с промяна
предназначението на земеделска земя. Проектът
предвижда за ПИ 016104 да се образува УПИ
016104 – магазин за авточасти, промишлени стоки,
складове и офиси, в м. Нови лозя – Карлово, и
застрояване в него при спазване на нормативните изисквания по устройство на територията.
Устройствена зона – Пп.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
9101

Председател: Т. Стоев

РЕШЕНИЕ № 1219
от 30 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 109,
ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 1 и чл. 124, ал. 3 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, одобрява проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване, както и приложените В и К и ел.
схеми за захранване на ПИ 305608, м. Юртовете,
от КВС на гр. Карлово, кв. Сушица, във връзка
с промяна предназначението на земеделска земя.
Проектът предвижда за ПИ 305608 да се образува УПИ 305608 – складова база за промишлени
стоки и строителни материали в м. Юртовете,
землище гр. Карлово, кв. Сушица, и застрояване
в него при спазване на нормативните изисквания по устройство на територията. Устройствена
зона – Пп.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Карлово до
Административния съд – Пловдив.

9102

Председател: Т. Стоев

ОБЩИНА КРЕСНА
РЕШЕНИЕ № 986
от 24 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад
от кмета на Община Кресна с вх. № 09-01-172 от
7.06.2011 г. Общинският съвет – гр. Кресна, одобрява следните подробни устройствени планове:
1. П У П – П РЗ за П И № 014 0 0 8 с п лощ
3890 кв. м, м. Дебелата земя, землище гр. Кресна, за промяна предназначението от „нива“ в
Пп – предимно производствена зона, и конкретно
предназначение на имота: „Предприятие за производство на млечни продукти (мандра) с капацитет
от 2 до 6 т дневно“, с възложител Асен Димитров
Андреев, собственост съгласно н.а. № 90, том I,
рег. № 1012, дело № 80/2009.
2. П У П – П РЗ за П И № 0340 60 с п лощ
1499 кв. м, м. Брего, землище гр. Кресна, за промяна предназначението от „нива“ в Жм – зона
за жилищно строителство, и конкретно предназначение: „За жилищно строителство с височина
до 10 м“, с възложител Николай Владимиров
Тасев, собственик съгласно н.а. № 29, том II, рег.
№ 2351, дело № 221/2010.
3. ПУП – ПП (парцеларен план) за елемент на
техническата инфраструктура (извън регулация) за
строеж: „Външно ел. захранване с ел. енергия на
УПИ 000355“, м. Календерица, землище с. Горна
Брезница, с дължина 3 м през ПИ № 000352 – пасище – мера, собственост на Община Кресна,
и площ с ограничения в ползването є 12 кв. м,
съгласно Решение № 480 по протокол № 20 от
24.04.2009 г. на ОбС – гр. Кресна, с възложител
Атанас Стоянов Смилков.
4. ПУП – ПРЗ за преотреждане на ПИ № 021010
от „нива“ с площ 95,508 дка, м. Калището, землище
с. Долна Градешница, в УПИ с устройствена зона
Пп – предимно производствена, и конкретно предназначение на имота: „За производство на електроенергия чрез голяма фотоволтаична електроцентрала“ с възложител „МИХ – 2000“ – ЕООД,
гр. Банско, собственост съгласно н.а. № 9, том
IV, рег. № 5413, дело № 574/2008.
5. ПУП – ПП (парцеларен план) за елемент
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия от възложител по
чл. 131 ЗУТ „Темида – 2005“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Благоевград, ул. Тодор
Александаров 75, ЕИК 101708163, представлявано
от Георги Милушев Гоцев, за обект: „Напорен
тръбопровод на МВЕЦ на р. Ощавска“ с дължина
1313,82 м, преминаващ през следните поземлени
имоти: ПИ № 000012 – горскостопанска територия на ДГС „Кресна“ в землище на с. Ощава с
площ с ограничения в ползването 6,588 дка, с
дължина 1098 м, ПИ № 000052 – „нива“, м. Равнището, землище на с. Ощава, представляваща
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земя по чл. 19 ЗСПЗЗ, с площ с ограничения в
ползването є 1,249 дка, с дължина 208,16 м, ПИ
№ 000145 – „други територии, заети от селското
стопанство“, м. Равнището, землище с. Ощава,
представляваща земя по чл. 19 ЗСПЗЗ, с площ
с ограничение в ползването є 0,046 дка, с дължина 7,66 м.
6. ПУП – ПРЗ за преотреждане на част от ПИ
№ 000133 съгласно скица ФОО515 от 25.06.2010 г.,
издадена от „БТК“ – ЕООД, Благоевград, от
„нива“, м. Равнището, землище с. Ощава, с площ
2504 кв. м, собственост на „Темида – 2005“ – ООД,
Благоевград, и Георги Илиев Терзийски, в УПИ с
устройствена зона Пп – предимно производствена, и конкретно предназначение на имота: „За
площадка на МВЕЦ на р. Ощавска“.
7. ПУП – ПРЗ за преотреждане на ПИ № 000043
от „горскостопанска територия“ с площ 1678 кв. м,
попадащ в отдел 24, подотдел „4“ голина – частна
държавна собственост съгласно акт № 85, том I,
дело № 302/2010, с предоставени права за управление на ДАГ „Кресна“ в УПИ с устройствена
зона Пп – предимно производствена, и конкретно
предназначение на имота: „За изравнител на
МВЕЦ на р. Ощавска“, с възложител „Темида – 2005“ – ООД, Благоевград.
8. ПУП – ПРЗ за ПИ № 024131 с площ 37,117 дка
с цел промяна предназначението от начин на
трайно ползване „нива“, намираща се в м. Подината, землище гр. Кресна, в УПИ № 024131 с
устройствена зона Пп – предимно производствена, и конкретно предназначение на имота: „За
голяма фотоволтаична система за производство
на електрическа енергия“, с възложител „Кумер“ – ЕООД, собственост съгласно н.а. № 61,
том I, рег. № 646, дело № 55/2010.
9. ПУП – ПРЗ за ПИ № 005067 в м. Орехово
поле, землище с. Долна Градешница, община
Кресна, с площ 4 дка за обект, функционално
свързан с имота „нива“ по чл. 12, ал. 3 във връзка
с чл. 8, т. 2 ЗУТ, като новото предназначение на
имота е „Оранжериен комплекс“, с процедура
по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ, който представлява
обект с дейност, чиито функции са съвместими,
собственост съгласно н.а. № 128, том II, рег.
№ 3379, дело № 292/2010, с възложител Антонио
Стоянов Илиев.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Кресна до Административния съд – Благоевград.
9139

Председател: М. Божинова

ОБЩИНА РАЗЛОГ
РЕШЕНИЕ № 131
от 30 юни 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМ А Общинският съвет – гр.
Разлог, одобрява подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план за обект: „Трасе на
външно електрозахранване“ – съоръжение на
техническата инфраструктура за захранване на
„МВЕЦ – Бачево“ в имот № 064030, м. Елеше,
землище на с. Бачево, община Разлог, с възложител
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„Евклипс инвест“ – ООД. Трасето минава през
имоти с № 000258, 065007 и 064001 в землището
на с. Бачево, община Разлог. Планът е изложен
в стая 306 на общината.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения чрез общината до Административния
съд – Благоевград.
9013

Председател: Р. Тумбев

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 1358
от 7 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане на
подземен електропровод – 1 kV, за захранване
на ПИ 67338.835.20, м. Драката, землище кв.
Речица – гр. Сливен, отреден „За паркинг“, преминаващ през имоти 67338.835.30 и 67338.835.6 в
същото землище.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Сливен.
9103

Председател: М. Григорова

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
РЕШЕНИЕ № 547
от 30 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с постъпило искане
с вх. № СП-2320 от 20.05.2011 г. от „Сънфлауър
Бабово“ – ЕООД, Общинският съвет – гр . Сливо
поле, реши:
1. Одобрява ПУП – план за застрояване за
обект: „ПУП – план за застрояване на поземлен имот № 029033 в м. Илията в землището на
с. Бабово“.
2. Упълномощава кмета на Община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнение
на решението.
9014

Председател: В. Атанасов

ОБЩИНА СРЕДЕЦ
РЕШЕНИЕ № 615
от 29 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Средец,
одобрява подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура – трасе за външно подземно
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ел. захранване – кабел 20 kV, от ЖР 2 на извод
„Загорци“ – подстанция Средец, за захранване
на БКТП нов във връзка с изграждането на фотоволтаична централа в поземлен имот 037305 в
м. Крък харман по КВС на гр. Средец, община
Средец, област Бургас.
Трасето се прокарва през имоти: № 042177 – ни
ва на наследници на Петър Тодоров Киров, общински полски път № 000832, пресича републикански
път ІІ-53 Ямбол – Средец, № 000346, общински
полски път, № 000275 по КВС на землището на
гр. Средец.
9104

