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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.;
изм., бр. 41 и 113 от 2007 г., бр. 69 и 102 от
2008 г., бр. 35, 74 и 93 от 2009 г., бр. 61, 88 и
98 от 2010 г. и бр. 8 и 39 от 2011 г.)
§ 1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Бедствие е значително нарушаване
на нормалното функциониране на обществото,
предизвикано от природни явления и/или от
човешка дейност и водещо до негативни после
дици за живота или здравето на населението,
имуществото, икономиката и за околната
среда, предотвратяването, овладяването и пре
одоляването на което надхвърля капацитета
на системата за обслужване на обичайните
дейности по защита на обществото.“
§ 2. Член 5 се изменя така:

„Чл. 5. Защитата при бедствия се извършва
на национално, областно и общинско ниво и
се осъществява чрез:
1. провеждане на превантивна дейност;
2. провеждане на дейности по защитата
при възникване на бедствия;
3. подпомагане и възстановяване;
4. ресурсно осигуряване;
5. предоставяне и приемане на помощи.“
§ 3. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Превантивната дейност се из
вършва с цел намаляване на риска от бедствия
и включва:
1. анализ и оценка на рисковете от бедствия;
2. картографиране на рисковете от бедствия;
3. категоризиране на населените места в
зависимост от броя на потенциално засегна
тото население;
4. установяване на критичните инфраструк
тури и обектите им и оценка на риска за тях;
5. мерки за намаляване уязвимостта на
обектите по т. 4;
6. планиране на защитата при бедствия;
7. спазване на изисквания за устройственото
планиране на територията, инвестиционното
проектиране, изграждането и експлоатацията
на строежите;
8. изграждане и поддържане на системи
за наблюдение, ранно пред у преж дение и
оповестяване;
9. осигуряване на колективни и индивиду
ални средства за защита;
10. обучение и практическа подготовка
на централните и териториалните органи на
изпълнителната власт, силите за реагиране,
доброволните формирования и населението;
11. приемане и изпълнение на Национална
програма за защита при бедствия;
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12. превантивен контрол.
(2) Условията, редът и органите за из
вършване на дейностите по ал. 1, т. 1 и 2 се
определят с наредба на Министерския съвет.“
§ 4. Член 7 се отменя.
§ 5. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Категоризацията по чл. 6, ал. 1,
т. 3 е следната:
1. урбанизирани територии от особена
важност – гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна,
гр. Русе и гр. Бургас;
2. урбанизирани територии от първа гру
па – населени места и селищни образувания
с население над 80 000 души;
3. урбанизирани територии от втора гру
па – населени места и селищни образувания
с население над 30 000 души;
4. урбанизирани територии от трета гру
па – населени места и селищни образувания
с население над 10 000 души;
5. урбанизирани територии от четвърта
група – населени места и селищни образува
ния с население под 10 000 души.“
§ 6. Създава се чл. 8а:
„Чл. 8а. (1) Установяването на критичните
инфраструктури и обектите им и оценката на
риска за тях се извършва по ред, начин и от
компетентни органи, определени с наредба
на Министерския съвет.
(2) Мерките за намаляване на уязвимостта
на обектите от критичната инфраструктура на
природни и причинени от човека опасности
се определят с наредбата по чл. 10, ал. 2.
(3) Мерките по ал. 2 са с приоритет при
определяне на дейностите в плановете по
чл. 18, ал. 3.“
§ 7. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Планирането на защитата при
бедствия се извършва на общинско, областно
и национално ниво.
(2) Плановете за защита при бедствия се
изготвят по части за всяка от опасностите,
специфични за съответната територия, като
частите за земетресение, наводнение и ядрена
и радиационна авария са задължителни.
(3) Плановете за защита при бедствия
задължително съдържат:
1. анализ и оценка на риска от бедствия;
2. мерките за предотвратяване или нама
ляване на риска от бедствия;
3. мерките за защита на населението;
4. разпределението на задълженията и
отговорните органи и лица за изпълнение на
предвидените мерки;
5. средствата и ресурсите, необходими за
изпълнение на дейностите по т. 2, 3 и 4;
6. начина на взаимодействие между състав
ните части на единната спасителна система;
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7. реда за ранно предупреждение и оповес
тяване на органите на изпълнителната власт,
на съставните части на единната спасителна
система и населението при опасност или
възникване на бедствия;
8. информация за екипите и средствата
на съставните части на единната спасителна
система;
9. време за готовност за реагиране на със
тавните части на единната спасителна система.
(4) Министърът на вътрешните работи
разработва Националния план за защита
при бедствия съвместно с представители на
министерствата, ведомствата, Българския
Червен кръст и местната власт.
(5) Националният план за защита при
бедствия се приема от Министерския съвет.
(6) Органите на централната изпълнител
на власт разработват планове за защита при
бедствия за изпълнение на задълженията им,
предвидени в Националния план за защита
при бедствия.
(7) Плановете по ал. 6 се утвърждават със
заповед на съответния ръководител след съ
гласуване с министъра на вътрешните работи.
(8) Облас т ни я т у п ра ви т ел орга низи ра
разработването на областен план за защита
при бедствия съвместно с териториалните
структури на централната изпълнителна власт
и кметовете на общини.
(9) Областният план за защита при бед
ствия се утвърждава със заповед на областния
управител след съгласуване с министъра на
вътрешните работи.
(10) Кметът на общината разработва общин
ски план за защита при бедствия съвместно
с представители на ведомства и юридически
лица, имащи отношение по защитата при
бедствия на територията на общината.
(11) Общинският план за защита при бед
ствия се приема от общинския съвет.
(12) Частта „Наводнение“ от плановете за
защита при бедствия се изготвя, като се съоб
разява и с плановете за управление на риска
от наводнения, разработени при условията и
по реда на Закона за водите.
(13) Предвидените мерки в плановете за
управление на риска от наводнения по ал. 12
се включват в годишните планове за изпъл
нение на Националната програма за защита
при бедствия.
(14) При въ злагане и ли доп ускане на
подробните устройствени планове по Зако
на за устройство на територията органите,
изготвящи планове за защита при бедствия,
предоставят информация за предвидимите
бедствия, застрашаващи териториите в об
хвата на подробните устройствени планове,
и за необходимите превантивни мерки за за
щитата им, включени в плановете за защита
при бедствия.“
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§ 8. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) За предотвратяване или нама
ляване на риска от бедствия и улесняване на
защитата и провеждането на спасителните
операции се спазват изисквания за устрой
ственото планиране на територията и инже
нерно-техническите правила за инвестиционно
проектиране, изграждане и експлоатация на
строежите.
(2) Изискванията по ал. 1 се определят с
наредба на Министерския съвет.“
§ 9. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) Колективните средства за защита
са инженерни съоръжения – скривалища и
противорадиационни укрития, чието основно
предназначение е укриване на населението при
въздушно нападение от бойни и промишлени
отровни вещества, радиоактивни вещества и
биологични агенти.
(2) Метрополитени и подземни етажи в
производствени сгради и сгради за обществено
обслужване в урбанизираните територии от
особена важност се проектират и изграждат
и като колективни средства за защита.
(3) Колективните средства за защита са
имоти – публична държавна, публична общин
ска или частна собственост, и се поддържат
и управляват от ведомствата, на които са
предоставени, от кметовете на общини или
от собствениците им.
(4) Колективните средства за защита или
части от тях могат да имат и друго предназна
чение, което да не възпрепятства ползването
им за укриване на населението.
(5) Колективните средства за защита или
части от тях могат да се отдават под наем само
по предназначение, което не възпрепятства
ползването им за укриване на населението.
(6) Редът за изграждане, поддържане и из
ползване на колективните средства за защита
се определя с наредба на Министерския съвет.“
§ 10. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Индивидуалните средства за йодна
профилактика на населението се планират,
закупуват, подновяват и предоставят в соб
ственост на общините от МВР.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 11. В глава втора се създават чл. 18а – 18е:
„Чл. 18а. (1) Установяването на потенциална
Европейска критична инфраструктура (ЕКИ)
на територията на Република България се
извършва от съответния министър.
(2) С ъо т ве т н и я т м и н ис т ър у ведом я ва
собственика/оператора на инфраструктурата
за нейното означаване като ЕКИ. Инфор
мацията относно означаването на дадена
инфраструктура като ЕКИ е със съответното
ниво на класификация по Закона за защита
на класифицираната информация и правото
на Европейския съюз.
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(3) Редът за установяването и означаването
на ЕКИ на територията на Република България
и мерките за тяхната защита се определят с
наредба на Министерския съвет.
Чл. 18б. (1) Собственикът/операторът на
означена ЕКИ в тримесечен срок от уведо
мяването по чл. 18а, ал. 2 изготвя оператор
ски план за сигурност на ЕКИ, с който се
установяват елементите на ЕКИ и мерките
за защита.
(2) Съдържанието на операторския план по
ал. 1 се определя с наредбата по чл. 18а, ал. 3.
(3) Собственикът/операторът на означената
ЕКИ съгласува операторския план по ал. 1 в
едномесечен срок от изготвянето му с минис
търа на вътрешните работи и с председателя на
Държавната агенция „Национална сигурност“.
(4) Съгласуваният операторски план по
ал. 1 се утвърждава от съответния министър.
(5) Собственикът/операторът на означена
ЕКИ в срок до една година от утвърждава
нето по ал. 4 въвежда в действие мерките
на утвърдения операторски план по ал. 1 и
ежегодно го актуализира.
(6) Операторският план по ал. 1 представ
лява класифицирана информация по Закона
за защита на класифицираната информация.
Чл. 18в. (1) Собственикът/операторът на
означена ЕКИ определя служител за връзка
по сигурността, който е и лице за контакт
между него и съответния министър.
(2) В едномесечен срок след утвърждава
нето на операторския план по чл. 18б, ал. 1
собственикът/операторът на означена ЕКИ
информира съответния министър за лицето,
определено за служител за връзка по ал. 1.
(3) Информацията, предавана между служи
теля за връзка по ал. 1, собственика/оператора
на означена ЕКИ и съответния министър, е
със съответното ниво на класификация съг
ласно Закона за защита на класифицираната
информация и правото на Европейския съюз.
(4) Служителят за връзка по ал. 1 инфор
мира незабавно съответния министър при
установяване на рискове и заплахи за съот
ветната ЕКИ.
Чл. 18г. (1) Министърът на вътрешните
работи или оправомощено от него длъжност
но лице е органът за контакт на Република
България по защитата на ЕКИ.
(2) Министърът на вътрешните работи
или оправомощено от него длъжностно лице
координира въпросите по защитата на ЕКИ
в Република България с останалите държа
ви – членки на Европейския съюз, и с Евро
пейската комисия.
(3) Органът за контакт по ал. 1 ежегодно
информира Европейската комисия за:
1. броя на означените ЕКИ по сектори и
броя на държавите – членки на Европейския
съюз, зависими от всяка означена ЕКИ;