Председател: Г. Георгиев

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
ЯМБОЛ
ЗАПОВЕД № ДС04/0016
от 21 юли 2011 г.
Със заявление с вх. № 4701/0018 от 23.12.2010 г.
о т ЕТ „ Л и б е р о – С в е тл а Н и ко лов а“, Е И К
200872659, със седалище и адрес на управление
Ямбол, ул. Цар Освободител, бл. 1, ет. 10, ап.
37, представляван от Светла Николай-Долапчиева-Николова, е направено искане за допускане изработването на подробен устройствен
план – парцеларен план за обект на техническата
инфраструктура на територията на две общини:
кабелна линия – тип подземна: от ТП (нов 0,4/20
kV) към фотоволтаична инсталация в ПИ 055071
по КВС на землището на с. Безмер, община „Тунджа“, гр. Ямбол, през землището на с. Безмер,
община „Тунджа“, и през землището на гр. Ямбол
до РУ СН на подстанция „Ямбол“.
На основание чл. 124, ал. 4 ЗУТ представеното
техническо задание за изработване на ПУП – ПП
е съгласувано от кмета на Община „Тунджа“ с
писмо вх. № 91/0123 от 9.07.2010 г. и съгласуване
на техническото задание от Общинския съвет – гр.
Ямбол, с вх. № 4704/0054 от 10.09.2010 г.
Със Заповед № ДС04/0028 от 20.09.2010 г.
областният управител на област Ямбол одобрява техническото задание и разрешава на Кунчо
Славов Куртев да възложи изработването на
ПУП – ПП за трасето на електропровода съгласно
одобреното задание.
Изработеният проект на ПУП – парцеларен
план за трасе на електропровод, е обявен в „Държавен вестник“, бр. 14 от 15.02.2011 г., от Община
„Тунджа“ и Община Ямбол и в законовия срок
няма постъпили възражения.
С нотариален акт № 89 от 14.12.2010 г. собствеността върху имота се прехвърля от Кунчо
Славов Куртев на ЕТ „Либеро – Светла Николова“.
По искане с вх. № 4701/0018 от 23.12.2010 г.
от ЕТ „Либеро – Светла Николова“ проектът на
ПУП – ПП е внесен за разглеждане от Областен експертен съвет на основание чл. 128, ал. 12
ЗУТ и приет с протокол № 1 от 12.04.2011 г. без
забележки.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ проектът на
ПУП – парцеларен план е внесен за разглеждане в общинските съвети на общини „Тунджа“ и
Ямбол и съгласуван съответно с Решение № 750
от протокол № 51 от 27.05.2011 г. на Общинския
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съвет „Тунджа“ и с Решение на 49-ото заседание
на Общинския съвет – гр. Ямбол, проведено на
11.07.2011 г.
Предвид гореизложеното и на основание
чл. 129, ал. 3 ЗУТ одобрявам проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за обект на
техническата инфраструктура на територията на
две общини: кабелна линия – тип подземна: от ТП
(нов 0,4/20 kV) към фотоволтаична инсталация в
ПИ № 055071 по КВС на землището на с. Безмер,
община „Тунджа“, гр. Ямбол, през землището на
с. Безмер (ПИ № 000859, 000857, 000196, 000858,
000861 и 000050 по КВС), община „Тунджа“, и
през землището на гр. Ямбол (ПИ № 87374.55.525,
87374.61.517, 87374.61.246, 87374.61.567, 87374.60.542,
87374.60.544, 87374.60.539, 87374.60.555, 87374.60.545,
87374.59.546, 87374.59.550, 87374.59.549, 87374.57.517,
87374.57.528, 87374.56.517, 87374.57.491, 87374.57.500,
87374.57.524 по КК на гр. Ямбол) до РУ СН на
подстанция „Ямбол“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда
на АПК пред Административния съд – Ямбол,
в 14-дневен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“.
9396

Областен управител: Т. Димитрова

ЗАПОВЕД № ДС04/0017
от 22 юли 2011 г.
Със заявление с вх. № 4704/0054 от 17.05.2010 г.
от „Евро – опаковка 3“ – ЕООД, ЕИК 128566279,
със седалище и адрес на управление с. Кукорево,
община „Тунджа“, ул. Д. Благоев 12, представлявано от Стефан Димитров Георгиев, управител
на дружеството, е направено искане за допускане изработването на подробен устройствен
план – парцеларен план за обект на техническата
инфраструктура на територията на две общини: кабелна линия – тип подземна: от ТП (нов
0,4/20 kV) към фотоволтаична инсталация в ПИ
№ 022091 и в ПИ № 022100 по КВС на землището
на с. Победа, община „Тунджа“, област Ямбол,
през землищата на с. Стара река, с. Козарево,
с. Калчево, регулацията и землището на с. Победа
в община „Тунджа“ и през община Ямбол до РУ
СН на подстанция „Ямбол“ (Кабиле).
На основание чл. 124, ал. 4 ЗУТ представеното
техническо задание за изработване на ПУП – ПП
е съгласувано от кмета на Община „Тунджа“ с
писмо вх. № 91/0123 от 9.07.2010 г. и съгласуване
на техническото задание от Общинския съвет – гр.
Ямбол, с вх. № 4704/0054 от 10.09.2010 г.
Със Заповед № ДС04/0029 от 20.09.2010 г. областният управител на област Ямбол одобрява
техническото задание и разрешава на „Евро – опаковка 3“ – ЕООД, да възложи изработването на
ПУП – ПП за трасето на електропровода съгласно
одобреното задание.
Изработеният проект на ПУП – парцеларен
план за трасе на електропровод, е обявен в „Държавен вестник“, бр. 14 от 15.02.2011 г., от Община
„Тунджа“ и Община Ямбол и в законовия срок
няма постъпили възражения.
По искане на „Евро – опаковка 3“ – ЕООД,
проектът на ПУП – ПП е внесен за разглежда-
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не от Областния експертен съвет на основание
чл. 128, ал. 12 ЗУТ и приет с протокол № 1 от
12.04.2011 г. без зебележки.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ проектът на
ПУП – парцеларен план е внесен за разглеждане в общинските съвети на общини „Тунджа“ и
Ямбол и съгласуван съответно с Решение № 750
от протокол № 51 от 27.05.2011 г. на Общинския
съвет „Тунджа“ и с Решение на 49-ото заседание
на Общинския съвет – гр. Ямбол, проведено на
11.07.2011 г.
Предвид гореизложеното и на основание
чл. 129, ал. 3 ЗУТ одобрявам проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за обект на
техническата инфраструктура на територията на
две общини: кабелна линия – тип подземна: от
ТП (нов 0,4/20 kV) към фотоволтаична инсталация в ПИ № 022091 с площ 132,154 дка и в ПИ
№ 022100 с площ132,154 дка по КВС на землището
на с. Победа, община „Тунджа“, област Ямбол,
и двата имота собственост на „Евро – опаковка
3“ – ЕООД, през землището на с. Стара река (ПИ
№ 000208, 000144, 000176, 000108, 000122, 000120,
000126, 000190, 000015, 000200, 000038, 000152,
000151, 000039, 000156, 000153 и 000158 по КВС),
землището на с. Козарево (ПИ № 000075, 000130,
000043, 000133, 000058, 000042, 000041, 012001,
000131, 000034, 000035, 000126, 000161, 000008 и
000159 по КВС), землището на с. Калчево (ПИ
№ 000242, 000341, 000107, 000243, 000312, 000101,
021006, 000297, 000103, 000269, 000487, 000184 и
000215 по КВС), регулацията и землището на
с. Победа (ПИ № 000078, 000054, 013380, 013365,
000011, 000010, 000009, 000040 и 000097 по КВС),
в община „Тунджа“ и през община Ямбол (улици,
ПИ № 87374.522.196 (в регулация), 87374.23.215,
87374.23.216, 87374.23.218, 87374.25.253, 87374.25.829,
87374.25.256, 87374.28.217, 87374.29.221, 87374.29.184,
87374.30.186, 87374.30.196 и 87374.30.249 по КК на гр.
Ямбол) до РУ СН на подстанция „Ямбол“ (Кабиле).
Заповедта подлежи на обжалване по реда
на АПК пред Административния съд – Ямбол,
в 14-дневен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“.
9397

Областен управител: Т. Димитрова

ОБЩИНА ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № XLIX-4
от 11 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Заповед № ТУ 02/0040
от 17.11.2010 г. на кмета на Община Ямбол, протоколи № 10 от 14.10.2010 г. и № 5 от 7.04.2011 г.
на ЕСУТ, Решение № КЗЗ-1 от 24.02.2011 г. по
т. 4 на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ при
Областната дирекция „Земеделие“ – Ямбол, за
утвърж даване на площадка Общинският съвет – гр. Ямбол, одобрява подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация и застрояване
(ПРЗ) на ПИ 87374.37.33 по кадастралната карта
на гр. Ямбол, м. Дюзлюка, придружен от схема
за вертикално планиране, части електротехническа и пътна, и с водоснабдяване от собствен
водоизточник и автономно отвеждане и пречистване на отпадъчните води във връзка с промяна

ВЕСТНИК
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предназначението на имот от земеделска земя
в урбанизирана територия и отреждането є за
изграждане на „Склад за селскостопански машини“ и предвиждане показатели за застрояване за
предимно производствена зона:
– височина (Н) – от 1 до 3 етажа (до 10 м);
– плътност на застрояването (Пзастр.) – 65 %;
– коефициент на интензивност (Кинт.) – 1;
– минимална озеленена площ (Позел.) – 25 %;
– начин на застрояване – свободно.
Съгласно чл. 215 ЗУТ заинтересуваните лица
могат да обжалват решението в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Ямбол до Административния съд – Ямбол.
9112

Председател: Н. Стефанов

ОБЩИНА С. ВЕНЕЦ, ОБЛАСТ ШУМЕН
ЗАПОВЕД № 157
от 25 юли 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 от Закона за общинската собственост
и влязъл в сила подробен устройствен план – ПП,
предвиждащ определяне на нови реални граници
на водоем в землището на с. Ясенково, община
Венец, попадащ в имот № 000.045, одобрен със
Заповед № 174 от 30.09.2010 г., с оглед задоволяване на важни обществени интереси нареждам да
бъде извършено принудително отчуждаване на:
– част от имот № 011.050, представляващ земя
с площ 16,308 дка (засегната част от 1,554 дка),
собственост на Росица Методиева Панайотова,
постоянен адрес: Бургас, ул. Индустриална 1,
ет. 5, ап. 5;
– част от имот № 011.128, представляващ земя
с площ 5,400 дка (засегната част от 0,102 дка),
собственост на „Адванс терафонд“ – АДСИЦ,
постоянен адрес: София, ул. Христо Ботев 57;
– част от имот № 021.045, представляващ земя
с площ 9,999 дка (засегната част от 5,056 дка), собственост на наследниците на Якуб Асанов Арифов,
постоянен адрес: с. Ясенково, ул. Бели Лом 3.
Пазарната стойност на от ч у ж даваните части от имоти е определена от лицензиран оценител. Същата възлиза на: за Росица
Методиева Панайотова – 525 лв.; за „Адванс
терафонд“ – АДСИЦ – 38 лв., и за наследниците
на Якуб Асанов Арифов – 1455 лв. В изпълнение
на процедурата по принудително отчуждаване,
регламентирана в ЗОС, на 24.06.2011 г. е публикувано обявление в местния ежедневник „Топ
новини“ и в два национални ежедневника – в.
„Труд“ и в. „24 часа“, за предстоящо отчуждаване,
съдържащо изчерпателен списък на засегнатите
имоти, собствениците, както и размер на дължимото обезщетение, което следва да се изплати.
Обезщетението ще се изплати по банков път
чрез „Търговска банка“ – АД, клон Шумен, след
1.10.2011 г. Имотите ще се смятат за отчуждени
при условията на чл. 29, ал. 3 ЗОбС.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Шумен.
9369

Кмет: Н. Ахмедова

С Т Р.
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14. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило заявление
за търсене и проучване на подземни богатства във
връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства открива производство по предоставяне
на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона
за подземните богатства – неметални полезни
изкопаеми, в площ „Кадънче“, община Кърджали, област Кърджали. За информация – тел. 9263
110; 9263 205.
9460
13. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 154, ал. 5 ЗУТ обявява, че е издал
Заповед № РС-34 от 14.07.2011 г. за допълване на
Разрешение за строеж № РС-14 от 08.03.2010 г. за
обект: „Сероочистваща инсталация на блокове 5
и 6 на ТЕЦ „Марица-изток 2“, Етап 02: Енергиен
блок 5 с два димни вентилатора, газоходи суров
димен газ, байпасни газоходи“ – изграж дане
на сграда на подобект „Маслена станция“. На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ заповедта подлежи
на обжалване от заинтересованите лица пред
Върховния административен съд чрез министъра
на регионалното развитие и благоустройството
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
9367
20. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 148, ал. 3 и
чл. 145, ал. 2 ЗУТ обявява, че е издал Разрешение
за строеж № РС-38 от 02.08.2011 г. на Агенция
„Пътна инфраструктура“ за обект: АМ „Марица“
ЛОТ 1 участък „Оризово – Димитровград“ от км
15+440 до км 36+400 – основно трасе на територията на област Стара Загора и област Хасково,
с допуснато предварително изпълнение по реда
на чл. 60 АПК. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
издаденото разрешение за строеж подлежи на
обжалване пред Върховния административен
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съд в 14-дневен срок след обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, а
по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването му.
9521
24. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа
на приетата от Управителния съвет на БНБ с
Решение № 149 от 16.12.2004 г. методика основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,18 на сто, считано от 1 август 2011 г.
9511
7. – Югозападният у ниверситет „Неофит
Рилск и“ – Благоевград, обявява конк у рс за
приемане на редовни и задочни докторанти
по държавна поръчка за учебната 2011/2012 г. в
съответствие с Решение № 320 от 19.05.2011 г.
на Министерския съвет (приложението). От
01.09.2011 г. до 31.10.2011 г. кандидатите подават
следните документи: 1. заявление до ректора
за участие в конкурса; 2. автобиография (европейски образец); 3. ксерокопие на дипломата
за завършена образователно-квалификационна
степен „магистър“ и приложението към нея; 4.
удостоверение за признато висше образование,
ако дипломата е издадена от чуждестранно вис
ше училище; 5. мотивационно писмо за участие
в конк у рса; 6. медицинско свидетелство; 7.
други документи, удостоверяващи интересите и
постиженията им в съответната научна област;
8. документ за платена такса за участие в кандидатдокторантския конкурс (20 лв. за първи
изпит по специалността и 15 лв. за изпита по
чужд език) – плащането се извършва в касата
на ЮЗУ „Неофит Рилски“( ректорат, етаж ІІ,
ста я 206). Всичк и док у менти се представят
приложени в папка и се приемат в стая 106,
ректорат, тел. 073/ 588 566.

Приложение
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в ЮЗУ „Неофит Рилски“ за
учебната 2011/ 2012 г., утвърдени с Решение № 320 от 19.05.2011 г. на Министерския съвет
№
по
ред
1

Шифър

Научни области, професионални направления, специалности

2
1.
1.2.

3

Образователна и
научна степен
„доктор“
редовно

задочно

4

5

1

Педагогически науки
Педагогика

1

Теория на възпитанието и дидактика

1

2

Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика)

1

-

3

Теория на възпитанието и дидактика (Управление на образованието)

1

1

4

Теория на възпитанието и дидактика (Начална училищна
педагогика)

1

-

5

Теория и методика на физическото възпитание и спортната
тренировка

1

-

1

1

1.3.
1

Педагогика на обучението по...
Методика на обучението (Методика на технологичното
обучение в средното училище)

БРОЙ 60
1

ДЪРЖАВЕН
2

2

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

3

4

5

Методика на обучението (Методика на обучението по ин-

1

-

1

-

1

-

1

-

форматика и информационни технологии)
3

Методика на обучението (Методика на обучението по математика в началните класове)

4

Методика на обучението (Технологии за педагогическо
взаимодействие в предучилищна възраст)

5

Методика на обучението (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт)

6

Методика на обучението по музика

2

-

7

Методика на обучението по театрално изкуство

1

-

2.
2.1.

Хуманитарни науки
Филология

1

Теория и история на литературата

1

-

2

Българска литература (Съвременна българска литература)

1

-

3

Руска литература и литература на народите на СССР

1

-

4

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия
Английска литература

1

-

Немска литература

1

-

Сръбска и хърватска литература

1

-

Западноевропейска литература

1

-

Балкански литератури

1

-

Български език

1

-

и Австралия

5
2.2.

История и археология

1

Стара история (праистория)

1

-

2

История на България

1

-

3

Документалистика, архивистика, палеографика

1

-

2

1

2.3.
1

Философия
История на философията

3.
3.1.

Социални, стопански и правни науки
Социология, антропология и науки за културата

1

Социология

2

2

2

Теория и история на културата

2

-

Педагогическа и възрастова психология

2

-

Психология на труда и професионална психодиагностика

1

-

3.2.
1
2
3.6.

Психология

Право

1

Гражданско и семейно право

1

1

2

Трудово право и обществено осигуряване

1

1

3

Международно право и международни отношения

1

-

3.8.

Икономика

1

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

2

-

2

Икономика и управление (индустрия) (стопанско управление)

2

-

3

Организация и управление извън сферата на материалното

1

-

производство (социално-културната сфера)
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3.9.

1

3

4.5.
1
4.6.

5.3.
1
7.4.

2

-

1

-

2

-

1

1

1

-
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9

Информатика и компютърни науки
Технически науки
Комуникационна и компютърна техника
Компютърни системи, комплекси и мрежи

7.

5

Математика

Информатика
5.

4

Природни науки, математика и информатика
Математическо моделиране и приложение на математиката

1
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Туризъм
Икономика и управление по отрасли (туризъм)

4.

1
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Здравеопазване и спорт
Обществено здраве
Кинезитерапия
ОБЩО:

9448
33. – Националният институт по метеорология
и хидрология – БАН, София, обявява конкурс за
професор по научната специалност 01.04.11 метеорология (професионално направление 4.1 – физически науки) със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документите за участие
се подават в канцеларията на института – София,
бул. Цариградско шосе 66, тел. 02 462 46 29.
9436
402. – Фармацевтичният факултет на Медицинския университет – София, прекратява обнародван в „Държавен вестник“, бр. 51 от 2011 г.,
конкурс в частта му за: доцент – един, и главен
асистент – един, за нуждите на Катедрата по
организация и икономика на фармацията поради
неточност при заявяване на обявата и обявява
конкурси в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 7.3. „Фармация“ за нуждите на Катедрата
по организация и икономика на фармацията за:
доцент – един; главен асистент – един, за преподаването по висша математика в същата катедра.
В 2-месечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ кандидатите могат да подават заявление
и документи във Фармацевтичния факултет, ул.
Дунав 2, 1000 София, стая 125. За справки – тел.
02 987 98 74, http://mu-sofia.bg.
9395
29. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Варна, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти на урбанизираната територия на с. Добри
дол, община Аврен, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
искания и възражения по тях пред Службата по
геодезия, картография и кадастър – Варна.
9357
182. – Община Велики Преслав на основание
чл. 30 ЗПСК обявява, че за юни 2011 г. е извършена продажба по реда на чл. 31, ал. 1 и 3 ЗПСК