БРОЙ 80

ДЪРЖАВЕН

2. броя на инфраструктурите по сектори,
за които са проведени обсъждания относно
праговете на междусекторните критерии.
Чл. 18д. (1) В срок една година след оз
начаването на ЕКИ съответният министър
извършва оценка на заплахите в подсекторите
с ЕКИ.
(2) На всеки две години съответният ми
нистър чрез органа за контакт по чл. 18г, ал. 1
представя на Европейската комисия доклад
относно видовете уязвими места, заплахи и
рискове, открити за секторите с ЕКИ.
Чл. 18е. Писмена или устна информация
за защитата на критичните инфраструктури,
която е представена на други държави – членки
на Европейския съюз, или на Европейската
комисия, се използва само за целите на защита
на критичните инфраструктури.“
§ 12. В чл. 19, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Текстът преди т. 1 се изменя така: „Дей
ностите по защитата на населението в случай
на опасност или възникване на бедствия са:“.
2. В т. 12 накрая се поставя запетая и се
добавя „евакуация, укриване и предоставяне
на индивидуални средства за защита“.
§ 13. В чл. 20, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Текст ът п реди т. 1 се измен я така:
„Дейностите по чл. 19 се изпълн яват от
единната спасителна система, която включва
структури на:“.
2. В т. 5 накрая се поставя запетая и се
добавя „включително доброволни формиро
вания по чл. 41“.
§ 14. Член 21 се отменя.
§ 15. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „провеждане на спаси
телни и неотложни аварийно-възстановителни
работи“ се заменят със „защита при бедствия“.
2. В ал. 2 думите „по заповед“ се заменят
със „с разрешение“.
§ 16. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. При възникване на бедствия със
тавните части на единната спасителна система
организират и изпълняват дейностите съгласно
плановете за защита при бедствия.“
§ 17. Член 25 се отменя.
§ 18. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. Плановете за защита при бедствия
уреждат взаимодействието между частите на
единната спасителна система и осигуряват
възможност за поетапно привличане на сили
и средства в съответствие с развитието на
бедствието.“
§ 19. Член 27 се отменя.
§ 20. В чл. 28, ал. 4 думите „министъра на
вътрешните работи или на областния управи
тел“ се заменят с „министъра на вътрешните
работи, областния управител или на кмета
на общината“.
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§ 21. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Координацията на съставните части
на единната спасителна система се осъщест
вява чрез оперативните центрове на Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ – МВР.“
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думата „комуника
ционно-информационни“ се заличава;
б) точки 3 и 4 се изменят така:
„3. извършват ранно предупреждение и
оповестяване на органите на изпълнителната
власт, съставните части на единната спаси
телна система и населението при бедствия;
4. по искане на ръководителя на място, на
кмета на общината или на областния управи
тел организират включване на предвидените
в плановете за защита при бедствия съставни
части на единната спасителна система, както
и на допълнителни сили и средства.“
3. Алинея 3 се отменя.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Стандартните оперативни процедури
по ал. 2, т. 2 се разработват от главния сек
ретар на МВР съгласувано с ръководителите
на структурите по чл. 20, ал. 1.“
§ 22. В чл. 30, ал. 2 накрая се добавя чис
лото „112“.
§ 23. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „пожари“ и запетаята
след нея се заличават.
2. В ал. 3 думата „пожари“, запетаята
след нея и думите „на областната дирекция
на Министерството на вътрешните работи,
съответно“ се заличават.
§ 24. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 7 след думата „допусне“ се добавя
„безвъзмездно“, а думите „срока на бедственото
положение“ се заменят с „експлоатацията им“.
2. Създава се т. 8:
„8. не възпрепятства достъпа на оправо
мощени длъжностни лица до колективните
средства за защита за контрол, профилактика
и ремонт.“
§ 25. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. (1) Юридически лица и еднолични
търговци, собственици и ползватели, осъщест
вяващи дейност в обекти, представляващи
строежи първа, втора и трета категория по
чл. 137 от Закона за устройство на територията,
която представлява опасност за възникване
на бедствие, разработват авариен план на
обекта, който съдържа:
1. максимални възможни последици за
персонала, населението и околната среда от
авария в обекта;
2. мерките за ограничаване и ликвидиране
на последиците от авария в обекта;
3. мерките за защита на персонала;

С Т Р.

6

ДЪРЖАВЕН

4. разпределението на задълженията и
отговорните структури и лица за изпълнение
на предвидените мерки;
5. средствата и ресурсите, необходими за
изпълнение на предвидените мерки;
6. времето за готовност за реагиране на
структурите и лицата по т. 4;
7. реда за информиране на органите на
изп ъ лни телната власт п ри необходимост
от въвеждане на плановете за защита при
бедствие.
(2) Съдържанието на аварийния план може
да бъде различно от посоченото в ал. 1, ако
е определено в специален закон.
(3) Лицата по ал. 1:
1. утвърждават и актуализират при промяна
на обстоятелство плана по ал. 1;
2. организират провеждането на тренировки
по изпълнение на аварийния план най-малко
веднъж годишно;
3. предоставят на кмета на общината ин
формация за изготвяне на общинския план
за защита при бедствия относно:
а) източниците на рискове от дейността им;
б) вероятните последствия при аварии и
начините за ликвидирането им;
в) възможните въздействия върху населе
нието и околната среда;
г) мероприятията, силите и средствата
за провеждане на спасителни и неотложни
аварийно-възстановителни работи в обекта;
4. при възникнала авария в обекта са
длъжни:
а) незабавно да започнат провеждането на
спасителни и неотложни аварийно-възстано
вителни работи;
б) незабавно да съобщят за аварията на
съответния оперативен център на Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населението“ – МВР, и на кмета на непо
средствено застрашената община;
в) да предоставят на съставните части на
единната спасителна система информация
за взривни вещества, опасни химически ве
щества, източници на йонизиращо лъчение,
както и друга информация за опасности за
живота и здравето на хората;
г) п ри у част ие на ек ипи о т единната
спасителна система да им сътрудничат при
отстраняване на аварията;
д) да осигурят безопасно унищожаване на
отпадъците вследствие на аварията и нейното
ликвидиране;
5. изграждат и поддържат локални системи
за оповестяване;
6. създават, подготвят и поддържат в готов
ност сили и средства за защита на работещите
на територията на обекта;
7. провеждат обучение на работещите за
защита при бедствия.“
§ 26. Член 36 се изменя така:
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„Чл. 36. (1) Юридическите лица и еднолич
ните търговци с изключение на тези по чл. 35,
осъществяващи дейност в производствени
сгради и в сгради за обществено обслужване,
представляващи строежи първа, втора и трета
категория по чл. 137 от Закона за устройство
на територията, изготвят план за защита при
бедствия на пребиваващите, който съдържа:
1. рисковете за обекта съгласно общинския
план за защита при бедствия;
2. мерките за защита на пребиваващите;
3. разпределението на задълженията, от
говорните структури и лицата за изпълнение
на предвидените мерки;
4. ресурсите, необходими за изпълнение
на предвидените мерки;
5. времето за готовност за реагиране на
структурите и лицата по т. 3;
6. начина на взаимодействие със състав
ните части на единната спасителна система.
(2) Лицата по ал. 1:
1. утвърждават и актуализират при промяна
на обстоятелство плана по ал. 1;
2. организират провеждането на тренировки
за изпълнение на плана по ал. 1 най-малко
веднъж годишно;
3. изграждат и поддържат локални системи
за оповестяване;
4. създават и поддържат в готовност средства
за защита на пребиваващите на територията
на обекта;
5. провеждат обучение на персонала за
защита при бедствия.“
§ 27. В чл. 37 думите „плана за провеждане
на спасителни и неотложни аварийно-възста
новителни работи“ се заменят с „плановете
за защита при бедствия“.
§ 28. В чл. 38, ал. 1 думата „комуникаци
онно-информационни“ се заличава.
§ 29. В чл. 40, ал. 1 думите „е сключило
договор“ се заменят с „е клинично здраво,
не страда от психично заболяване и не е
осъждано за умишлено престъпление от общ
характер, освен ако е реабилитирано“.
§ 30. В чл. 42, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 2 думите „от преподаватели, вклю
чени в регистъра по чл. 47, ал. 1, т. 4“ и
запетаята след тях се заличават.
2. В т. 5 думите „чл. 47, ал. 1, т. 1“ се заме
нят с „чл. 47, ал. 1“, а думите „и за издаване
на удостоверение за неговия уникален код по
чл. 47, ал. 1, т. 2“ се заличават.
§ 31. В чл. 44 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
т. 3 се изменя така:
„3. да осигури за доброволните формиро
вания безвъзмездно ползване на помещения,
специализирана техника и оборудване.“
2. Създава се ал. 2:
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„(2) Редът за създаване и организиране на
дейността на доброволните формирования се
определя с наредба на Министерския съвет.“
§ 32. Член 47 се изменя така:
„Чл. 47. (1) В Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ – МВР,
се води регистър на доброволните формиро
вания.
(2) Редът за създаване, поддържане и водене
на регистъра по ал. 1 се определя с наредба
на министъра на вътрешните работи.“
§ 33. В чл. 50, ал. 1 т. 1 и 2 се отменят.
§ 34. В чл. 52 се правят следните допъл
нения:
1. В ал. 2 се създава т. 6:
„6. евакуация и/или разсредоточаване.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Условията и редът за провеждане на
евакуация и разсредоточаване се определят
с наредба на Министерския съвет.“
§ 35. В чл. 56, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „за нейното из
пълнение, като допълващо финансиране към
одобрения бюджет на съответния компетентен
орган и/или към осигурените средства от
други източници“.
2. В т. 2 думата „комуникационно-инфор
мационни“ се заличава.
§ 36. В чл. 62 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) създава се нова т. 2:
„2. приема стратегия за намаляване на
риска от бедствия;“
б) досегашната т. 2 става т. 3;
в) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея ду
мите „и Национален план за провеждане на
спасителни и неотложни аварийно-възстано
вителни работи“ се заличават;
г) досегашните т. 4 и 5 стават съответно
т. 5 и 6.
2. Създават се нова ал. 3 и ал. 4 и 5:
„(3) За подпомагане на дейността по ал. 1
към Министерския съвет се създава Консул
тативен съвет.
(4) Консултативният съвет по ал. 3 включва
представители на министерствата, ведомства
та, Българската академия на науките, висши
училища, научно-изследователски институти,
Националното сдружение на общините в Ре
публика България и юридически лица, имащи
отношение към защитата от бедствия.
(5) Министерският съвет приема правилник
за устройството и дейността на Консултатив
ния съвет по ал. 3.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 6.
§ 37. Създава се чл. 62а:
„Чл. 62а. (1) Министър-председателят на
Република България въвежда със заповед
Националния план за защита при бедствия.
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(2) Със заповедта по ал. 1 се създава нацио
нален щаб с поименно определени ръководител
и членове: министри, заместник-министри,
ръководители на ведомства или техни замест