във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите след проведен публичен
търг с явно наддаване на следния общинския имот:
„Бивш общински обор – с. Осмар“, на Ивелин
Живков Колев от с. Осмар за сумата 2300 лв.,
изплатени изцяло от купувача.
9019
1. – Община Велико Търново на основание
чл. 30 ЗПСК обявява, че през май 2011 г. е извършила продажба на обособен обект, представляващ:
„Една HDPE тръба с диаметър 40 мм и с дължина
17 717 м, представляваща част от обща подземна
телекомуникационна мрежа на територията на
гр. В. Търново“ – собственост на Община Велико
Търново, продаден чрез публичен търг с явно
наддаване на „Булсатком“ – АД, със седалище
и адрес на управление София, район „Младост“,
ул. Магнаурска школа 15, ет. 3, вписано в търговския регистър от Агенцията по вписванията,
представлявано по упълномощаване от Светломир
Стоянов Лефтеров, действащ като пълномощник
на Пламен Иванов Генчев, за 150 000 лв., в която
сума не е включена стойността на дължимия ДДС.
Договорената цена и стойността на дължимия
съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 във връзка с чл. 25,
ал. 2 ЗДДС данък върху добавената стойност са
изплатени изцяло от купувача.
9464
2. – Община Аксаково, област Варна, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за обект: „Външен водопровод“ за захранване
на ПИ 000516 по КВС на землище гр. Игнатиево,
община Аксаково, област Варна. Подробният устройствен план засяга поземлени имоти по КВС
на землище гр. Игнатиево: ПИ 000316 – полски
път на община Аксаково, ПИ 000516 – производствен терен на „Вин – Груп“ – ООД, ПИ
000518 – птицеферма на „Еко Пиле“ – ЕООД, ПИ
030002 – нива на Никола Стоянов Атанасов, ПИ
030004 – нива на Петкана Георгиева Николова,
ПИ 030005 – нива на Янко Иванов Илиев, ПИ
030048 – нива на Милка Костова Зайкова, ПИ
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030049 – нива на Станка Анастасова Янкова, ПИ
030050 – нива на Апостол Веселинов Вангелов, и
ПИ 030057 – нива на Хрисанка Атанасова Колева.
Планът се намира в сградата на общинската администрация Аксаково и всички заинтересовани
лица могат да се запознаят с него. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до кмета на Община Аксаково.
9349
45. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е изработен проект на ПУП – план за регулация
на с. Бабяк – фаза: окончателен проект, в граници:
урбанизирана територия на с. Бабяк по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-21 от
19.04.2011 г. на АГКК – София. Планът е изложен
в заседателната зала на Общинския съвет – гр.
Белица, ул. Г. Андрейчин 15. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план – план за регулация на с. Бабяк, до общинската администрация – гр. Белица.
9065
45а. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект на ПУП – план за регулация на с. Краище – фаза: окончателен проект, в
граници: урбанизирана територия на с. Краище
по кадастралната карта, одобрена със заповед
№ РД-18-22 от 19.04.2011 г. на АГКК – София.
Планът е изложен в заседателната зала на Общинския съвет – гр. Белица, ул. Г. Андрейчин 15.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план – план за регулация
на с. Краище, до общинската администрация – гр.
Белица.
9066
45б. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект на ПУП – план за регулация на с. Горно Краище – фаза: окончателен
проект, в граници: урбанизирана територия на
с. Горно Краище по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-23 от 19.04.2011 г. на
АГКК – София. Планът е изложен в заседателната
зала на Общинския съвет – гр. Белица, ул. Г.
Андрейчин 15. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план – план за
регулация на с. Горно Краище, до общинската
администрация – гр. Белица.
9067
45в. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е изработен проект на ПУП – план за регулация
на с. Дагоново – фаза: окончателен проект, в
граници: урбанизирана територия на с. Дагоново
по кадастралната карта, одобрена със заповед
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№ РД-18-24 от 19.04.2011 г. на АГКК – София.
Планът е изложен в заседателната зала на Общинския съвет – гр. Белица, ул. Г. Андрейчин 15.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план – план за регулация на с. Дагоново, до общинската администрация – гр. Белица.
9068
842. – Община Белово, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект на
ПУП – план за регулация за поземлени имоти в кв.
1, 3, 17, 26 и 30 по плана на с. Габровица, община
Белово. ПУП – ПР е изложен за запознаване в
сградата на общината, стая 11. Съгласно чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения и искания по
проекта до администрацията на Община Белово.
9113
116. – Общинската служба по земеделие – Благоевград, на основание чл. 27а, ал. 3 и чл. 30, 32
и 33 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изготвен график
за трасиране и въвод на собствениците по плана
за обезщетение със земя на землищата на: Благоевград (ЕКАТТЕ 04279), с. Бело поле (ЕКАТТЕ
03664), с. Българчево (ЕКАТТЕ 07377), с. Дренково
(ЕКАТТЕ 23652), с. Покровник (ЕКАТТЕ 57159),
с. Логодаж (ЕКАТТЕ 68792), с. Церово (ЕКАТТЕ
78464), община Благоевград, област Благоевград.
9116
3. – Община Божурище на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за обект: „Уличен водопровод по
полски път с № 232 по КВС на м. Горни Соват,
землище на с. Пролеша, община Божурище – от
осова точка (ОТ) № 18 от кв. 8 до урегулирани
поземлени имоти (УПИ) VІІІ-112 и ІХ-111 от кв.
17 по плана на кв. Максим Горки, гр. Божурище.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
9137
91. – Община Болярово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните граждани, че е изработен подробен устройствен
план – ПП за подземен кабел от УПИ VІІ-88 в
кв. 16 до ТП 1 в ПИ 10 по КВС на с. Попово, община Болярово, област Ямбол. Заинтересованите
лица по чл. 131 ЗУТ могат да разгледат проекта в
общинската администрация, отдел „УТТО и Е“, и
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за ПУП – ПП до общинската
администрация в 30-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
9348
95. – Община Болярово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните граждани, че е изработен проект на ПУП – ПП за
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кабелна линия 1 kV за имот 628 – п.път, 293 – п.
път, 294 – пасище, 362 – храсти, имот 536 – дървопроизводствена площ, и имот 539 – дървопроизводствена площ, по КВС на с. Мамарчево, община
Болярово. Заинтересованите лица по чл. 131
ЗУТ могат да разгледат проекта в общинската
администрация, отдел „УТТО и Е“, и да направят
писмени възражения, предложения и искания
по него в 30-дневен срок след обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
9465
8. – Община Варна на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект на план
за улична регулация (ПУР) на селищно образувание (СО) „Манастирски рид, Бялата чешма и
Дъбравата“. Проектът е изложен в техническата
служба на район „Приморски“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Община
Варна чрез район „Приморски“.
9462
9. – Община Варна на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект на план
за улична регулация (ПУР) на селищно образувание (СО) „Прибой“. Проектът е изложен в
Техническа служба – Галата, район „Аспарухово“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Варна чрез Техническа служба – Галата, район „Аспарухово“.
9463
95. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за застрояване за
ПИ № 83123.59.8, местност Гробищата, землище
на с. Шереметя – промяна предназначението
на имота за „жилищни нужди“, план-схеми за
електрификация към ПУП. Проектът се намира в общинската администрация, стая 520. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
Община Велико Търново в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
9368
741. – Община Видин на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ уведомява заинтересуваните лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване на имот
с идентификатор 10971.94.274 по кадастралната
карта на гр. Видин, отреждане на УПИ I – за
п роизводс т вено -ск ла дови дейнос т и, и У ПИ
II – за общински приют за кучета, със съответното застрояване. Документацията може да бъде
разгледана в стая 9, ет. 4 в сградата на Община
Видин всеки работен ден. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
9466
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429. – Община Гулянци, област Плевен, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че са
изработени проекти на подробни устройствени планове – план за регулация и застрояване
(ПУП – ПРЗ) за промяна на предназначението
на земеделска земя и парцеларен план за изграждане на „Ветроенергиен парк Долни Вит“
в землището на с. Долни Вит, област Плевен, с
възложител „БИА Ресурс“ – ООД, както следва: 1.
Парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизирани територии – кабелни ел. проводни линии
средно напрежение 20 kV за присъединяване
на Ветроенергиен парк в ПИ № 061020; 063018;
078010; 085002; 0089001; 090010; 091001 и 091010
по КВС на с. Долни Вит, община Гулянци, област Плевен. 2. ПУП – ПП на елементите на
техническа инфраструктура извън границите на
урбанизирани територии – кабелни ел. проводни
линии средно напрежение 20 kV за присъединяване
на Ветроенергиен парк в ПИ № 061020, 063018,
078010, 085002, 089001, 090010, 091001, 091010 по
КВС за землището на с. Долни Вит, община Гулянци, област Плевен. 3. ПУП – ПРЗ – подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване за монтаж на ветрогенератори за имоти с
№ Г9 ПИ 078010 в м. Телеграф; Г10 ПИ 063018 в
м. Над орехите; Г11 ПИ 061020 в м. Могилите;
Г12 ПИ 089001 в м. Крушака; Г13 ПИ 091001 в
м. Крушака; Г14 ПИ 090010 в м. Крушака; Г15
ПИ 091010 в м. Крушака; Г16 ПИ 085002 в м.
Могилите. Проектната документация се намира в
общинската администрация – Гулянци, стая 103.
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да правят
писмени възражения, предложения и искания по
проектите до общинската администрация.
9117
9. – Община Добричка, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 2 във връзка с чл. 128,
ал. 12 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура – линеен обект извън границите
на урбанизираните територии за обект „Преносен
газопровод високо налягане и АГРС „Силистра“ през имоти по КВС на с. Паскалево и с.
Божурово, община Добричка, област Добрич,
съгласно приложения ПУП – парцеларен план.
Проектът за ПУП – парцеларен план, е изложен
за разглеждане в Община Добричка, стая 229
в сградата на администрацията. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
9401
91. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за линейна инфраструктура – захранващ електропровод 20 kV от ПС в имот
с идентификатор 11003.22.182, с. Видно, до ветрогенератори, разположени в имоти с идентификатори
03318.20.178, 03318.20.184, 03318.20.186, 03318.20.182,
03318.20.181, 03318.8.163, 03318.5.138, 03318.10.198,
03318.13.113 в землище с. Белгун, община Каварна,
засягащ следното трасе: имоти с идентификатори
03318.5.138, 03318.5.135, 03318.10.150, 03318.13.113,
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03318.10.198, 03318.8.156, 03318.8.152, 03318.5.134,
03318.8.163, 03318.33.100, 03318.20.171, 03318.20.172,
03318.20.184, 03318.20.186, 03318.31.106, 03318.31.113,
03318.29.112, 03318.27.102, 03318.20.182, 03318.20.183,
03318.20.181, 03318.20.180, 03318.20.178, землище
с. Белгун, имоти с идентификатори 11003.12.191,
11003.32.117, 11003.32.116, 11003.32.119, 11003.38.166,
11003.38.164, 11003.38.162, 11003.38.196 и 11003.37.117
в землище с. Видно, община Каварна. Проектът се
намира в отдел „ТУС“ при Община Каварна. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да се запознаят
с проекта и да направят писмени искания, предложения и възражения по него до общинската
администрация – Каварна.
9064
642. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
елементи на техническата инфрастуктура (трасе
за електропровод, водопровод и канализация) на
УПИ 701.1853 – жилищна сграда в м. Бадемлика, землище гр. Карлово, преминаващ през ПИ
7019531 – полски пътища – публична общинска
собственост. Проектът е изложен за разглеждане
в стая 203 в сградата на общинската администрация. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация Карлово.
9105
26. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за водопровод и ел. инсталация (ниско напрежение) за захранване на УПИ 000095 от КВС на
с. Соколица, местност Мандрата, община Карлово. Проектът може да се разгледа в сградата
на Община Карлово, информационен център.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните собственици могат да направят
писменни възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация.
9347
607. – Община Костинброд на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура за
„Водопровод и канализация от ул. Възход до ул.
Струма“ в гр. Костинброд. Трасето засяга поземлени имоти № 631061 – полски път, и № 631041 в
землището на гр. Костинброд. Планът се намира
в сградата на общинската администрация – Костинброд, ул. Охрид 1, стая 35, ет. 3. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до кмета на Община Костинброд в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
8988
619. – Община Костинброд на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
за „Разпределителен газопровод до с. Голянов-
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ци“ по трасето на поземлени имоти № 000081 и
№ 000083 – полски пътища, и преминаване над р.
Белица в землището на гр. Костинброд. Планът
се намира в сградата на общинската администрация – Костинброд, ул. Охрид 1, стая 35, ет. 3. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета
на Община Костинброд в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
9138
62. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за регулацията на част от кв. 125,
кв. 126 и кв. 127 по плана на гр. Перник, кв.
Изток, като се променя регулацията на улица с
ОТ 479 – ОТ 47902 и улица с ОТ 472 – ОТ 473,
при което се изменя регулацията на УПИ І в
кв. 127 на УПИ І, УПИ ІІ и УПИ ІV в кв. 126 и
УПИ І в кв. 125. Образува се нов квартал 254, в
който попадат УПИ ІV „За жилищно строителство, общественообслужващи дейности“, УПИ
ІІ-6184 „За общественообслужващи дейности“,
УПИ V, който се отрежда за ПИ 514.9560, и
УПИ VІ-514.6909 „За обслужващи и стопански
дейности“. Проектът се намира в сградата на
Общинската администрация – Перник, ет. 12,
стая 6. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
9402
38. – Община Петрич, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на оптична
връзка между РМ с. Рибник – „Новател“, и оптичен кабел на GSM („Кейбълтел“). Трасето и
сервитутите са предвидени да преминат в земеделски поземлени имоти в масиви по КВС, като
подробно описание на имотите и сервитутите е
приложено в табличен вид, неразделна част към
ПУП – ПП, както следва: имоти № 000124, 000123,
000058, землище с. Рибник. Проектът се намира
в сградата на Община Петрич. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
9018
6. – Община Правец на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на ПУП – план за регулация, с който се включват в регулационните граници на с.
Своде, община Правец, бивши земеделски имоти
с променено предназначение съгласно т. 1 „б“
от Решение КЗ-3 от 02.02.1988 г. на Комисията
за земята. С изменението се образуват резервни
терени в кв. 9, кв. 16 и кв. 17. Проектът е изложен
за разглеждане в Общинска администрация – гр.
Правец, отдел „ОТС“, и може да се разгледа от
заинтересуваните лица. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от съобщението за-
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интересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Общинска администрация – Правец.
9400
35. – Община Първомай на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
изграждане на подземна кабелна линия 20 kV за
фотоволтаичен парк в ПИ № 801595, м. Землище,
кв. Дебър, в землището на гр. Първомай, област
Пловдив. Плановете са изложени в общинската
администрация на гр. Първомай, стая 107. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да подават писмени възражения по
проекта в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ в общинската админис
трация.
9016
522. – Общ и на Са н да нск и на основа н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен
план за проектно трасе на водопровод, канал за
отпадни води и кабел 20 kV за УПИ № 003001 в
м. Лъките, землище на с. Дамяница. Трасето на
водопровода започва от съществуващ водопровод
(Е 150) за с. Дамяница в имот № 000116 – път
IV клас, преминава през имоти № 000198 – канал, № 000130 – полски път, и достига до имот
№ 003001, м. Лъките, землище на с. Дамяница.
Трасето на канала за отпадни води започва от имот
№ 003001, преминава през имоти № 000130 – полски път, № 000198 – канал в имот, № 000116 – път
IV клас, № 000061 – пасище, и достига до заустването му в имот № 000105 – вътрешна река,
м. Лъките, землище на с. Дамяница. Трасето
на кабел 20 kV започва от ЖР на съществуващ
ел.провод 20 kV в имот № 000110, преминава през
имоти № 000061 – пасище, № 000116 – път IV
клас, № 000198 – канал, № 000130 – полски път,
м. Лъките, землище на с. Дамяница, и достига
до имот № 003001 – на инвеститора. Планът е
изложен в сградата на общината, ет. 4, стая 5.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
9017
43. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 2 и 12 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на ПУП – парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура – линеен обект
извън границите на урбанизираните територии,
за обект: „Преносен газопровод високо налягане
и АГРС Силистра“ през имоти по КВС на с. Поп
Кралево, община Силистра, област Силистра.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните страни могат да се запознаят
с проекта в сградата на Община Силистра и да
направят писмени възражения, предложения и
искания по него до общинската администрация.
9106
99. – Община Сливо поле на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че във връзка с издадена Заповед № РД-09-368 от 29.06.2011 г. на кмета на
Община Сливо поле е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план