ници и други, представляващи институции,
които имат задължения за изпълнението на
Националния план за защита при бедствия.
(3) Дейността на Националния щаб се
обслужва логистично, комуникационно и ад
министративно от Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ – МВР,
както и от компетентните с оглед характера
на бедствието министерства, ведомства и
институции.
(4) За подпомагане дейността на нацио
налния щаб се създават работни групи от
експерти, чийто поименен състав е предва
рително определен и въведен в групи за опо
вестяване в Националната система за ранно
предупреждение и оповестяване на органите
на изпълнителната власт и населението при
бедствия. При необходимост ръководителят
на националния щаб със заповед може да
привлича и други експерти.
(5) Към националния щаб със заповед на
ръководителя му се създава междуведомстве
на информационна група за извършване на
информационна дейност с поименен състав,
предложен от членовете на щаба.
(6) Националният щаб извършва следните
основни дейности:
1. анализ и оценка на обстановката при
бедствие;
2. взема решения за необходимия обем и
ресурсно осигуряване на спасителни и неот
ложни аварийно-възстановителни работи за
предотвратяване, ограничаване и ликвидиране
на последствията от бедствието и за подпо
магането на засегнатото население;
3. организира и координира действията на
министрите, ръководителите на ведомствата,
областните управители, кметовете на общи
ни, на юридическите лица и едноличните
търговци, на които са възложени функции за
защита при бедствия;
4. осъществява контрол по изпълнение
то на задачите и мерките за овладяване на
бедствието;
5. информира чрез медиите населението
за развитието на бедствието, за предприе
маните действия за неговото ограничаване
и овладяване и за необходимите предпазни
мерки и действия;
6. докладва на министър-председателя,
президента на Република България и на пред
седателя на Народното събрание за хода на
провежданите защитни мероприятия.“
§ 38. В чл. 63 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точки 1, 2 и 3 се изменят така:
„1. предприемат мерки за намаляване на
риска от бедствия;
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2. участват в разработването на Национал
ния план за защита при бедствия и планират
и осигуряват неговото изпълнение;
3. поддържат в готовност сили и средства
и осигуряват участието на подчинените си
структури като съставна част на единната
спасителна система в съответствие с Нацио
налния план за защита при бедствия;“
б) точка 4 се отменя;
в) точка 5 се изменя така:
„5. извършват контрол за изпълнението
на мерките по защитата в съответствие с
делегираните им от законите правомощия.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За изпълнение на задълженията си по
Националния план за защита при бедствия и
за взаимодействие с националния щаб органи
те по ал. 1 създават със заповед ведомствени
щабове.“
§ 39. В чл. 64 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точки 2 и 3 се отменят;
б) създава се т. 10:
„10. създава със заповед щаб за изпълнение
на областния план за защита при бедствия и
за взаимодействие с националния щаб.“
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „може да въведе“ се заме
нят с „въвежда със заповед“;
б) точки 3 и 6 се отменят.
§ 40. В чл. 65 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се отменя;
б) създава се т. 7:
„7. създава със заповед щаб за изпълнение
на общинския план за защита при бедствия
и за взаимодействие с щабовете по чл. 62а,
ал. 2, чл. 63, ал. 2 и чл. 64, ал. 1, т. 10.“
2. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. въвежда със заповед в изпълнение об
щинския план за защита при бедствия;“
б) точка 2 се отменя;
в) в т. 4 думата „комуникационно-информа
ционен“ се заличава и абревиатурата „МВР“
се заменя с „Главна дирекция „Пожарна без
опасност и защита на населението“ – МВР“.
§ 41. В чл. 88, ал. 1 думата „извършване“
се заменя с „преустановяване“.
§ 42. Член 89 се изменя така:
„Чл. 89. При осъществяване на контрол по
спазването на този закон или на подзаконо
вите нормативни актове по прилагането му
министърът на вътрешните работи или оп
равомощени от него длъжностни лица дават
предписания.“
§ 43. Член 92 се изменя така:
„Чл. 92. За нарушение на този закон и на
издадените въз основа на него подзаконови
нормативни актове, за което не е предвидено
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друго наказание, виновните лица се наказват
с глоба от 500 до 2000 лв. или с имуществена
санкция от 3000 до 10 000 лв.“
§ 44. В чл. 93 след думата „закон“ се добавя
„или с издаден въз основа на него подзаконов
нормативен акт“.
§ 45. Член 94 се изменя така:
„Чл. 94. (1) Който не изпълни задължение
по чл. 18б, ал. 1 и 3 или ал. 5, се наказва с
глоба от 2000 до 5000 лв. или с имуществена
санкция от 15 000 до 25 000 лв.
(2) Който не изпълни задължение по чл. 18в,
ал. 1 и 2 или ал. 4, се наказва с глоба от 2000
до 5000 лв. или с имуществена санкция от
5000 до 15 000 лв.
(3) Който не изпълни задълженията по
чл. 34, т. 7 и 8, се наказва с глоба от 500 до
1000 лв.
(4) Който откаже да предостави или въз
препятства, или отказва достъп до обектите
по чл. 12, ал. 1, се наказва с глоба в размер
1000 лв.
(5) Който не изпълни предписание по чл. 89,
се наказва с глоба от 1500 до 10 000 лв. или
с имуществена санкция от 3000 до 15 000 лв.
(6) При повторно нарушение по ал. 1 – 5
се налага глоба или имуществена санкция в
троен размер.“
§ 46. Създава се нов чл. 95:
„Чл. 95. (1) Който не изпълни задължение
по чл. 35, 36 или 37, се наказва с глоба в
размер от 500 до 5000 лв. или с имуществена
санкция в размер от 5000 до 50 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба или имуществена санкция в
троен размер.“
§ 47. В чл. 99 думите „ако извършеното
не съставлява престъпление“ се заличават.
§ 48. В чл. 100 се правят следните изме
нения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Актовете за установяване на админи
стративни нарушения по чл. 99 се съставят
от длъжностни лица, оправомощени от съ
ответния областен управител.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
накрая се поставя запетая и се добавя „а в
случаите по ал. 2 – от съответния областен
управител.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 49. В допълнителната разпоредба се пра
вят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието се изменя така: „До
пълнителни разпоредби“.
2. В § 1:
а) точки 5, 7, 9 и 10 се отменят;
б) създават се т. 11 – 21:
„11. „Опасност“ е природно явление или
събитие, причинено от човешката дейност,
което може да причини вредни последици
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за населението и имуществото му, околната
среда, икономиката и културните и матери
алните ценности.
12. „Уязвимост“ е показател за степента на
податливост на дадена територия или обект
на различните опасности.
13. „Риск“ е вероятност от възникване на
вредни последици за населението и имуще
ството му, икономиката и околната среда
в резултат на опасността и уязвимостта за
дадена територия/обект.
14. „Анализ и оценка на риска“ е определяне
същността и размера на риска като функция
на опасността, уязвимостта и вероятността.
15. „Критична инфраструктура“ е систе
ма или части от нея, които са от основно
значение за поддържането на жизненоважни
обществени функции, здравето, безопасността,
сигурността, икономическото или социалното
благосъстояние на населението и чието нару
шаване или унищожаване би имало значителни
негативни последици за Република България
в резултат на невъзможността да се запазят
тези функции.
16. „Европейска критична инфраструктура“
е критична инфраструктура, разположена на
територията на Република България, чие
то повреждане или разрушаване би довело
до негативни последици за поне две дър
жави – членки на Европейския съюз. При
оценката на негативните последици се при
лагат критерии – брой загинали или ранени,
икономически и социални последици, като се
отчита и влиянието на повреждане или раз
рушаване на тази критична инфраструктура
върху други видове инфраструктури.
17. „Информация, свързана със защитата на
критичните инфраструктури“ е всеки факт от
носно дадена критична инфраструктура, който,
ако бъде оповестен и разкрит, може да бъде
използван за планиране и/или за извършване
на действия с цел причиняване на повреди
или унищожаване на обекти, елементи или
инсталации от критичната инфраструктура.
18. „Защита“ е съвкупност от дейности,
целящи гарантиране на нормалното функ
циониране, непрекъснатостта и целостта на
критичните инфраструктури с цел възпиране,
намаляване, смекчаване или неутрализиране
на заплахите, рисковете или уязвимостта им.
19. „Собственици/оператори на европейски
критични инфраструктури“ са физически лица,
юридически лица или организации, които от
говарят за инвестирането или за нормалното
функциониране, непрекъснатостта и целостта
на определена система или част от нея, озна
чена като ЕКИ.
20. „Евакуация“ е организирано извеждане
на хора и животни от застрашени райони и
настаняването и осигуряването им в без
опасни места.
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21. „Разсредоточаване“ е организирано
изнасяне на културни и материални ценнос
ти от застрашени райони и преместването и
опазването им в безопасни места.“
3. Създава се § 1а:
„§ 1а. Този закон въвежда изискванията
на Директива 2008/114/ЕО на Съвета от
8 декември 2008 г. относно установяването и
означаването на европейски критични инфра
структури и оценката на необходимостта от
подобряване на тяхната защита (ОВ, L 345/75
от 23 декември 2008 г.).“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 50. Необходимите средства за 2012 г.
за закупуване на индивидуалните средства
за йодна профилактика се предоставят на
МВР чрез Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към Минис
терския съвет.
§ 51. Регистрираните доброволни формиро
вания в 6-месечен срок от влизането в сила на
наредбата по чл. 44, ал. 2 се пререгистрират
съобразно новите изисквания.
§ 52. В Закона за Българския Червен кръст
(обн., ДВ, бр. 87 от 1995 г.; изм., бр. 44 от
1999 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 108 от 2006 г. и
бр. 41 от 2007 г.) в чл. 4 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Дейностите по ал. 1, т. 2, буква „д“
по предотвратяване и оказване на помощ при
нещастни случаи в планините се осъществяват
от Планинската спасителна служба в състава
на Българския Червен кръст. Редът и начинът
на извършването им се определят с устава по
чл. 2, ал. 2.“
§ 53. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67
от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и
108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42,
69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г.,
бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36, 65,
66, 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г.,
бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82,
93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г. и
бр. 19, 28 и 35 от 2011 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 70, ал. 1 след думата „админи
страция“ се поставя запетая и се добавя „на
собственика на съоръженията“.
2. В чл. 138:
а) в ал. 3 в изречение трето след думите
„да предписват“ се добавя „изработване на
аварийни планове, ако няма такива или“;
б) в ал. 4, т. 7 накрая се поставя запетая
и се добавя „и ликвидиране на потенциално
опасни язовири, чието техническо състояние не
позволява по-нататъшната им експлоатация“.
3. Създават се чл. 138а и 138б:

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

„Чл. 138а. (1) Министърът на вътрешните
работи с наредба определя съдържанието
на аварийните планове по чл. 131, ал. 1 и
чл. 138, ал. 3.
(2) Собствениците или ползвателите на
водни обекти са длъжни да осигурят достъпа
на силите и средствата за изпълнението на
аварийните планове, както и да поддържат в
изправност средствата за комуникация.
(3) Областните у правители назначават
комисии за ежегодно обследване на техни
ческото и експлоатационното състояние на
потенциално опасните водни обекти.
Чл. 138б. При спор за собствеността на
язовир областният управител осъществява
организацията и техническата му експлоатация
до влизането в сила на съдебното решение.“
4. В чл. 139 ал. 1 се изменя така:
„(1) Поддръжката и ремонтно-възстанови
телните дейности на съоръженията по чл. 138,
ал. 4, т. 1 се осъществяват от собственика или
ползвателя им, освен ако в разрешителното
по чл. 50 или в договора за концесия не е
уговорено друго.“
5. В чл. 140:
а) в ал. 2 думите „чл. 138, ал. 4, т. 3, 4, 6 и
7“ се заменят с „чл. 138, ал. 4, т. 3, 4, 5, 6 и 7“;
б) в ал. 3 текстът преди т. 1 се изменя
така: „Дейностите по чл. 138, а л. 4, т. 5
се финансират и от Меж дуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане
към Министерския съвет, при условие че са
включени в Годишния план за изпълнение
на Националната програма за защита при
бедствия, и включват:“;
в) в ал. 4:
аа) в т. 1 думите „Гражданската защита“
се заменят с „Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ – МВР,
съответната басейнова дирекция, съответната
РИОСВ, Изпълнителната агенция по горите,
общината“;
бб) в т. 2 думата „ежемесечно“ се заменя
с „ежегодно“;
г) в ал. 5:
аа) в т. 1 накрая се добавя „с участие на
представители при необходимост и на съ
ответното областно пътно управление или
на Националната компания „Железопътна
инфраструктура“;
бб) точка 3 се изменя така:
„3. възлага обществена поръчка по реда на
Закона за обществените поръчки за избор на
изпълнители за изпълнение на програмата по
ал. 4, т. 3, буква „д“ по обособени позиции; в
договорите за възлагане се определят и местата
за извозване на отстранените отпадъци; за
всяка обособена позиция се сключва договор
за инвеститорски контрол.“;
д) в ал. 6:
аа) точка 1 се отменя;
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бб) в т. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „а контролът по спазването на опре
деления обем съгласно утвърдения проект се
осъществява от възложителя чрез назначения
инвеститорски контрол“;
вв) в т. 4 думите „Междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане
към Министерския съвет“ се заменят с „Ми
нистерството на околната среда и водите“;
е) в ал. 7 т. 1 се изменя така:
„1. когато е годен за ползване, се предава
безвъзмездно за разпореждане на кметовете,
които го предоставят безвъзмездно за огрев на
доброволците по чл. 39 от Закона за защита
при бедствия съобразно тяхното участие при
предотвратяване или овладяване на бедствия,
пожари и извънредни ситуации и отстраня
ване на последиците от тях, както и на лица,
включени в съответните социални програми;“
ж) създава се ал. 8:
„(8) Контролът по отношение на добития
дървен материал и годността му за ползване
се извършва от възложителя чрез назначения
инвеститорски контрол.“
6. В чл. 190 ал. 3 се изменя така:
„(3) Министърът на вътрешните работи
или оправомощени от него длъжностни лица
контролират изработването на аварийните
планове по този закон и изпълнението на
предписанията по тях.“
7. В чл. 191 се създава ал. 3:
„(3) Областните управители контролират
техническото състояние на хидротехнически
те съоръжения – държавна собственост, на
територията на съответната област.“
8. В чл. 201:
а) създава се нова ал. 9:
„(9) Актовете за нарушения при упраж
няване на правомощията по чл. 191, ал. 3 се
съставят от длъжностни лица, оправомощени
от съответния областен управител.“;
б) създава се ал. 10:
„(10) Наказателните постановления по ал. 9
се издават от съответния областен управител.“;
в) досегашната ал. 9 става ал. 11.
9. В § 4 от преходните и заключителните
разпоредби ал. 6 се изменя така:
„(6) В случаите когато обектите по чл. 13,
ал. 1, т. 3 не са дадени на концесия, под
дръжката им се осъществява от търговските
дружества, които ги стопанисват или чийто
капитал е намален по реда на ал. 1 с ревало
ризираната стойност на тези обекти.“
§ 54. В Закона за устройство на територията
(обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111
от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от
2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88,
94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37,
65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41,
53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102
от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г.,
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бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35 и
54 от 2011 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 64, ал. 1 се създава т. 5:
„5. хидромелиоративните преносни (довеж
дащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и
съоръженията към тях и хидромелиоратив
ните строежи, изградени за предпазване от
вредното въздействие на водите.“
2. В чл. 169 ал. 5 се отменя.
§ 55. В Закона за защита на класифицира
ната информация (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.;
попр., бр. 5 от 2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г.,
бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от 2006 г.,
бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66, 69 и
109 от 2008 г., бр. 35, 42, 82 и 93 от 2009 г.,
бр. 16 и 88 от 2010 г. и бр. 23 и 48 от 2011 г.)
в приложение № 1 към чл. 25 в раздел ІІ се
създава т. 34:
„34. Информация и планове по чл. 18а – 18д
от Закона за защита при бедствия.“
§ 56. Изпълнението на закона се възлага
на министъра на вътрешните работи и на
главния секретар на Министерския съвет.
§ 57. Законът влиза в сила от деня на об
народването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събра
ние на 29 септември 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
11000

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 9
от 4 октомври 2011 г.

по конституционно дело № 7 от 2011 г.
Конституционният съд в състав: предсе
дател: Евгени Танчев, и членове: Емилия
Друмева, Владислав Славов, Димитър То
к у шев, Благовест Пу нев, Пламен К иров,
Красен Стойчев, Георги Петканов, Ванюшка
Ангушева, Цанка Цанкова, Стефка Стоева,
Румен Ненков, при участието на секретарпротоколиста Силвия Василева разгледа в
закрито заседание на 4 октомври 2011 г. кон
ституционно дело № 7 от 2011 г., докладвано
от съдията Георги Петканов.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Конституцията.
Делото е образувано на 22 март 2011 г. по
искане на главния прокурор на Република
България за обявяване на основание чл. 149,
ал. 1, т. 2 от Конституцията противоконсти
туционността на разпоредбата на чл. 100 от
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание (ПОДНС) (обн., ДВ,
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бр. 58 от 2009 г.; последно изм., ДВ, бр. 43 от
2010 г.). В искането се твърди, че тази разпо
редба е противоконституционна в частта, „в
която установява задължение за държавни
органи и длъжностни лица от държавната и
общинската администрация и граждани да
предоставят сведения и документи, които
представляват следствена тайна, поради про
тиворечие с нормите на чл. 8 и чл. 117, ал. 2
от Конституцията“.
Правилникът за организацията и дейността
на Народното събрание е особен вид норма
тивен акт, който не е закон и се приема въз
основа на Конституцията (Решение № 7 от
2010 г. по к.д. № 5 от 2010 г.). Той подлежи на
контрол за конституционност от Конституци
онния съд като акт на Народното събрание
(чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията), а пре
ценката се прави единствено с оглед на това
дали са нарушени конституционни разпоредби.
С посочения текст (чл. 100 ПОДНС) Народното
събрание задължава всички държавни орга
ни и длъжностни лица от администрацията
и гражданите да предоставят необходимите
сведения и документи, дори когато те пред
ставляват следствена тайна.
Интересите на гражданите и обществото
изискват изграждането на независима съдеб
на власт при установения от Конституцията
принцип за разделението на властите. Според
главния прокурор съдържанието на разпо
редбата на чл. 100 ПОДНС е в противоречие
с чл. 8 от Конституцията, провъзгласяващ
разделението на властите, и с чл. 117, ал. 2
от Конституцията, който гарантира незави
симостта на съдебната власт. Той поддържа,
че оспорената разпоредба поставя дейността
на органите на съдебната власт по осъщест
вяването на наказателното правосъдие в
зависимост от законодателната власт, което
е в противоречие с Конституцията.
В искането се твърди още, че с посоче
ни я текст на чл. 100 ПОДНС Народното
събрание задължава всички държавни ор
гани и длъжностни лица от държавната и
общинската администрация и гражданите
да предоставят необходимите сведени я и
документи във връзка с въпросите, предмет
на анкети, проучвания и изслушвания, дори
когато сведенията представляват следствена
тайна. Главният прокурор поддържа разби
рането, че чл. 100 ПОДНС в атакуваната му
част е в несъответствие с Конституцията на
Република България и законодателната власт
недопустимо се намесва в конституционните
правомощия на съдебната власт.
С определение от 16 май 2011 г. Съдът е
допуснал искането за разглеждане по същество
конституционосъобразността на оспорената
разпоредба. Със същото определение са кон
ституирани като заинтересувани страни На
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родното събрание, Министерският съвет, ми
нистърът на вътрешните работи, министърът
на правосъдието, Върховният касационен съд,
Върховният административен съд, Съюзът на
съдиите в България, Асоциацията на прокуро
рите в България, Националното сдружение на
българските прокурори и Висшият адвокатски
съвет, като им е предоставена възможност
да представят писмени становища по делото.
Съдът е изискал от Народното събрание
стенографските протоколи от пленарните
заседания по приемането на Правилника за
организацията и дейността на 41-ото Народно
събрание.
С дадения в определението срок са постъпи
ли писмени становища от Народното събрание,
Върховния касационен съд, Асоциацията на
прокурорите в България и Висшия адвокатски
съвет. Останалите заинтересувани страни не
са представили становища.
В рамките на предоставения му срок главни
ят прокурор се е възползвал от възможността
да представи допълнителни съображения. В
тях той се спира на противоречията на чл. 100
ПОДНС, отнасящи се до разделението на
властите. С въведеното в него задължение,
което практически осуетява наказателното
преследване, се противоречи на принципа за
разделение на властите и се парализира дей
ността на една от властите, каквато в случая
е съдебната власт. Според главния прокурор
разпоредбата на чл. 100 ПОДНС води до на
меса на законодателната власт в съдебната, до
вмешателство при реализирането на консти
туционните функции на съдебната власт. Със
задължението, което чл. 100 ПОДНС устано
вява за държавните органи, част от които са и
следствените органи и тези на прокуратурата,
се преминава границата на разделение на
властите. Съобразно разпоредбата на НПК
събирането на сведения и документи във връзка
с разследването на дадено престъпление по
същество е осъществяването на досъдебно
производство, което от своя страна е една от
основните функции на органите на съдебната
власт. Според главния прокурор чрез разпо
редбата на чл. 100 ПОДНС законодателната
власт се намесва в осъществяването на кон
ституционните функции на съдебната власт,
което противоречи на чл. 8 от Конституцията,
и това важи не само когато разследването се
осъществява от следователи и прокурори, но
и когато то се осъществява от представители
на изпълнителната власт, каквито са разслед
ващите полицаи. Определящото в случая е
характерът на дейността им, а това е част от
нея, присъща на съдебната власт.
Както изтъква главният прокурор, в чл. 130,
ал. 7 от Конституцията са определени грани
ците, в които Народното събрание може да се
интересува и намесва в дейността на съдебната
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власт. Висшият съдебен съвет (ВСС) приема
доклад на главния прокурор за дейността
на прокуратурата и разследващите органи и
го внася в Народното събрание. Чрез него и
чрез неговото обсъждане Народното събра
ние може да узнава и да се запознава със
сведения и документи, които представляват
следствена тайна. Главният прокурор твър
ди, че запазването на следствената тайна е
гаранция за осъществяване на функциите на
съдебната власт като самостоятелна функция
на държавна власт. Нейното разпространява
не, включително и чрез предоставянето на
сведения и документи, които представляват
следствена тайна, нарушава конституционния
принцип за разделение на властите.
По делото е представено становище от
Народното събрание, с което се поддържа, че
искането е неоснователно, тъй като чл. 100
ПОДНС не противоречи на Конституцията.
Народното събрание не подкрепя исканията
на главния прокурор на Република България
за установяване противоконституционността
на разпоредбата на чл. 100 ПОДНС в частта,
в която установява задължение на държавни
органи и длъжностни лица да предоставят
сведения и документи, които представляват
следствена тайна. В чл. 80 от Конституцията е
вменено в задължение на длъжностните лица
и гражданите, когато бъдат поканени, да се
явяват пред парламентарните комисии и да
им предоставят исканите от тях сведения и
документи. Според Народното събрание тук
законодателят не е ограничил нито кръга на
лицата, нито кръга на информацията, която
следва да бъде предоставена. В този смисъл
атакуваната разпоредба на чл. 100 ПОДНС
е отражение на разпоредбата на чл. 80 от
Конституцията. Следва да се има предвид
още, че информацията, която би получило
Народното събрание, може да се използва
единствено за осъществяване на функциите
му. Народното събрание няма друг правно
регламентиран способ за намеса в работата
на съдебната система.
Върховният касационен съд (ВКС) изця
ло подкрепя искането на главния прокурор
на Република България за установяване на
противоконституционност на разпоредбата
на чл. 100 ПОДНС. Становището на ВКС е
за уважаване искането на главния прокурор
поради противоречие на цитираната разпо
редба от ПОДНС с чл. 8 и чл. 117, ал. 2 от
Конституцията. Искането на главния прокурор
се споделя по изложените в него съображения
както относно допустимостта, така и относно
основателността му.
Според ВКС искането е основателно и
поради други съображения. Оспорената раз
поредба, доколкото включва между задълже
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ните лица още президента, вицепрезидента,
конституционните съдии и всички магистрати,
противоречи пряко на Решение № 5 от 1995 г.
по к.д. № 3 от 1995 г. Според ВКС в Решение
№ 5 от 1995 г. за първи път е извършено т. нар.
конформно (щадящо, съхраняващо) тълкуване
на закона. То се приема да е конституцио
носъобразно, но само при положение, че се
разбира и прилага със смисъла и съдържа
нието, разкрити от Конституционния съд.
В случая Съдът избира между възможните
тълкувания на закона онова, което съответ
ства на Конституцията, и обявява, че законът
остава да действа именно при това тълкуване
и така избягва постановяването на анулиращо
закона решение.
В същото решение Конституционният съд
(КС) е приложил техниката на т. нар. още
неутрализиращо конформно тълкуване, като
от тълкуваната разпоредба е изключил онази
възможна нейна интерпретация, която би я
поставила в противоречие с Конституцията.
Сезиран с оспорване на конституционосъоб
разността на чл. 95 от тогавашния ПОДНС,
КС е приел, че разпоредбата не противоречи
на чл. 8 от Конституцията, с изключение на
президента, вицепрезидента, конституцион
ните съдии и всички магистрати. Решение
№ 5 от 1995 г. по к.д. № 3 от 1995 г. като
задължително за всички органи, юридически
лица и граждани (чл. 14, ал. 6 от Закона за
Конституционен съд), а следователно и за
самото Народно събрание, е налагало пона
чало изключване от кръга на възможните
източници на информация лицата, които КС
е изключил.
ВКС счита също, че единственият проблем
за непосредствено действие на решението е
дали задължителната му сила може да следва
само от мотивите към него, където КС е зая
вил, че „императивно следва да бъдат посочени
лицата, по отношение на които този текст не
се прилага“. ВКС подкрепя дадения в теорията
положителен отговор на въпроса, че главните
(принципни, „носещи“) мотиви са задължи
телни, независимо към какво тълкуване се
отнасят – нормално (абстрактно, несвързано
с определения казус) или казуално (свързано
с определен казус).
А по отношение на всички останали лица
чл. 100 ПОДНС е в противоречие според ВКС
с чл. 117, ал. 2 от Конституцията поради съоб
раженията, изложени от главния прокурор.
Опазването на следствената тайна е дейност
по осъществяване функциите на съдебната
власт. Нейната независимост според ВКС е
заплашена в най-голяма степен с намесата от
представители на другите власти, която винаги
може да повлияе на вътрешното убеждение на
прокурори и следователи, на съдии и съдебни
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заседатели. Тя може да създаде предпоставки
за прояви, противоречащи на изискващите се
от тях обективност и безпристрастност.
Асоциацията на прокурорите в България
(АПБ) поддържа искането на главния проку
рор на Република България за установяване
противоконституционността на разпоредбата
на чл. 100 ПОДНС заедно с подкрепящите го
мотиви. АПБ намира още, че атакуваният
текст от ПОДНС противоречи на Конститу
цията с оглед разделението на властите по
смисъла на чл. 8, доколкото създава възмож
ност неприключило досъдебно производство
да бъде предмет на парламентарен контрол.
Магистратите са политически неутрални и
издаваните от тях актове не могат да бъдат
предмет на политически контрол. Установе
ното за магистрат задължение да предостави
на Народното събрание информация, когато
същата съставлява следствена тайна, възпро
извежда класическа форма на парламентарен
контрол, което е недопустимо в отношенията
с политически независимата съдебна власт.
Атакуваният текст от ПОДНС противоречи
на Конституцията и с оглед независимостта
на съдебната власт, доколкото създава въз
можност за извършване на парламентарно
проучване и анкета върху информация, съ
бирана в хода на неприключило досъдебно
производство, и в тази връзка представляващо
следствена тайна. Според АПБ независимост
та на съдебната власт се изразява в правната
недопустимост другите власти пряко да въз
действат на органите на съдебната власт при
упражняването на техните правомощия. АПБ
счита, че законодателната власт може да влияе
на съдебната само косвено – чрез изменение
в устройствените и процесуалните закони. В
тази връзка чл. 100 ПОДНС законово рамкира
пряка, следователно недопустима намеса на
законодателната власт в дейността на съдеб
ната. Създава възможност парламентарна
комисия да получава и използва информа
ция – предмет на разследване, включително
такава, получавана в резултат на оперативни
разработки, използвани специални разузнава
телни средства или отнасящи се до личния
живот на гражданите. Следователно с атаку
ваната разпоредба е поставена под угроза не
само независимостта на съдебната власт, но
и правата на гражданите, които съдебната
власт по Конституция трябва да брани.
В становището си Висшият адвокатски
съвет (ВАдвС) твърди, че искането на главния
прокурор за установяване на противоконсти
туционност е неоснователно. Според него
следствената тайна няма никаква връзка с
вътрешното убеждение на органите на съдеб
ната власт, респ. с тяхната независимост. Тя е
предвидена в закона единствено с цел доказа
телственият материал да не стане достояние на
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разследваното лице, което може да се отрази
негативно върху качеството на досъдебното
производство. Правото на парламентарните
комисии на Народното събрание да поискат
информация за факти, съставляващи след
ствена тайна, не представлява вмешателство
в дейността на прокурора и разследващите
лица. Органите на Народното събрание нямат
правомощия да им дават указания как да
формират вътрешното си убеждение. Според
ВАдвС съдът е независим, без да оперира със
следствена тайна и затова тя е неотносима
към независимостта на съдебната власт.
В становището на ВАдвС се твърди още,
че искането на главния прокурор не отчита
чл. 80 от Конституцията. Той пряко задължава
длъжностните лица и гражданите, когато бъдат
поканени, да се явяват пред парламентарни
те комисии и да им предоставят исканите
сведения и документи. От тази разпоредба
според ВАдвС не са изключени и данните,