ВЕСТНИК

БРОЙ 60

за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии,
за обект: Външен водопровод за захранване на
стопанска сграда в ПИ 003026 по КВС на с. Борисово, община Сливо поле, област Русе, започващ
от съществуваща водомерна шахта, намираща се
в регулацията на с. Борисово, преминава през ПИ
201, 203 и 104 – общинска собственост. Проектът
за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в техническата служба на Община Сливо
поле, стая 12. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
9114
386. – Областният управител на област Стара
Загора на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с
чл. 154, ал. 2, т. 8 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е издадена забележка към Разрешение за строеж № 3 от 15.11.2010 г. за допускане
на изменение в одобрения проект на обект от
техническата инфраструктура: Газоснабдяване
община Гълъбово, подобект: Преносен газопровод инвентарен № ТСР 15 А.1 и Автоматична
газорегулираща станция „Гълъбово 1“ като част
от комплексен проект за инвестиционна инициатива, с възложител „Ситигаз България“ – АД,
София. Изменението е в обхвата на отклоненията
по чл. 154, ал. 2, т. 8 ЗУТ и се състои в промяна
на трасето на газопровода съгласно одобрено
изменение на ПУП – парцеларен план. Забележката към разрешението за строеж може да
бъде обжалвана от заинтересуваните лица чрез
областния управител на област Стара Загора до
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
9461
10. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава че с решение по т. 10 от
протокол № 21 от 31.05.2011 г. на Експертния
съвет по устройство на територията на Община
Хасково е приет проект за подробен устройствен
план – изменение на плана за улична регулация
между осови точки ОТ 94 – ОТ 121 и между ОТ
2839 – ОТ 120; изменение на плана за регулация
на кв. 11, кв. 749 и кв. 9, ИИЗ, гр. Хасково; изменение на плана за застрояване на УПИ XXXI
за производствени и складови дейности и УПИ
XXXII за производствени и складови дейности,
кв. 11, ИИЗ, гр. Хасково. Изменението на плана за улична регулация се състои в промяна на
северната регулационна линия на улица между
осови точки ОТ 94 – ОТ 121. Изменя се уличната
регулация между ОТ 2839 – ОТ 120. Измества
се осова точка 117. Вследствие изменението на
плана за улична регулация се променят южната
граница на кв. 749, южната и източната граница
на кв. 11 и западната граница на кв. 9, ИИЗ, гр.
Хасково. Променят се очертанията и размерите
на следните урегулирани поземлени имоти: УПИ
XXXI за производствени и складови дейности,
кв. 11; УПИ XXXII за производствени и складови
дейности, кв. 11; УПИ V за производствени и
складови нужди, кв. 749; УПИ VII за производствени и складови дейности, кв. 9. Изменението на
плана за регулация е показано с кафяви линии и
надписи в проекта. УПИ XXXI за производствени
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и складови дейности и УПИ XXXII за производствени и складови дейности, кв. 11, ИИЗ, гр.
Хасково, са в устройствена зона „Пп“ – предимно
производствена устройствена зона, при следния
режим на застрояване за имотите: етажност – 1
до 3 етажа, височина – от 5 м до 10 м; плътност
на застрояване (Пзастр.) – до 80%; коефициент
на интензивност (Kинт.) – до 2,5; минимална
озеленена площ (Позел.) – 20%; начин на застрояване – свързано (д). Предвижда се запазване на
съществуващите сгради в двата имота. Линиите
на застрояване са съгласно графичната част на
проекта. Проектът се намира в дирекция „Устройство на територията“ на ул. Михаил Минчев
3, ет. 1, стая 18. Приемни дни – всеки вторник и
четвъртък от 9 до 12 ч. Съгласно чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
9115
79. – Община Руен на основание чл. 136, ал. 1
във връзка с чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект за изменение на действащ подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация
(ПР) и план за регулация и застрояване (ПРЗ) – с.
Люляково, в териториален обхват – квартали с
№ 33 и 34, община Руен, област Бургас, който
е изложен в стая № 23 в Община Руен с административен адрес: с. Руен 8540, община Руен,
област Бургас, ул. Първи май 18. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
искания, предложения и възражения по проекта
за изменение на действащ ПУП до общинската
администрация.
9350