представляващи следствена тайна. Такова
е и становището на Народното събрание. В
него се сочи още, че тук законодателят не е
ограничил нито кръга на лицата, нито кръга
на информацията, която следва да бъде пре
доставена. Затова според Народното събрание
разпоредбата на чл. 100 ПОДНС е отражение
на разпоредбата на чл. 80 от Конституцията.
Конституционният съд обсъди съображе
нията, съдържащи се в искането и в стано
вищата на заинтересуваните страни, и за да
се произнесе, взе предвид следното:
Интересите на гражданите и обществото
налагат изграждането на независима съдебна
власт при установения в чл. 8 от Конститу
цията принцип за разделение на властите.
Ефективната съдебна защита на основните
права и конституционосъобразното действие
на съдебната власт се намират в пряка връзка и
с принципа на нейната независимост. По силата
на чл. 117, ал. 2 от Конституцията съдебната
власт е независима, като при осъществява
нето на своите функции съдиите, съдебните
заседатели, прокурорите и следователите се
подчиняват само на закона. Зависимостта
им от указанията, преценката и насоките на
законодателната или изпълнителната власт,
както и от други държавни органи и длъж
ностни лица е нарушение на категоричния
конституционен императив, съдържащ се в
разпоредбата на чл. 117, ал. 2 от Конституция
та. В становището на Народното събрание се
твърди, че независимостта на съдебната власт
не е абсолютна. Това виждане се подкрепя от
Конституционния съд. Следва обаче да се има
предвид, че няма работеща конституционна
система, която да предвижда и осигурява
абсолютна независимост на която и да е от
трите власти, защото необходимото равно
весие се постига чрез взаимно възпиране и
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взаимодействие. Балансът предполага всяка
една от властите да притежава възможност
за взаимодействие с другите власти. Чрез
взаимното възпиране се осигурява и тяхната
независимост.
Въпросът за конституционосъобразността
на разпоредбата на чл. 100 ПОДНС на първо
място е свързан с разделението на властите.
Недопустимо е да се нарушава принципът,
прогласен в чл. 8 от Конституцията. Чрез
императивната разпоредба на чл. 100 ПОДНС
се установява задължение за държавни органи
и длъжностни лица да предоставят сведения
и документи, които представляват следствена
тайна. С оглед принципа за разделение на
властите е недопустимо законодателната власт
да присвоява управленски правомощия, които
Конституцията не є е предоставила, какъвто
е настоящият случай. Трябва да се отбележи,
че чл. 8 от Конституцията е основополагаща
норма, а държавната власт има три основни
сфери на проявление, възложени на три ос
новни системи от органи, относително неза
висими един от друг, които функционират в
определена взаимна връзка. Те взаимодействат
помежду си и са проява на държавната власт.
Разделението на властите не трябва да води
до изолация, а до взаимодействие между тях
(Решение № 6 от 1993 г. по к.д. № 4 от 1993 г.;
Решение № 1 от 1999 г. по к.д. № 34 от 1998 г.;
Решение № 15 от 1999 г. по к.д. № 11 от 1999 г.
и др.). Разбирането за демокрация и правова
държава е свързано неразривно с правилото
на чл. 8 от Конституцията. Основните за
нормалното съществуване на обществото тео
рии като „разделение на властите“, „взаимно
възпиране“ и „взаимодействие и сътрудни
чество“ са плод на исторически традиции,
субективни нагласи и съдържат малко или
повече неосъществени по нормативен път
идеи. Поради това разделението в различните
страни и в различните епохи е реализирано
в разнообразни съчетания.
С т ерм и на „ра зделен ие на в лас т и т е“,
както и в много други правни термини се
обобщава широко съдържанието, но той се
употребява и днес по традиция, създадена под
въздействието на определени исторически и
политически фактори. Правното и политичес
кото съдържание на термина „разделение на
властите“ се състои в това, че става дума за
трите основни функции на държавната власт,
т.е. разграничаване компетентността между
трите групи органи, а не някакво тривластие,
включено в управлението на съвременната
държава. Иначе казано, разделението на влас
тите може да бъде определено като метод за
функциониране на държавната власт и средство
за предотвратяване на евентуален произвол
от страна на другите държавни органи. Това
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рефлектира върху правата на гражданите, а
между различните власти няма „китайска
стена“ и те взаимодействат помежду си.
Следва да се има предвид още, че Република
България е правова държава и разделение на
властите на законодателна, изпълнителна и
съдебна от Основния закон установява един от
принципите на държавното управление. Във
всички случаи трите власти е необходимо да
си взаимодействат и законодателят е длъжен
да осигурява механизми за балансиране на
взаимоотношенията между тях. Това взаимо
действие обаче не може да бъде абсолютно.
От тази гледна точка трябва да се приеме,
че разпоредбата на чл. 100 ПОДНС нарушава
принципа за разделение на властите и на
кърнява независимостта на съдебната власт.
Тази независимост е гарантирана от това,
че при вземане на решение всички съдебни
органи се подчиняват само на закона и мо
гат свободно да изграждат своето вътрешно
убеждение. Конституционният съд поддържа,
че дейността на съдебните органи не може да
бъде предмет на контрол от законодателния
орган, защото това е противоконституцион
но. Разпоредбата е противоконституционна
в частта, с която се установява задължение
за държавни органи и длъжностни лица от
администрацията и граждани да предоставят
сведения и документи, които представляват
следствена тайна. Трите власти взаимодействат
помежду си и са проява на държавната власт.
Те са равностойни, независими и се възпират
една друга, като си взаимодействат (Решение
№ 6 от 1993 г. по к.д. № 4 от 1993 г.; Решение
№ 1 от 1999 г. по к.д. № 34 от 1998 г. и др.).
По волята на конституционния законодател
съдебната власт е самостоятелна и независима.
Законодателят е длъжен да осигурява меха
низми за балансиране на взаимоотношенията
между властите, а не да допуска законодател
ната или изпълнителната власт да се вмества
в осъществяване функциите на съдебната.
Трябва да се има предвид, че именно съдеб
ната власт е призвана от Конституцията да
защитава правата и законните интереси на
гражданите. В системата от правни гаранции
за защита на правата и законните интереси на
гражданите съдебните органи са най-висши,
защото съдът в своята дейност е независим
и е подчинен само на закона.
Независимостта на съдебната власт се
осигурява и чрез разпоредбата на изречение
второ на чл. 117, ал. 2 от Конституцията,
според което при осъществяването на свои
те функции съдиите, съдебните заседатели,
прокурорите и следователите се подчиняват
само на закона (Решение № 13 от 1993 г. по
к.д. № 13 от 1993 г.; Решение № 3 от 1998 г.
по к.д. № 1 от 1998 г.; Решение № 11 от 1998 г.
по к.д. № 10 от 1998 г.; Решение № 1 от 1999 г.
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по к.д. № 34 от 1998 г. и др.). Никой орган,
включително и Народното събрание, неговите
комисии и народните представители не могат
да се намесват в конституционните им пра
вомощия. Правосъдие могат да осъществяват
само органи на съдебната власт. Ако такива
функции бъдат възложени на органи от други
власти, това ще съставлява промяна във фор
мата на управление на държавата (Решение
№ 3 от 2003 г. по к.д. № 22 от 2002 г.). Макар
и самостоятелна, съдебната власт и нейните
органи са неразривно свързани с парламен
тарната форма на управление и са неотменим
неин елемент.
Народното събрание не може да изземва
функции на съдебната власт, защото се на
рушава конституционно установеният баланс
между институциите чрез упражняване на
функции, които Конституцията е възложила
на съдебните органи. В случая Народното съб
рание излиза извън кръга на правомощията
си, посочени в чл. 84 и 85 от Конституцията,
и изземва конституционни правомощия на
съдебната власт. В този смисъл действието на
разпоредбата на чл. 100 ПОДНС е конститу
ционно недопустимо (Решение № 4 от 2008 г.
по к.д. № 4 от 2008 г.).
Съдебната власт е структурно и функцио
нално обособена. Тя осъществява правосъдна
та функция на държавата и от това произтича
необходимостта от гаранции за независимостта
є. Констит уционната разпоредба (чл. 117,
ал. 2) в първото си изречение прокламира
независимост на съдебната власт като една
от трите власти на държавата. Във второто
изречение е посочено, че при осъществява
нето на своите функции съдиите, съдебните
заседатели, прокурорите и следователите се
подчиняват само на закона. Така се гаранти
ра и независимостта на лицата, участващи в
правораздаването, както и независимост на
цялата система, от която са част тези лица.
Както е пояснено в решенията на КС, в коит о
е обсъждан и чл. 8 от Конституцията, три
те власти са равнопоставени, независими и
функционират в определена връзка.
В законодателството няма легално опреде
ление на понятието „следствена тайна“, но това
могат да бъдат само данни от разследванията,
които извършват компетентните органи на
досъдебното производство. Разгласяването
на материалите по разследването е забра
нено под страх от наказателна отговорност
по чл. 360 НК. Само по изключение може
да бъде разрешено такова разгласяване от
прокурор по чл. 198, ал. 1 НПК. Опазване
то на следствената тайна представлява част
от осъществяването на съдебната власт от
съдебните органи, които са независими при
осъществяването на своите функции. Затова
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искането на сведения, които съставляват след
ствена тайна, засяга принципа на разделение
на властите, както и на независимостта на
органите на съдебната власт. Такова искане
може да повлияе негативно върху вътрешното
убеждение на разследващите органи, а проя
вата на такъв интерес поставя под съмнение
тяхната обективност и безпристрастност.
Като държавни органи прокуратурата и
следствието не трябва да предоставят на на
родните представители сведения и документи,
когато те представляват следствена тайна. Това
ще рече, че забраната ще важи, когато тези
сведения и документи съдържат информация
за неприключили разследвания. Следствената
тайна трябва да е тайна за всички, включително
и за народните представители. Твърде много
са причините, заради които всяко разследване
трябва да се пази в тайна, а именно – да не
избяга разследваният в чужбина или да не се
укрие в страната, да не се заплашват свиде
телите по делото, да не се опетни името на
разследвания при недостатъчно улики срещу
него и др. Информацията, която се събира по
време на следственото дело, е, за да се използва
в съда за разкриване на обективната истина.
Искането за обявяване на чл. 100 ПОДНС
за противоконституционен е основателно. С
тази разпоредба съдебните органи се задъл
жават да предоставят необходимите сведения
и документи, дори когато те представляват
следствена тайна. Поставянето на действията
на съдебните органи в зависимост от предва
рително установеното им задължение от орган
на законодателната власт представлява недо
пустима намеса в тяхната работа. Съдебната
власт е самостоятелна, като нейната зависи
мост от административно дадени преценки от
други органи (в случая от Народното събрание)
е нарушение на конституционни норми и е
недопустимо. Затова Конституционният съд
приема, че оспорената разпоредба е консти
туционно нетърпима. Като се е намесила в
конституционните правомощия на съдебната
власт, законодателната власт нарушава опре
делени конституционни принципи (Решение
№ 4 от 2008 г. по к.д. № 4 от 2008 г.).
Разпоредбата на чл. 100 ПОДНС в атаку
ваната му част е в несъответствие с Консти
туцията на Република България, доколкото
законодателната власт недопустимо се е наме
сила в конституционните правомощия на съ
дебната власт. Законодателната власт не може
да навлиза в разпоредителните правомощия на
съдебната власт, както е направено с чл. 100
ПОДНС. Прокуратурата и следствието са част
от съдебната власт. Техният конституционен
статус не може да бъде накърняван и тяхната
дейност не може да бъде затруднявана чрез
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нарушаване на следствената тайна. Те не могат
практически да осъществяват дейността си,
ако следствената тайна бъде нарушена.
Народното събрание не може да присво
ява функции на съдебната власт, защото се
нарушава конституционно установеният ба
ланс между институциите. От друга страна,
недопустимо е законодателната власт да се
намесва в правомощията на съдебната власт
и да навлиза в разпоредителните є право
мощия. Работата с факти, които предста
вляват следствена тайна, е в правомощието
на органите на съдебната власт. Затова, ако
Народното събрание изземва функциите на
съдебната власт, то променя конституцион
но установения баланс между властите и се
отнемат правомощия, които Конституцията
е предоставила на съдебната власт. В случая
Народното събрание е излязло извън кръга на
правомощията си, определени от Конститу
цията, и е упражнило правомощия на органите
на съдебната власт. Разпоредбата на чл. 100
ПОДНС засяга функционирането на консти
туционно установени органи и се създават
трудности при осъществяването на дейността
им. Тя влиза в противоречие с чл. 117, ал. 2
от Конституцията, създава затруднение и не
възможност за функциониране на държавните
институции. Конституционният статус на съ
дебните органи не може да бъде накърняван
и дейността им не може да бъде затруднявана
чрез нарушаване на режима на следствената
тайна. С разкриването на следствената тайна
те не могат да осъществяват нормално своята
дейност. Изземването от страна на Народното
събрание на конституционни функции, които
принадлежат на съдебната власт, е нарушение
на принципите на разделение на властите и
на независимостта на съдебната власт.
Във връзка с възраженията на ВАдвС и
Народното събрание трябва да се направи
паралел между понятията „държавен орган“
и „длъжностно лице“. Държавните органи са
функционално предназначени и структурно
обособени да осъществяват, всеки в грани
ците на нормативно определената му компе
тентност, държавна власт. С оглед обхвата на
компетентността им в предметно отношение
държавните органи биват различни по харак
тер и компетентност. Системата от всички
държавни органи образува държавния апарат,
който осъществява държавната власт.
Качеството „държавен орган“ не се пре
покрива с качеството „длъжностно лице“.
Нямат се предвид лицата или персоналният
състав, когато се говори за държавен орган.
Точно обратното, при длъжностните лица се
имат предвид лицата, които заемат едно или
друго място при изпълнението на съответ
ните държавни функции. Двете понятия се