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, обявява, че по жалба на Мария Георгиева Бъклева
от София и Лъчезар Георгиев Льонов от Благоевград, чрез адв. Мария Шопова – гр. Симитли,
ул. Георги Димитров 78, против Заповед № 508 от
23.07.2010 г. на вр.и.д. кмет на община Симитли,
с която на основание чл. 15, ал. 3, чл. 129, ал. 2,
чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 135 ЗУТ е одобрен подробен устройствен план – ПР (план за регулация) за
имот пл. № 52 – УПИ IX, XII, XIII и ХХ, имот
пл. № 76 – УПИ Х и XI, имот пл. № 102 – УПИ
VIII, кв. 8 по плана на с. Железница, община
Симитли, и ПЗ (план за застрояване) на ново
образуваните УПИ VIII-52, УПИ XII-52, 102 и
УПИ XIII-52 е образувано адм.д. № 805/2010,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 19.09.2011 г. от 10,30 ч. в зала 001.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството пред съда в едномесечен срок от обнародването на оспорването
в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което трябва да съдържа: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
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търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението 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.
9408
Административният съд – Варна, десети състав, на основание чл. 181 АПК съобщава, че е пос
тъпило оспорване от „Фининвестмънт“ – ЕООД,
ЕИК 103111708, срещу Решение № 500, взето с
протокол № 35 от 25.02.2011 г. на Общинския
съвет – с. Аврен, във връзка с образувано адм.д.
№ 1500/2011.
9442
Административният съд – Варна, І отделение,
ХХІХ състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от Валерия Вескова Велкова-Авалишвили срещу Наредбата за условията и реда за
установяване на жилищни нужди на гражданите,
настаняване и продажба на общински жилища на
Общинския съвет – гр. Варна, в частта на чл. 35,
ал. 1, т. 1 – „Наемател/и на общинско жилище
може да го закупи, ако отговаря на следните
условия: Да е български гражданин и да няма
двойно гражданство, както и членовете на неговото семейство“. По оспорването е образувано
административно дело № 2352/2011 по описа на
Административен съд – гр. Варна, І отделение,
ХХІХ състав. Производството по делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание
на 29.09.2011 г. от 15,30 ч., което ще се проведе
в сградата на Административен съд – Варна, ул.
Никола Вапцаров 3А.
9443
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Тотка Минчева Хаджигоева от гр. Дебелец, ул. Иван Вазов 19, с която
се оспорва Заповед № РД-22-788 от 28.05.2011 г.
на кмета на Община Велико Търново, с която
е одобрено частично изменение на подробен устройствен план – разделяне на УПИ II-271, 272
от кв. 5 по регулационния план на с. Присово
на два нови УПИ и създаване на нова улица ОК
44б – 44в, по която е образувано адм.д. № 683/2011
по описа на Административен съд – Велико Търново. Заинтересованите лица могат да подадат
заявление за конституиране като ответници със
съдържанието по чл. 218, ал. 4 ЗУТ в едномесечен срок считано от датата на обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
9358
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест от
Светлана Иванова – и.д. прокурор при Окръжна
прокуратура – Велико Търново, против чл. 20,
ал. 1, ал. 2, т. 3 и 4 в редакцията им след изме-
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нението с Решение № 1273 по протокол № 86 от
21.04.2011 г., приложение към ал. 2, т. 2 в редакцията му след изменението с Решение № 1358
по протокол № 90 от 2.06.2011 г. и ал. 4, 5 и 6 от
Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията
на Община Велико Търново, приета с Решение
№ 996 от 6.03.2003 г. на Общинския съвет – гр.
Велико Търново, по протокол № 62 от 6.03.2003 г.,
за което е образувано адм.д. № 725/2011 по описа
на А дминистративен съд – Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 2.11.2011 г.
от 15 ч.
9359
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Кремена Иванова Йорданова от София и Даниел Иванов Йорданов от
с. Раданово, с която се оспорва Заповед № СА01-02-413 от 10.06.2011 г. на кмета на Община
Полски Тръмбеш, с която е одобрено изменение
на ПУП – план за застрояване за поземлени
имоти № 037008 и 039014 в землището на с.
Куцина, ЕКАТТЕ 40782, по която е образувано
адм.д. № 617/2011 по описа на Административен
съд – Велико Търново. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление за конституиране
като ответници със съдържанието по чл. 218,
ал. 4 ЗУТ в едномесечен срок считано от датата
на обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“.
9360
Административният съд – Ловеч, на основание
чл. 218, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е постъпила
жалба от Мариела Маркова Василева от Троян,
област Ловеч, ул. Васил Левски 232, бл. Строител,
ап. 9, Велика Маркова Марковска-Вълкова от
Троян, ул. Радецки 41А, лично и като пълномощник на лицата: Йоанна Койчева Коева от София,
ул. Вълчо Радински 12, вх. В, ап. 9, Велислава
Василева Димитрова от София, ул. Деница 4, ап.
5, и Катя Василева Денчева от София, ул. Голаш,
бл. 2, ет. 11, с която се оспорва Решение № 472 от
27.05.2010 г. на Общинския съвет – гр. Троян, за
одобряване на подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване, за частично изменение на застроителния и регулационен план на
строителен квартал 415 (м. Турлата) по плана
на Троян (ДВ, бр. 46 от 2010 г.), въз основа на
която е образувано адм.д. № 227/2010 по описа на
Административен съд – Ловеч. Заинтересованите
лица могат да подават молби за конституиране
като ответници по делото в едномесечен срок
от обнародване на съобщението за оспорване в
„Държавен вестник“.
9444
Административният съд – Хасково, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че има образувано адм.д. № 499/2011 по описа на съда по жалба
на Мария Станчева Станчева от Димитровград
против Заповед № РД-06-1027 от 1.01.2011 г. на
кмета на Община Димитровград за одобряване
изменение на ПУП – ПР на ХХVII-432, в кв. 42
по плана на Димитровград, одобрен със Заповед
№ 709 от 1994 г. с идентификатор 21052.1017.128
по КК, от който след разделяне по съществуващи кадастрални граници се отрежда нова улица – тупик с о.т.с. № 40А и 40Б и се урегулират
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нови имоти, както следва: УПИ ХХVII-432, 433
с площ 453,37 кв. м; УПИ ХХIX-432, 433 с площ
662,67 кв. м. 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. Заявлението на заинтересованите
лица за конституирането им като ответници по
делото следва да има съдържанието по чл. 218,
ал. 4 ЗУТ.
9441
Административният съд – Шумен, призовава
Асен Ангелов Ангелов и Ася Севдалинова Ангелова, и двамата с последен известен адрес в
България – Шумен, бул. Симеон Велики 33, ет. 7,
ап. 35, сега в чужбина с неизвестен адрес, да се
явят в Съдебната палата на Окръжен съд – Шумен, ул. Съединение 1, ет. 3, съдебна зала № 9,
на 27.09.2011 г. в 14 ч. на съдебно заседание като
заинтересовани страни по АД № 470/2010 по реда
на чл. 215 ЗУТ по жалба на главния архитект на
Община Шумен срещу Заповед № ДК-10-СИР-56
от 8.10.2010 г. на началника на РДНСК СИР.
Заинтересованите страни да посочат съдебни
адреси, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 137, ал. 4 АПК.
9002
Софийският градски съд на основание чл. 679
ТЗ призовава кредиторите от първото събрание
на „Каварна Бей“ – ЕООД, с ЕИК 131403541,
със седалище и адрес на управление – София,
район „Триадица“, ул. Кърниградска 19, по т. д.
№ 1944/2011, търговско отделение, VІ-14 състав,
да се явят в заседание на 27.09.2011 г. от 10 ч. по
търговско дело № 1944/2011 на СГС, VІ-14 състав,
образувано по иск на „Каварна Бей“ – ЕООД, за
отмяна на решенията на първото събрание на
кредиторите на „Каварна Бей“ – ЕООД, по т. д.
№ 3198/2010, проведено на 09.05.2011 г. Заседанието ще се проведе в Софийски градски съд, бул.
Витоша 2, Съдебна палата.
9453
Софийският градски съд, гражданско отделение, IIВ въззивен състав, призовава Малгожата
Клос, родена през 1953 г., с известен на съда
адрес – София, район „Средец“, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 12.10.2011 г. в 13,30 ч.
като въззиваема страна по гр.д. № 1812/2000 по
описа на СГС, ГО, IIВ въззивен състав, образувано
по жалба от Марин Николов Такучев и Надежда
Милкова Такучева срещу решение, постановено
по гр.д. № 8363/1998, по описа на СРС, 42-ри
състав, образувано по искова молба от Славчо
Маринов Цветанов и други против Марин Николов
Такучев и Надежда Милкова Такучева по иск с
правно основание чл. 108 ЗС относно недвижим
имот – апартамент в София, ул. Алабин 27, ет. 4.
Въззиваемата страна да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
9409
Провадийският районен съд призовава Рена
Петрова Бонева с последен адрес Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 27, ет. 14, ап. 68, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.10.2011 г.
в 10,30 ч. като ответница по гр.д. № 433/2007,
заведено от Марин Р. Колев, Стойка Б. Колева
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по чл. 97, ал. 1 ГПК. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
9120
Софийският районен съд, ІІІ граж данско
отделение, 88 състав, призовава Елеонора Сергеевна Беликова, гражданка на Русия, с неизвестен
адрес, че следва да се яви в съдебно заседание
по гр. д. № 4033/2011 по описа на СРС, ІІІ ГО, 88
състав, в качеството є на ответница по делото
на 28.09.2011 г. в 14 ч. в сградата на СРС, ІІІ ГО,
ет. 2, като є указва, че при неявяване в съда при
разглеждане на делото ще є бъде назначен особен
представител на разноски на ищеца.
9027
Районният съд – Харманли, гра ж данска
колегия, призовава Здравко Щерев Захариев с
последен адрес област Хасково, гр. Харманли,
ул. Средна гора 17, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 16.09.2011 г. в 11 ч. като ответник
по гр. д. № 442/2007, заведено от Паска В. Тонева
и Диана Г. Бакърджиева. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
9361
Русенският окръжен съд в закрито заседание
с определение № 695 от 11.07.2011 г. обявява, че в
съда на 17.05.2011 г. по мотивирано искане с вх.
№ 4839 от 16.05.2011 г. от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна
дейност чрез председателя Тодор Коларов срещу
Николай Маринов Нецов от Русе, бул. Липник
76, вх. 6, ет. 3, е образувано гр.д. № 512/2011
относно отнемане в полза на държавата на
имущество, придобито от престъпна дейност, на
основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД с цена на
иска 145 700 лв. Със същото се иска отнемане
в полза на държавата на следното имущество:
От Николай Маринов Нецов на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД:
– лек автомобил „Ланчия Либра“ с рег. № Р
7678 РМ, рама № ZLA83900000116006, дата на
първа регистрация 2001 г., придобит от Николай
Маринов Нецов;
– лек автомобил „Фолксваген Голф“, с рег.
№ Р 7680 РМ, рама № WVWZZZ1HZRW061192,
дата на първа регистрация 1993 г., придобит от
Николай Маринов Нецов;
– лек автомобил „Фолксваген Голф“, с рег.
№ Р 7687 РМ, рама № WVWZZZ1HZSW535782,
дата на първа регистрация 1995 г., придобит от
Николай Маринов Нецов;
– лек автомобил „Пежо Ренч“ с рег. № Р
7814 РМ, рама № VF35CRHYF60437809, дата на
първа регистрация 2001 г., придобит от Николай
Маринов Нецов;
– лек автомобил „Фиат Брава“ с рег. № Р 8280
РМ, рама № ZFA18200009219587, дата на първа
регистрация 1996 г., придобит от Николай Маринов Нецов;
– товарен автомобил „Фиат Дукато“ с рег. № Р
8515 РМ, рама № ZFA230000C5439352, дата на
първа регистрация 1997 г., придобит от Николай
Маринов Нецов;
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– лек автомобил „Опел Корса“ с рег. № Р
9160 РМ, рама № WOLOSBF08W6120893, дата на
първа регистрация 1998 г., придобит от Николай
Маринов Нецов;
– лек автомобил „Хонда Сивик“ с рег. № Р
0495 РН, рама № JHMEG85500S114859, дата на
първа регистрация 1994 г., придобит от Николай
Маринов Нецов;
– лек автомобил „Мерцедес 200 Е“ с рег. № Р
0709 РН, рама № WBD1240211B255390, дата на
първа регистрация 1990 г., придобит от Николай
Маринов Нецов;
– лек автомобил „БМВ 318 И“ с рег. № Р
0771 РН, рама № WBACG51090AM03941, дата на
първа регистрация 1995 г., придобит от Николай
Маринов Нецов;
– лек автомобил „Фиат Пунто“ с рег. № Р
0825 РН, рама № ZFA1760000209986, дата на
първа регистрация 1994 г., придобит от Николай
Маринов Нецов;
– лек автомобил „Форд Ескорт“ с рег. № Р
0976 РН, рама № VS6AXXWPAARL51109, дата на
първа регистрация 1994 г., придобит от Николай
Маринов Нецов;
– лек автомобил „Фиат Пунто“ с рег. № Р
1470 РН, рама № ZFA17600004301571, дата на
първа регистрация 1996 г., придобит от Николай
Маринов Нецов;
– лек автомобил „Опел Астра“ с рег. № Р
1909 РН, рама № WOLOOOO58N5254851, дата на
първа регистрация 1992 г., придобит от Николай
Маринов Нецов;