БРОЙ 80

ДЪРЖАВЕН

изграждат на различни плоскости. От гледна
точка на понятието държавен орган е важно
какви държавновластнически правомощия той
упражнява спрямо другите правни субекти:
останалите държавни органи, обществени
организации и гражданите. От гледна точка
на „длъжностни лица“ става дума за техните
права и задължения, за отговорностите, които
носят във връзка със служебното си положение.
Независимо че като държавен орган действат
физически лица, той не трябва да се иденти
фицира с тях без оглед на това, какъв орган
е – едноличен или колективен. Длъжностни
лица пък означава персоналното място на
лицата в държавния апарат, техния статут и
правоотношението, в което влизат с държа
вата по силата на служебното си положение.
Според КС искането на главния прокурор
трябва да се обсъди във връзка с чл. 80 от
Конституцията. Тази разпоредба на Консти
туцията задължава длъжностните лица и
гражданите да предоставят исканите сведения
и документи на парламентарните комисии.
Нормата няма предвид държавните органи,
каквито са прокурорите и следствените органи.
Следователно законодателят е ограничил кръга
на лицата, които са длъжни да се явят пред
парламентарните комисии и да предоставят
исканите сведения и документи, включително
и факти, представляващи следствена тайна. В
този смисъл разпоредбата на чл. 100 ПОДНС
не е в съзвучие с чл. 80 от Конституцията.
Конституционният съд приема, че разпо
редбата на чл. 100 ПОДНС е в противоречие
с изискванията на чл. 8 от Конституцията,
провъзгласяващ разделението на властите, и
с чл. 117, ал. 2 от Конституцията, който га
рантира независимостта на съдебната власт.
Поради това оспореният с искането на глав
ния прокурор на Република България текст
на чл. 100 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание (обн., ДВ,
бр. 58 от 2009 г., последно изм., ДВ, бр. 43
от 2010 г.) следва да се обяви за противокон
ституционен.
По изложените съображения и на основа
ние чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на
Републ ика България Конституционният съд
РЕШИ:
Обявява за противоконституционна разпо
редбата на чл. 100 от Правилника за органи
зацията и дейността на Народното събрание
(обн., ДВ, бр. 58 от 2009 г., последно изм.,
ДВ, бр. 43 от 2010 г.) в частта „следствена“.
Съдиите Емилия Друмева, Благовест Пу
нев, Цанка Цанкова, Стефка Стоева и Румен
Ненков са подписали решението с особено
мнение.
Председател: Евгени Танчев
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ОСОБЕНИ МНЕНИЯ
по конституционно дело № 7 от 2011 г.
На конституционните съдии Емилия Друмева
и Стефка Стоева
Не подкрепяме решението, защото счита
ме, че се е фокусирало само върху съдебната
власт и така игнорира и пропуска същностни
страни от взаимодействието между трите
власти, което е неразделна част от предмета
на това дело.
1. Настоящият спор е за част от разпо
редба на действащия Правилник за органи
зацията и дейността на Народното събрание
(ПОДНС) – чл. 100. Цялостно се регламентира
правото на народните представители да пи
тат и търсят информация; регламентира се и
насрещното задължение на държавните орга
ни, длъжностните лица и гражданите да им
предоставят търсените сведения, дори когато
те представляват държавна, служебна или
следствена тайна, като гаранция, че правото
на народните представители няма да е гола
декларация (познато от предишни режими),
а се упражнява ефективно, както е присъщо
на една парламентарна република, каквато е
съвременна България.
2. ПОДНС е особен и единствен нормати
вен акт, приет и действащ непосредствено въз
основа на Конституцията. Всеки негов текст
развива конституционна норма, респ. прин
цип. Въпросният чл. 100 развива заложеното
в Конституцията (чл. 79, ал. 1 и 3 и чл. 80)
положение, че народните представители уп
ражняват мандата си, като формират временни
комисии, провеждат проучвания и анкети,
канят длъжностни лица и граждани, които са
длъжни да им предоставят исканите сведения
и документи, т.е. народните представители
осъществяват конституционно предвидените
компоненти от своите пълномощия, без ко
ито компоненти народното представителство
не може да функционира по предназначение
и да осъществява основните си функции по
Конституция (чл. 62, ал. 1), в т.ч. контрола
върху процедурите по разрешаване, прила
гане и използване на СРС, съхраняването и
унищожаването на получената чрез тях ин
формация съгласно Закона за СРС и Закона
за електронните съобщения.
За б ъ л гарско т о парла мен тарно п ра во
у редбата на чл. 100 ПОДНС е т радици я.
При действието на сегашната Конституция
уредбата е от 1991 г. и се е възпроизвеждала
без пленарни дебати във всички парламенти.
Сегашната редакция е буквално същата след
изменението през 1998 г., когато към основната
уредба за правото на народните представители
да искат сведения е добавено „дори когато
сведенията представляват държавна, служебна
или следствена тайна“.
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3. В настоящото дело се оспорва само
част от чл. 100 ПОДНС – правото на народ
ните представители да търсят информация,
представляваща следствена тайна; относно
информац и я та – д ържа вна и ли сл у жебна
тайна, правото на народните представители
да я търсят не се оспорва. В протеклия кон
ституционен процес няма спор относно това,
че законодателството не определя какво се
включва в понятието за „следствена тайна“.
Законът (чл. 198, ал. 1 НПК) борави с „нераз
гласяване на материалите по разследването“
в досъдебната фаза на наказателния процес
освен с разрешение на прокурор. Това дъл
гогодишно правило има опора в чл. 127, т. 1
и 2 от Конституцията – прокурорът ръководи
всяко разследване и упражнява надзор за
законосъобразното му провеждане; може и
сам да извършва разследване. Конституция
та предвижда също, че разследваща дейност
извършват и следствените органи, т.е. следо
вателите (чл. 117, ал. 2), но само в случаите,
определени със закон (чл. 128); по аргумент
на противното – в останалите случаи раз
следването се осъществява от други органи.
Конституцията не ги посочва сред органите
на съдебната власт, защото тези органи не са
в съдебната власт, а в изпълнителната власт.
Съгласно НПК такива разследващи органи са
разследващи полицаи, както и органи на МВР
в предвидените от същия закон случаи – все
в системата на МВР, т.е. част от изпълнител
ната власт, която по дефиниция не може да
бъде изключена от парламентарния контрол.
В решението по настоящото конституцион
но дело тази линия – правото на народните
представители да искат информация от органи
на изпълнителната власт, въобще отсъства,
което прави решението непълно.
4. Не споделяме приетото в мотивите на
решението, че чрез искането на сведения от
разследването Народното събрание се на
месва в конституционните правомощия на
съдебната власт и изземва нейни функции. В
решението не е конкретизирано какви точно
функции на съдебната власт се изземват от
законодателната власт и се упражняват от нея
в нарушение на принципа за разделение на
властите. С искането на сведения от народ
ните представители не се изземват функции
от съдебната и изпълнителната власт. Кога
то народните представители искат сведения
от провеждано разследване, не може да се
твърди, че законодателната власт изземва и
упражнява самата тя функциите по извърш
ване и ръководство на разследването, както
и функциите по упражняване на надзор за
законосъобразното му провеж дане, които
функции чл. 127, т. 1 и 2 от Конституцията
възлага на прокуратурата.
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Не считаме и че оспорената част от чл. 100
ПОДНС създава невъзможност за функцио
ниране на държавните институции и накър
нява конституционния статус на органите на
съдебната власт, както е прието в решението.
Прокуратурата и следствените органи като
конституционно установени органи на съдеб
ната власт функционират напълно независимо
от законодателната власт. Упражняването на
правомощията по чл. 100 ПОДНС от народ
ните представители не води до невъзможност
прокуратурата и следствието да функционират,
както и не се накърнява тяхната независимост.
Не споделяме становището, че искането на
сведения от разследването може да повлияе
негативно върху вътрешното убеждение на
разследващите органи, както и че проявата на
такъв интерес може да постави под съмнение
тяхната обективност и безпристрастност. Зако
носъобразните действия на представителите на
законодателната власт, основани на ПОДНС,
не могат да влияят на безпристрастността на
органите на досъдебното производство.
5. През 1995 г. Конституционният съд се
е произнесъл по сроден с настоящия спор
предмет – конституционосъобразността на „съ
седна“ на сега оспорвания текст разпоредба на
ПОДНС – „Длъжностните лица и гражданите,
които бъдат поканени, са длъжни да се явяват
пред парламентарните комисии и да им предос
тавят исканите от тях сведения и документи.“
Тогава, през 1995 г., съдът инцидентно тълкува
оспорената норма на ПОДНС и релевантната
норма от Конституцията (чл. 80), в резултат
на което от няколкото възможни тълкувания
на конституционната норма Съдът предпри
ема едно от тях – оспорената разпоредба на
ПОДНС не е противоконституционна, но
само при условие, че разпоредбата няма да се
прилага спрямо президента и вицепрезидента,
конституционните съдии и всички магистрати,
за да не се нарушава принципът на разделени
ето на властите (Решение № 5 от 1995 г. по к.д.
№ 3 от 1995 г.). Такова тълкуване, наричано
в теорията конформно, в смисъл съхранява
що, присъства и в по-късната практика на
Конституционния съд – оспорената норма се
приема за конституционосъобразна, но само
при положение, че се разбира и прилага със
смисъла и съдържанието, разяснени от него.
С посоченото тълкуване на Конституционния
съд през 1995 г. от кръга на длъжностните
лица, от които народните представители
търсят служебна информация, са изключени
магистратите – съдии, прокурори и следова
тели. Това решение, както всички решения на
този съд, действа erga omnes, т.е. спрямо всич
ки, вкл. и спрямо народните представители.
Следователно настоящият спор по отношение
на съдебната власт е с вече „решен“ предмет.
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И в настоящото дело Конституционни
ят съд можеше чрез конформно тълкуване
да съхрани правото на народните предста
вители да питат длъжностните лица, вкл.
относно досъдебната фаза на наказателното
преследване (без магистратите) и така да се
постигне балансът между упражняването на
присъщите на народните представители права
и съобразяването с конституционния принцип
за разделение на властите, както принципно
Съдът е направил през 1995 г.
Конституционни съдии:
Емилия Друмева,
Стефка Стоева
На конституционните съдии Благовест Пунев
и Румен Ненков
Категорично не сме съгласни с решението
на Конституционния съд, взето с гласовете на
мнозинството съдии. Намираме, че липсва кон
ституционна основа за неговото постановяване.
Нещо повече, прилагането му ще обуслови не
утвърждаване, а нарушаване на установения
от Конституцията баланс и взаимен контрол
между трите власти. Намираме, че искането
на главния прокурор на Република България за
обявяване на частична противоконституцион
ност на чл. 100 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание (ПОДНС)
е неоснователно по следните съображения:
Според искането Конституцията се нару
шава само в онази част на оспорената раз
поредба, с която по повод на провежданите
парламентарни анкети, проучвания и изслуш
вания е установено задължение на държавните
органи и длъжностните лица от държавната
и общинската администрация, а също така и
на гражданите, да предоставят на съответните
комисии на Народното събрание сведения и
документи, представляващи следствена тайна.
Вносителят твърди, че въвеждането на такова
задължение противоречи на чл. 8 и чл. 117,
ал. 2 от Конституцията. Според него по този
начин дейността на прокуратурата по осъ
ществяване на наказателното правосъдие се
поставя в зависимост от законодателната власт.
Така последната се намесва в осъществяване
на конституционните функции на съдебната
власт и накърнява нейната независимост.
Изразената в искането позиция, за съжа
ление възприета с постановеното конститу
ционно решение, представлява превратно
интерпретиране на действителното съдържа
ние и последиците от прилагането на чл. 100
ПОДНС при съпоставянето им с конституци
онните принципи на разделение на властите
и независимост на съдебната власт. Поначало
оспорената разпоредба е приета в изпълнение
на чл. 80 от Конституцията, който в никакъв
случай не обвързва задължението за предос
тавяне на сведения и документи на парламен
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тарните комисии с предварителни условия,
като например разрешение на представител
на друга власт, какъвто е прокурорът.
Следствената тайна е предмет на оскъдно
законодателно уреждане в чл. 198 от Нака
зателно-процесуалния кодекс (НПК), който
предвижда, че материалите по разследването
не могат да се разгласяват без разрешение
на прокурора. Когато е необходимо, органът
на досъдебното производство предупреждава
срещу подпис лицата, които присъстват при
извършване на действията по разследването,
че не могат да разгласяват без разрешение ма
териалите по делото, като в противен случай
носят отговорност по чл. 360 от Наказателния
кодекс (НК). Следствената тайна е насочена
към информационна защита на разследването
срещу евентуални опити за осуетяване на уста
новяването на истината. Тя може да се отнася
до различни факти и обстоятелства във връзка
с оперативно-издирвателната дейност, довела
до образуване на досъдебното производство,
събраните доказателства на определен етап от
разследването, получената информация чрез
способите на доказване, използването на спе
циални разузнавателни средства, сведенията за
защитените свидетели, данните за различните
следствени версии и т.н. Опазването є се на
лага преди всичко за нуждите на досъдебното
производство, тъй като съдебната фаза на
процеса по принцип е публична.
За да се даде правилен отговор на въпроса за
съответствието на оспорения текст от ПОДНС
с Основния закон, е необходимо да се изяснят
функцията и съдържанието на парламентар
ния контрол, упражняван от комисиите по
чл. 80 от Конституцията, при съпоставяне със
смисъла и приложното поле на следствената
тайна. Посоченият конституционен текст е
обвързан с чл. 79 от Конституцията, който
предвижда създаване на постоянни и времен
ни парламентарни комисии като помощни
органи на Народното събрание, упражняващи
от негово име парламентарен контрол. При
осъществяване на тази своя дейност комиси
ите могат да изискват от длъжностни лица
и граждани явяването им пред тях, както и
предоставяне на исканите от тях сведения и
документи. В тази връзка Конституцията не
предвижда никакви ограничения или предва
рителни условия по отношение на характера
и съдържанието на изискваната информация.
С Решение № 5 от 17.5.1995 г. по к.д. № 3
от 1995 г. Конституционният съд е приел,
че сходен по съдържание текст от ПОДНС
от 1995 г. не е противоконституционен, като
само в мотивите си е констатирал, че с оглед
разделението на властите от кръга на лицата,
които Народното събрание или съответната
парламентарна комисия могат да призоват
да се явят и отговарят на поставените въ
проси, следва да се изключат президентът,
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вицепрезидентът, конституционните съдии и
магистратите, т.е. по аргумент на противното
това правомощие на парламента и неговите
комисии може да бъде упражнено без огра
ничение по отношение на всички останали
длъжностни лица и граждани. Това се налага
от необходимостта парламентът да бъде инфор
миран за дейността на изпълнителната власт,
която контролира с помощта на постоянните
и временните комисии.
Парламентарният контрол, в който помощ
но участие вземат и комисиите по чл. 80 от
Конституцията, има за цел да гарантира про
зрачно и отговорно упражняване на изпълни
телната власт. От конституционна гледна точка
е недопустимо с оправданието за „следствена
тайна“ Народното събрание, стига да зачита
конституционните правомощия на прокурату
рата по ръководство, надзор и осъществяване
на досъдебното разследване и по повдигане
на обвинение за извършено престъпление,
да бъде ограничавано във възможностите
си да следи за проблемите при изпълнение
на полицейските оперативно-издирвателни
мероприятия, прилагането и използването
на специални разузнавателни средства, ор
ганизацията на полицейското разследване,
дейността на службите на МВР и ДАНС и
т.н. Абсолютно неоправдано е парламентът
да иска разрешение от орган на друга власт,
какъвто е прокурорът, за разкриване на след
ствената тайна, когато информацията му е
необходима за осъществяване на собствените
му конституционни правомощия – например
при искане на главния прокурор за снемане
на имунитета на народен представител се
налага достъп до информация, която не е
представена с искането.
Особено наложителен е парламентарният
контрол и наблюдението на процедурите по
разрешаване, прилагане и използване на спе
циални разузнавателни средства. След влиза
нето в сила на настоящото конституц ионно
решение с голяма острота ще се постави
въпросът дали информационният поток към
постоянната подкомисия по чл. 24а ПОДНС
няма да секне под предлог, че не е дадено
прокурорско разрешение за предоставяне на
необходимите сведения и документи, съста
вляващи следствена тайна. Така ще се отвори
вратата за полицейски произвол, а българската
държава отново няма да може да отговори на
изискванията за независим външен контрол
върху тайното наблюдение, извършвано от ор
ганите на МВР (вж. констатациите по т. 87 – 89
от Решение от 28.06.2007 г. на Европейския
съд по правата на човека по делото Еким
джиев срещу България). На практика излиза,
че европейските институции са склонни да
приемат, че неограниченият от предварителни
разрешения парламентарен контрол върху до
съдебното разследване, при това реализиран
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с участието на представители на опозицията,
е съвместим с принципите на демокрацията,
докато българският Конституционен съд с
не много ясни съображения е склонен да го
възприема като противоречащ на принципите
на разделение на властите и независимостта
на съдебната власт, които също на конститу
ционно ниво са приети от всички държави,
членуващи в Съвета на Европа.
При всяко положение от решението на Кон
ституционния съд ще последва ограничаване
на събирането на информация, необходима за
оптимизиране на законодателната дейност на
парламента в областта на наказателното пра
восъдие от гледна точка на целесъобразност
и ефективност.
Наистина решенията на законодателната
власт, с които функции на органи на съдебната
власт се изземват и възлагат на структури на
другите власти, са несъвместими с конститу
ционните принципи на разделение на властите
и независимостта на съдебната власт (чл. 8 и
чл. 117, ал. 2 от Конституцията). По никакъв
начин обаче тази иначе вярна позиция не може
да бъде отнесена към чл. 100 ПОДНС. Няма
основание да се приеме, че оспорената разпо
редба в редакцията є до постановяването на
настоящото решение създава възможност за
противоконституционно принуждаване на ма
гистрати да се явяват пред съответните комисии
на Народното събрание, а още по-малко – че
дава на комисиите правото да изискват и из
земват следствени дела. Тя само осигурява на
законодателната власт равен достъп до инфор
мацията, представляваща „следствена тайна“,
когато същата є е необходима за осъществяване
на нейните конституционни правомощия. При
това обменът на информация с такъв харак
тер под формата на сведения и документи би
могъл да се осъществи чрез предоставяне на
копия от оригиналните материални носите
ли. По този начин на отделните власти се
предоставят еднакви условия да изпълняват
общественополезните си задължения.
Според нас, противно на принципите на
демократичното управление е достъпът до
информация да бъде монополизиран от еднаединствена структура, била тя и прокуратурата.
За никакво равно третиране на властите не
може да става и дума, ако Народното събра
ние бъде принудено да зависи от преценката
на съответния прокурор, за да получи сведе
ния, които са му нужни не за да разследва
престъпления или повдига обвинения, а за
да изпълни предназначението си да действа
в интерес на държавата и обществото при
изпълнение на собствените си конституционни
правомощия. В тази насока чл. 100 ПОДНС
задължително трябва да се свърже с чл. 99,
ал. 1 ПОДНС. Споделянето на необходимата
информация между структурите на властта в
една демократична парламентарна държава,