– лек автомобил „Фиат Браво“ с рег. № Р
2138 РН, рама № ZFA18200004132456, дата на
първа регистрация 1997 г., придобит от Николай
Маринов Нецов;
– лек автомобил „Рено Клио“ с рег. № Р 26 55
РН, рама № VF1557KOF16437659, дата на първа
регистрация 1997 г., придобит от Николай Маринов Нецов;
– лек автомобил „Мерцедес Ц 180“ с рег. № Р
3279 РН, рама № BD2020181A381185, дата на
първа регистрация 1996 г., придобит от Николай
Маринов Нецов;
– товарен автомобил „Мицубиши Л 200“ с
рег. № Р 3693 РН, рама № MMBJNKB407D111445,
дата на първа регистрация 2008 г., придобит от
Николай Маринов Нецов;
– лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. № Р
4104 РН, рама № WVWZZZ1JZWBO65177, дата на
първа регистрация 1998 г., придобит от Николай
Маринов Нецов;
– лек автомобил „Фиат Браво“ с рег. № Р
4288 РН, рама № ZFA18200006045236, дата на
първа регистрация 1997 г., придобит от Николай
Маринов Нецов;
– лек автомобил „Опел Калибра“ с рег. № Р
4292 РН, рама № WOLOOOO85N9026371, дата на
първа регистрация 1992 г., придобит от Николай
Маринов Нецов;
– лек автомобил „Фиат Мареа“ с рег. № Р
4431 РН, рама № ZFA18500000379833, дата на
първа регистрация 2000 г., придобит от Николай
Маринов Нецов;
– лек автомобил „Опел Астра“ с рег. № Р
4538 РН, рама № WOLOOOO51S2676340, дата на
първа регистрация 1995 г., придобит от Николай
Маринов Нецов;
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– лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег.
№ Р 4810 РН, рама № WVWZZZ1HZNW312873,
дата на първа регистрация 1992 г., придобит от
Николай Маринов Нецов;
– лек автомобил „Фиат Брава СХ“ с рег. № Р
4812 РН, рама № ZFA18200004282538, дата на
първа регистрация 1996 г., придобит от Николай
Маринов Нецов;
– лек автомобил „БМВ 316 И“ купе с рег. № Р
9712 РН, рама № WBABE11070JG66846, дата на
първа регистрация 1996 г., придобит от Николай
Маринов Нецов;
– лек автомобил „Форд Ескорт“ с рег. № Р
4904 РН, рама № WFONXXGCANTY83968, дата на
първа регистрация 1996 г., придобит от Николай
Маринов Нецов;
– лек автомобил „Форд Ескорт“ с рег. № Р
5194 РН, рама № WFONXXGANT250466, дата на
първа регистрация 1996 г., придобит от Николай
Маринов Нецов;
– лек автомобил „Опел Корса“ с рег. № Р 5317
РН, дата на първа регистрация 1994 г., придобит
от Николай Маринов Нецов;
– лек автомобил „Опел Астра“ с рег. № Р
5493 РН, рама № WOLOTGF35X8024710, дата на
първа регистрация 1999 г., придобит от Николай
Маринов Нецов;
– лек автомобил „Фиат Брава“ с рег. № Р
5998 РН, рама № ZFA18200004295393, дата на
първа регистрация 1996 г., придобит от Николай
Маринов Нецов;
– лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег.
№ Р 6056 РН, рама № WVWZZZ1HZNW040405,
дата на първа регистрация 1991 г., придобит от
Николай Маринов Нецов;
– лек автомобил „Ровър 600“ с рег. № Р 6519
РН, рама № SARRHYLBNAM145905, дата на
първа регистрация 1994 г., придобит от Николай
Маринов Нецов;
– лек автомобил „Волво С40“ с рег. № Р 6735
РН, рама № YV1VS1603TF007926, дата на първа
регистрация 1996 г., придобит от Николай Маринов Нецов;
– лек автомобил „Мерцедес С 200“ с рег. № Р
8471 РН, рама № WDB2020201A160083, дата на
първа регистрация 1994 г., придобит от Николай
Маринов Нецов;
– лек автомобил „Деу Нубира“ с рег. № Р
8611 РН, рама № KLAJF69ZEWK141497, дата на
първа регистрация 1998 г., придобит от Николай
Маринов Нецов;
– лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег.
№ Р 8765 РН, рама № WVWZZZ1JZXBO37405,
дата на първа регистрация 1998 г., придобит от
Николай Маринов Нецов;
– лек автомобил „Джип Чероки“ с рег. № Р
1351 РК, рама № 1J4FJN8MXSL663101, дата на
първа регистрация 1994 г., придобит от Николай
Маринов Нецов;
– лек автомобил „Опел Астра“ с рег. № Р
5103 РК, рама № WOLOTFF35W2093836, дата на
първа регистрация 1998 г., придобит от Николай
Маринов Нецов;
– лек автомобил „Опел Вектра“ с рег. № Р 5459
РК, дата на първа регистрация 1997 г., придобит
от Николай Маринов Нецов;
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– лек автомобил „Ленд Ровер Рейндж“ с рег.
№ Р 6645 РК, рама № SALLPAMW4W391594,
дата на първа регистрация 1998 г., придобит от
Николай Маринов Нецов;
– лек автомобил „Рено Клио“ с рег. № Р 7167
РК, рама № VF1CBOAOF19870831, дата на първа
регистрация 1999 г., придобит от Николай Маринов Нецов;
– лек автомобил „Опел Омега 2.0 И“ с рег.
№ Р 7714 РК, рама № WOL000021V1009809, дата на
първа регистрация 1996 г., придобит от Николай
Маринов Нецов;
– товарен автомобил „Фиат Дукато 2.5 Д“ с
рег. № Р 8092РК, рама № ZFA29000000188709,
дата на първа регистрация 1998 г., придобит от
Николай Маринов Нецов;
– лек автомобил „Опел Вектра“ с рег. № Р
8789 РК, рама № WOLOJBF68W7050027, дата на
първа регистрация 1995 г., придобит от Николай
Маринов Нецов;
– лек автомобил „БМВ 316 И“ с рег. № Р 9303
РК, рама № WBACA1060FB74873, дата на първа
регистрация 1993 г., придобит от Николай Маринов Нецов;
– лек автомобил „Форд Ескорт“ с рег. № Р
3048 РН, рама № WFONXXGCANVP36885, дата на
първа регистрация 1997 г., придобит от Николай
Маринов Нецов;
От Николай Маринов Нецов на основание чл. 4,
ал. 2 ЗОПДИППД, като сумите са по пазарни цени
на отчужденото имущество:
– су мата о т п рода жбата на лек а вт омо бил „Сеат Ибиза“ с рег. № Р 8427 РМ, рама
№ VSSZZZ6LZ2RO28870, дата на първа регистрация 2002 г., в размер 5900 лв.;
– сумата от продажбата на лек автомобил
„Фолксваген Голф“ с рег. № Р 9731 РМ, рама
№ WVWZZZ1HZPW750623, дата на първа регистрация 1993 г., в размер 3300 лв.;
– сумата от продажбата на лек автомобил
„Фолксваген Голф 1“ с рег. № Р 4783 РН, рама
№ WVWZZZ1HZRW600030, дата на първа регистрация 8.06.1994 г., в размер 3360 лв.;
– сумата от продажбата на лек автомобил „Пежо
605“ с рег. № 8450 РН, рама № VF36BTHY291030727,
дата на първа регистрация 1996 г., в размер
4400 лв.;
– сумата от продажбата на лек автомобил
„Фолксваген Голф“ с рег. № Р 9051 РН, рама
№ W V WZZZ1HZRW272639, дата на първа регистрация 1994 г., в размер 2640 лв. Делото е
насрочено за 12.12.2011 г. – 10,30 ч. Срокът, в
който заинтересованите лица могат да предявят
претенциите си върху имуществото, е до приключване на съдебното дирене в първата инстанция.
9407
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4438 от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2548/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Софико транс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Петрич, ул. Черно море
5, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в страната или в
чужбина в техния първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, дърводобив и дървопреработване,
търговско представителство и посредничество,
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комисионни, спедиционни и превозни сделки в
страната и в чужбина с лек и товарен превоз,
складови сделки, извършване на шивашки услуги,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски услуги, посредническа
дейност по наемане на български граждани на
работа в страната и в чужбина, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Георгиос
Кефалис, който го управлява и представлява, и
е с неограничен срок.
13930
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4436 от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2546/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Темп Фи – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Благоевград, ул. Скаптопара 10, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки
с цел продажба, извършване на автомонтьорски
услуги, продажба на авточасти и автокозметика,
покупка на моторни превозни средства с цел пре
продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, складови сделки, лицензионни сделки,
сделки с интелектуална собственост, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, дърводелски услуги, счетоводни услуги, шивашки услуги, ресторантьорство,
експлоатация на заведения за бързо хранене,
кафе-аперитиви и сладкарници, транспортни
услуги, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, строително-монтажни дейности,
производство, изкупуване, преработка и търговия
със селскостопанска продукция – растителна и
животинска. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Борислав
Петров Юруков, който го управлява и представлява, и е с неограничен срок.
13931
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4433 от 15.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2544/2007
вписа д ру жест во с ог рани чена от говорност
„Ибкет – строй“ – ООД, със седалище и адрес
на управление с. Абланица, ул. Анещи Узунов
31, с предмет на дейност: строителство, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, шивашки,
машинописни, компютърни, счетоводни, проектантски, фризьорски, тенекеджийски и други
услуги, събиране, съхранение и продажба на гъби,
билки и други диворастящи растения, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, проектиране, строителство,
обзавеждане, поддържане и експлоатация на ту-
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ристически, хотелски, жилищни и други сгради
и съоръжения, производство и монтаж на дограма, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Фикрет Ибраимов Шамов и
Ибраим Ибраимов Шамов, представлява се и се
управлява от съдружниците заедно и поотделно
и е с неограничен срок.
13932
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4430 от 15.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2541/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Санинвестмънт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление гр. Сандански, бул. Свобода 29, с
предмет на дейност: производство на стоки с цел
продажба в страната и в чужбина, покупка на
стоки с цел препродажба в страната и в чужбина,
рекламни услуги, консултантски услуги, транспорт
и спедиторски сделки, посреднически, ресторантьорски, хотелиерски, туроператорски услуги,
вътрешен и международен туризъм, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, внос и износ на строителни материали, внос и износ на машини, свързани със
строителството, лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Димитрина Драгова Ризова, която го управлява
и представлява, и е с неограничен срок.
13933
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4431 от 15.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2542/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Ксенидис
транс“ – ООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Сан Стефано 2, 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, внос и износ, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, транспортна дейност
в страната и в чужбина, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба. Дружеството е с капитал 40 000 лв.,
със съдружници Аристидис Павлос Ксенидис и
Теофилактос Павлос Ксенидис, представлява се
и се управлява от съдружниците заедно и поотделно, а при сделки с материален интерес над
5000 лв. – само заедно, и е с неограничен срок.
13934
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4660 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2672/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Бабуч – 96“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление гр. Добринище, ул. Бъндерица 9, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки в страната и в чужбина за
превоз на пътници и товари, складови сделки,
хотелиерски, т у ристически услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
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цел продажба, ресторантьорски и импресарски
услуги, таксиметрови услуги, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
счетоводни, машинописни или други услуги.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Катерина Димитрова
Липева-Маврикова, която го управлява и представлява, и е с неограничен срок.
13935
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4618 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2648/2007
вписа д ру жест во с ог рани чена от говорност
„Толи – проект“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Благоевград, ж.к. Освобождение,
ул. Вардар 24, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид в
страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионерство и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, търговия и дистрибуция със стоки и услуги,
търговия на едро и дребно, вкл. селскостопанска
и животинска продукция чрез заведения от типа
на обществено хранене, спедиционни и превозни
сделки в страната и в чужбина, внос и износ на
проекти, складови сделки, лицензионни сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, проектантска дейност и услуги – комплексно
и по отделни етапи, чертожно-копировъчна и
размножителна дейност, административно-технически и финансово-счетоводни консултации
и услуги, управление и авторски контрол, внос
и износ на проекти, организиране на вътрешен
и международен туризъм и спорт със стопанска
дейност, хотелиерски, фризьорски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски, таксиметрови и товаротаксиметрови услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, строителна и ремонтна
дейност, вкл. производство на строителни материали и полуфабрикати, лизинг. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници Весела Любенова Динева и Емил Тодоров Динев, представлява се и се управлява от съдружниците заедно
и поотделно и е с неограничен срок.
13936
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4685 от 7.І.2008 г. по ф.д. № 2686/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Джей – фейшън“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление гр. Сандански, ул. Юрий Гагарин
30, с предмет на дейност: покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, шивашка дейност,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки в
страната и в чужбина, стоков контрол, складови
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
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капитала Тсавдаридис Йоаннис Харалампос,
който го управлява и представлява, и е с не
ограничен срок.
13937
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4681 от 7.І.2008 г. по ф.д. № 2682/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Южен туризъм“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление гр. Сандански, ул. Пирин 106, 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, търговия със земеделска продукция (растителна и животински), организиране на
туристически пътувания в страната и в чужбина,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лизинг, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, програмни, информационни и импресарски услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Иван Кузманов Йотков, който го управлява и
представлява, и е с неограничен срок.
13938
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4706 от 14.І.2008 г. по ф.д. № 2695/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Боби – текс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 22, ет.
7, ап. 19, 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, търговия
на едро и дребно със стоки и услуги, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Борислав Веселинов Ханджийски, който
го управлява и представлява, и е с неограничен
срок.
13939
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4674 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2678/2007
вписа дру жест во с ог рани чена от говорност
„Елекат – Ко“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Благоевград, ул. Николай Пет
рини 57, ет. 1, 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,
лизинг, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки в страната и в чужбина, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, ресторантьорски услуги, покупка,
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строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Катсаитис Харалампос Спиридон
и Анна Стефанова Катсаитис, представлява се и
се управлява от Катсаитис Харалампос Спиридон
и е с неограничен срок.
13940
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4584
от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2614/2007 вписа дружес
тво с ограничена отговорност „Буки 2“ – ООД,
със седалище и адрес на управление с. Кулата,
община Петрич, ул. П. Р. Славейков 34, с предмет
на дейност: ресторантьорска дейност, менажиране
на кафене, маркетингова и мениджмънт дейност,
търговско представителство и посредничество,
рекламна, информационна, програмна дейност
и услуги, всякаква друга дейност, незабранена
изрично със закон. Дружеството е с капитал
50 0 0 лв., със съдру ж ници „Ерина“ – ЕООД,
„Вабо – 2005“ – ЕООД, и „Юлием – 4“ – ЕООД,
представлява се и се управлява от управителя
Мария Юлиянова Пъшева и е с неограничен срок.
13941
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4504 от 18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2582/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Саввас – транс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Разлог, ул. Яне Сандански 34, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговски
сделки, производство на стоки с цел продажба,
комисионни, спедиционни, складови и лизингови
сделки, транспортни сделки в страната и в чужбина, сделки на търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни лица
и дружества, сделки с интелектуална собственост, вкл. с технологично оборудване и ноу-хау,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, туристически, туроператорски сделки, вкл. туризъм, хотелиерство и
ресторантьорство, консултантски, маркетингови
и инженерингови сделки, всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Саввас Симеон Георгантелис, който го управлява
и представлява, и е с неограничен срок.
13942
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4500 от 18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2578/2007
вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „МБМБ“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Благоевград, ж.к. Запад, бл.
6, ет. 6, ап. 18, 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,
спедиционни и транспортни сделки в страната
и в чужбина, складови сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, покупка, строителство, ремонт или обзавеждане на
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недвижими имоти с цел продажба, авторемонтни и автотенекеджийски услуги, почистване на
автомобили, съхранение, дистрибуция, пренос
и търговия с нефтени продукти, природен газ и
метан, монтиране, ремонтиране и поддръжка на
газови съоръжения и инсталации, организиране
охрана на паркинги. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Бойко Методиев Малинов, който го управлява
и представлява, и е с неограничен срок.
13943
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4528 от 19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2597/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Тренчеви
консулт“ – ООД, със седалище и адрес на управление с. Първомай, ул. Яне Сандански 19,
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, внос и износ,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
транспортна дейност в страната и в чужбина,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски или други
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, отдаване под
наем и покупко-продажба на недвижимо имущество и моторни превозни средства, счетоводни
услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Илиана Костадинова Тренчева и
Георги Иванов Тренчев, представлява се и се
управлява от Илиана Костадинова Тренчева и е
с неограничен срок.
13944
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ вписа с решение
№ 4741 от 24.І.2008 г. по ф.д. № 1325/96 промени
за „Биляна – трико“ – АД: вписва увеличение на
капитала от 78 897 лв. на 175 743 лв., разпределен
в 175 743 поименни акции с номинална стойност
един лев; вписва промени в устава.
13945
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4848 от 25.І.2008 г. по ф.д. № 2717/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Транслейторс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Банско, комплекс „Роял тауърс“,
ап. 331, с предмет на дейност: покупка и продажба на недвижими имоти, преводаческа дейност,
всякаква друга дейност, незабранена със закон,
при условие че, ако се изисква разрешение, регистрация или лиценз за извършване на някоя
дейност, тази дейност ще се осъществява след
получаване на такава регистрация, разрешение
или лиценз. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Кйелд Кинзи
Хансен, който го управлява и представлява, и е
с неограничен срок.
13946
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4591 от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2621/2007 вписа
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еднолично дружество с ограничена отговорност
„А.Е. 123“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Благоевград, ул. Марица 18, партер,
с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство
на стоки с цел продажба, извършване на автомонтьорски услуги, продажба на авточасти и
автокозметика, покупка на моторни превозни
средства с цел препродажба, производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция – растителна и животинска,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, сделки с
интелектуална собственост, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, дърводелски услуги, строително-монтажни
дейности, счетоводни услуги, шивашки услуги,
ресторантьорство, експлоатация на заведения за
бързо хранене, кафе-аперитиви и сладкарници,
транспортни услуги, хотелиерски, туристичес
к и, рек ламни, информац ионни, п рог рамни,
импресарски или други услуги. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Егидиюс Ейдукас, който го управлява
и представлява, и е с неограничен срок.
13947
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д. № 14403/2000
за политическа партия „Ред, Законност и Справедливост“, приети на Четвъртия редовен конгрес
на партията, проведен на 19.06.2011 г., както
следва: вписва промени в Устава на ПП „Ред,
Законност и Справедливост“, приети с решение
на Четвъртия редовен конгрес на партията, проведен на 19.06.2011 г., който представлява неразделна част от решението; вписва като членове
на Управителния съвет на ПП „Ред, Законност
и Справедливост“ Александър Димитров Димитров, Ангел Димитров Димитров, Ангел Кръстев
Трайков, Антон Илиев Антонов, Атанас Марков
Семов, Атанас Николов Христов, Бисерка Борова Петрова, Борислава Тихомирова Борисова,
Бранимир Димитров Ламбиев, Васко Найденов
Вутев, Веселин Георгиев Теофилов, Владимир
Любенов Спасов, Георги Георгиев Донков, Георги
Георгиев Стоянов, Георги Михайлов Каличков,
Георги Радков Манчев, Георги Цвятков Терзийски, Джемал Рашидов Салиев, Диляна Иванова
Мичева, Димитър Проданов Дамянов, Емил Генов
Василев, Жельо Миленов Желев, Живко Христов
Темелков, Иван Асенов Маринов, Иван Василев
Гайдаров, Иван Георгиев Бански, Иван Стоянов
Арнаудов, Иван Тодоров Тодоров, Илия Веселинов
Милушев, Илиян Петров Кинов, Йордан Борисов
Петров, Камен Павлов Каменов, Кирил Иванов
Костов, Кристияна Методиева Петрова, Мария
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Филипова Никифорова-Иванова, Милен Цеков
Янев, Мирослав Иванов Михайлов, Младен Стоянов Ризов, Николай Събев Михайлов, Николина
Атанасова Иванова, Огнян Николаев Стателов,
Пенчо Колев Пенчев, Петър Стоянов Стоянов,
Петко Веселинов Костов, Пламен Данчев Николов, Пламен Руменов Станоев, Пламен Янков
Цветков, Радослав Славчев Танев, Славея Милкова Сурчева, Слави Василев Василев, Сотир Евгениев Гълъбов, Спас Георгиев Костов, Станимир
Иванов Сотиров, Станимир Пламенов Стойчев,
Стефан Иванов Стефанов, Стоянка Димитрова
Марчева, Татяна Петкова Тодорова, Трифон
Дачев Трифонов, Хасан Ахмед Хасан, Христо
Георгиев Темелков и Яне Георгиев Янев; вписва
като членове на Висшия контролно-ревизионен
съвет на ПП „Ред, Законност и Справедливост“
Иван Славчев Подолински – председател, Елена
Златева Панева – член, Иван Светославов Точев – член, Петя Цочева Станева – член, и Петър
Христов Димитров – член; вписва като членове
на Политическия съвет на ПП „Ред, Законност
и Справедливост“ Яне Георгиев Янев – председател, Александър Димитров Димитров – член,
Ангел Димитров Димитров – член, Атанас Марков Семов – зам.-председател, Георги Георгиев
Стоянов – организационен секретар, Диляна
Иванова Мичева – член, Живко Христов Темелков – международен секретар, Пламен Данчев
Николов – зам.-председател, Пламен Янков Цветков – член, Радослав Славчев Танев – член, и
Слави Василев Василев – член; вписва като председател на ПП „Ред, Законност и Справедливост“
Яне Георгиев Янев. Партията се представлява
от председателя Яне Георгиев Янев.
9523
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф. д. № 8812/2000
за Политическо движение „Социалдемократи“:
вписва нов Устав на движението, приет на Шеста
национална конференция, проведена на 4 юни
2011 г., който е неразделна част от решението;
заличава вписаните с решение от 27.11.2008 г.
членове на Изпълнителния съвет; вписва нов
Изпълнителен съвет в състав: Лъчезар Тенев
Шиков – председател, Божидар Здравков Митев – зам.-председател, Владимир Митков Матев – зам.-председател, Марина Любомирова
Стефанова – зам.-председател, Васил Радославов
Михайлов, Ганчо Тодоров Ганчев, Ива Емилова
Венева, Иван Вълчев Гърнев, Иван Георгиев
Иванов, Мария Стойчева Стойчева, Николай
Латунов Консулов. Политическо движение „Социалдемократи“ се представлява от председателя
на движението Лъчезар Тенев Шиков.
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