БРОЙ 80

ДЪРЖАВЕН

каквато според Конституцията е Република
България, е напълно оправдано. От него не
следва никакво посегателство върху разделе
нието на властите и тяхната независимост при
вземане на решения в рамките на конституци
онно определените им правомощия. Органите
на съдебната власт са длъжни безусловно да
предоставят сведенията, с които разполагат,
на органите на другите власти, когато тези
сведения са необходими на последните за
изпълнение на конституционните им задъл
жения, така, както и реципрочно – органите
на законодателната и изпълнителната власт
са длъжни да предоставят на съдебната власт
в лицето на прокуратурата информацията,
необходима за осъществяване на конституци
онно възложените є функции по разследване
на престъпления и повдигане на обвинения.
Въпреки че сама по себе си „следствената
тайна“ не е обект на специална конститу
ционна защита, може да се изтъкне, че ако
по реда на чл. 100 ПОДНС в досегашната
му редакция народните представители бяха
пол у чили сведени я и док у менти с такъв
характер, те също биха били обвързани от
общото задължение по чл. 198, ал. 1 НПК
да не разгласяват съответните материали,
предоставени им единствено с оглед на из
пълнението на публичните им функции. С
уважаването на искането за обявяване на
частично несъответствие с Конституцията
се стига до абсурдния резултат „следствената
тайна“ да бъде с по-голяма степен на правна
защита от държавната и служебната тайна, а
овластените пряко от народа представители
да се ползват по силата на несъществуващи,
мними конституционни основания с по-ниска
степен на доверие от разследващите полицаи
и другите служители на изпълнителната власт,
защитниците, свидетелите, вещите лица,
поемните лица и всички останали, които
по естеството на възложените им от закона
функции имат пълен или частичен достъп до
информацията, съдържаща се в материалите
по следствените дела.
В рамките на добрия тон и изискванията
за професионална етика имахме намерение да
подложим на критика съображенията на мно
зинството за обявяване на частична противо
конституционност на чл. 100 ПОДНС. Няколко
пъти в мотивите е повторено съждението, че
въвеждането на безусловно задължение за
предоставяне на парламентарните комисии
на информация, третирана като следствена
тайна, противоречи на чл. 8 и чл. 117, ал. 2
от Конституцията, защото така се изземвали
конституционни правомощия на съдебната
власт и се поставяла в опасност нейната неза
висимост. Няма обаче база за сериозна правна
полемика, защото липсва ясно посочване кое
именно конституционно правомощие е отнето
от орган на съдебната власт и как, по какъв
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начин чрез предоставяне на секретна инфор
мация се накърнява независимостта му при
вземане на решения по вътрешно убеждение.
Същевременно установяваме редица неточни
констатации, като например, че „работата с
факти, които представляват следствена тайна,
е в правомощието на съдебната власт“, а в
тази връзка и необяснимо за нас свързване
на нейната независимост с „вът решното
убеждение на разследващите органи“, които
в по-голямата си част са извън системата є.
В заключение следва да се констатира, че
независимостта на съдебната власт се обез
печава не от това, че информацията, с която
разполага, е недостъпна за другите власт, а
от способността є смело, с достойнство, без
пристрастно, при отхвърляне на опитите за
външна намеса да взема решения в рамките
на възложените є от Конституцията право
мощи я – съобразно вът решно убеж дение,
основано единствено на установените факти
и закона. В този аспект чл. 8 и чл. 117, ал. 2
от Конституцията са неотносими към оспо
рената разпоредба на чл. 100 ПОДНС, сам
по себе си приет в изпълнение на чл. 80 от
Конституцията. Под предлог за опазване на
независимостта на прокуратурата като орган
на съдебната власт от конституционна гледна
точка е абсолютно неоправдано досъдебното
производство да се превърне в недостъпна
територия за парламентарен контрол, в т.нар.
„черна кутия“, каквато то в голяма степен
е понастоящем. Така под прикритието на
следствената тайна биха се легитимирали
нелицепри ятни практик и в дейност та на
органите и лицата, които по естеството на
своята функция са ангажирани в досъдебното
производство, а именно такова ограничение
за достъп до информация спрямо парламен
тарните комисии би било в разрез с чл. 80 от
Конституцията.
Конституционни съдии:
Благовест Пунев,
Румен Ненков
На конституционния съдия Цанка Цанкова
Не споделям решението на Конституцион
ния съд по к.д. № 7/2011 г., с което се обявява
за противоконституционна разпоредбата на
чл. 100 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание (ПОДНС)
в частта „следствена“.
Делото е образувано по искане на главния
прокурор на Република България, който сочи
като основание за противоконституционност
противоречието на посочената разпоредба на
правилника в частта є относно предоставянето
на сведения и документи – следствена тайна,
с чл. 8 и чл. 117, ал. 2 на Конституцията на
Република България.
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В своя та п рак т ика Конст и т у ц ионни я т
съд многократно се е позовавал на чл. 8
на Конституцията и винаги е изхождал от
разбирането, че принципът, заложен в него,
означава разпределение на функциите на
държавните органи и ненамеса на конститу
ционосъобразното им осъществяване от всяка
от тях. Чрез тази основополагаща разпоредба
се осигурява независимост и балансираност
на властите и се гарантира конституционно
установеното изискване за правовия характер
на държавата. Това се отнася и до съдебната
власт, на която единствено е поверено да
осъществява правораздаване и поради това е
недопустимо вмешателство на другите власти
в тази дейност. Това не изключва Народно
то събрание да осъществява функциите и
правомощията, поверени му с чл. 62, ал. 1
на Конституцията. Този принцип означава и
пълна дискреция на НС при осъществяване
на присъщите му и конституционно закрепени
функции. Това се отнася и до границите на
дискреционна власт, установени в чл. 80 във
връзка с чл. 79, ал. 2 на Конституцията. Що
се отнася до „гражданите“, колкото и широко
да се разбира приложното поле на принципа
по смисъла на чл. 8 на Конституцията, то не
ги обхваща като субект на държавната власт,
освен в разбирането за народовластие, т.е.
правовия характер на държавата.
Атакуваната в искането разпоредба на
чл. 100 ПОДНС установява задължение за
държавните органи, длъжностните лица от
държавната и общинската администрация и
гражданите да представят сведения и доку
менти независимо от вида информация – дър
жавна, служебна и следствена тайна. Това
ясно положение е в съгласие с чл. 62, 79 и 80
на Конституцията. Ограничаването, отнася
що се до сведенията и документите, които
са следствена тайна, означава, противно на
конституционни разпоредби, ограничаване
на правомощията на Народното събрание
и подчиняване на законодателната власт на
друга власт – нещо недопустимо съгласно
чл. 8 на Конституцията. Следва да се има
предвид, че чл. 100 ПОДНС изброява трите
вида тайни наравно по значение за осъщест
вяване дейността на Народното събрание и
няма причина следствената тайна да е в поразлично положение и да се противопоставя
на държавната и служебната тайна. При това,
без да е изяснено съдържанието на понятието
„следствена тайна“ (положение, отбелязано в
мотивите на решението), с оглед позицията,
която заема мнозинството на Конституци
онни я съд. Независимост та на съдебната
власт – ак цент ът, върх у който съобразно
направеното искане за противоконституци
онност е изградено решението на Консти
туционния съд, се гарантира от множество
конституционни разпоредби и установени
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въз основа на тях правила в материалните и
процесуалните закони (цялото наказателно
законодателство), а задължението по чл. 100
ПОДНС се отнася до „необходимите“ сведения
и документи, преценката за което се прави от
осъществяващото своите функции Народно
събрание. Становището на Конституционния
съд означава ограничаване на задължението
да се предоставят исканите от Народното
събрание документи и сведения именно във
фазата, когато държавата и в крайна сметка
гражданското общество са най-заинтересувани
от осъществяването в пълнота и ефективно
на всички държавни дейности.
Не приемам, че чл. 100 ПОДНС проти
воречи и на чл. 117, ал. 2 от Конституцията.
Конституционната разпоредба има за адресат
самата съдебна власт и основното є задълже
ние. Подчиняването единствено на закона – в
това се състои независимостта на съдебната
власт от другите власти. Адресати на задъл
жението са съдът, съдебните заседатели, про
курорите и следователите (аргумент изр. 2 на
чл. 117, ал. 2 от Конституцията). Що се отнася
до следователите, трябва да се имат предвид
всички, на които е поверено осъществяването
на следствени действия. Упражняването на
права и изпълнението на изрично посочени
задължения не може да засегне независимост
та на съдебната власт, нито изискването на
категоричния императив за подчинение само
и единствено на закона. Противното означава,
че предварително общо и без основание се
предпоставя упрек и зависимост на съдебна
та власт, нещо, което не отговаря на чл. 117,
ал. 2 от Конституцията. Ако се изхожда от
предпоставката, че и други съображения мо
гат да са в основанията за осъществяване на
функциите на съдебната власт, нещо, което е
противно на чл. 117, ал. 2 на Конституцията,
то се открива възможност за дискредитиране
на съдебната власт. От гледна точка на право
вия характер на българската държава (чл. 4,
ал. 1 на Конституцията) е недопустимо и под
претекст за независимост на съдебната власт
да се внушава, че изпълнението на конститу
ционно закрепени функции на върховния орган
Народното събрание засяга независимостта
на съдебната власт. Всъщност осъществява се
взаимодействие на властите и се гарантира на
трите власти ефективност при осъществяване
на дейността им. Не може независимостта на
съдебната власт да се абсолютизира до степен
на отричане и ограничаване осъществяването
на правомощията на Народното събрание.
В глава девета „Парламентарно проуч
ване, анкети и изслушване“ е предвидена
дейност, която е от изключително значение
за държавата, за законодателния процес и
за обществото. Ако се изключи суверенната
преценка на Народното събрание да извършва
анкетна дейност, отнасяща се до разследването,
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защото е следствена тайна, то не само ще се
навлезе и ще се ограничат правомощията на
Народното събрание, но тази дейност до го
ляма степен ще се обезсмисли. Получаването
на автентична информация не може да бъде
разглеждано като противоконституционно и
засягащо независимостта на съдебната власт,
защото не е осъществяване на дейност на съ
дебната власт, а представлява партньорство,
работа на властите в синхрон за утвържване
и гарантиране на правовия характер на дър
жавата. В редица свои решения Конституци
онният съд подчертава, че разделението на
властите не означава, че те не следва да си
взаимодействат и да функционират съгласу
вано. Разделението на властите не трябва да
води до изолация, а до сътрудничество и вза
имодействие между тях. В Решение № 6/1993
по к.д. № 4 от 1993 г. изрично е посочено, че
независимостта на съдебните магистрати (в
широк смисъл – съд, прокуратура, следствие)
се гарантира от това, че те се подчиняват
само на закона при вземане на решения, че
свободно могат да изграждат своето вътрешно
убеждение. Следва да припомним и Решение
№ 15/1998 по к.д. № 12 от 1998 г. (ДВ, бр. 68
от 1998 г.), в което се казва: „разпоредбата
не нарушава принципите на разделението на
властите и независимостта на съдебната власт,
защото нито визира съдебни дела, нито указва
на съда как да ги реши“. Конкретният случай,
предмет на произнасяне от Конституционния
съд, се отнася до законова разпоредба, но като
имаме предвид това, което е отбелязано и в
мотивите към Решение № 7/2010 по к.д. № 5
от 2010 г., че Правилникът за организацията и
дейността на Народното събрание е особен вид
нормативен акт, който се приема въз основа на
Конституцията от Народното събрание и че той
именно е актът, който урежда организацията
и дейността на Народното събрание (чл. 73
от Конституцията) и подлежи на контрол за
конституционност от Конституционния съд,
съгласно чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията
като акт на Народното събрание, разбирането,
изразено в посоченото Решение № 15/1998 по
к.д. № 12 от 1998 г., е относимо и за разпоред
бите на ПОДНС, включително и разпоредбата
на чл. 100 на същия. Нещо повече, тъй като
правилникът е единственият нормативен акт,
предвиден от Конституцията наред с нея да
урежда тази страна на дейността на Народ
ното събрание, с още по-голямо основание
следва да приемем, че не само не нарушава
принципа за разделение на властите, но той
го прави работещ и осигурява партньорството
на властите при осъществяване на конститу
ционно установени функции. Следствените
органи, които Констит у ци ята вк лючва в
системата на съдебната власт (чл. 128, изр. 1),
са специфични по дейност и са в определена
връзка с изпълнителната власт, но изключва

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

не предоставянето на сведения и документи
поради следствена тайна означава противо
конституционно ограничаване прилагането на
ПОДНС в една особено невралгична област
на обществени отношения. Не трябва да се
забравя, че чл. 100 ПОДНС е свързан с пра
вото на защита и гарантиране на законните
интереси на гражданите, които може да имат
различни проявни форми, включително обяс
нения, изслушване, предоставяне на документи
(чл. 80 във връзка с чл. 56 на Конституцията).
А това право и неговото упражняване не само
не са в аргумент за уважаване на искането за
противоконституционност на чл. 100 ПОДНС,
а за точно обратен извод.
Всичко това дава основание да се приеме,
че чл. 100 ПОДНС не противоречи на чл. 8
и чл. 117, ал. 2 от Конституцията, както и на
която и да е друга конституционна норма.
То е в съгласие с разбирането, изразявано от
Конституционния съд в решенията му относно
разделението на властите и независимостта
на съдебната власт.
Конституционен съдия:
Цанка Цанкова
11264

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275
ОТ 6 ОКТОМВРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 320 на Министерския съвет от 2010 г. за
одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за
присъединяването на Република България
към Шенгенското пространство (обн., ДВ,
бр. 1 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 9,15, 20; попр.,
бр. 25; изм. и доп., бр. 31, 37, 59 и 68 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложението към чл. 1, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
1. Точки 15, 16, 17, 18, 22, 26, 33, 35, 36, 39,
41, 43, 44, 45 и 81 се изменят така:
„
Дейност

Отговорно Стойност
ведомство
(в лв.)
с ДДС

1

2

3

15. Провеждане на проце
дури по доставка и мон
тиране на устройства за
откриване на укрити лица
в товарни автомобили
на ГКПП на външните
сухопътни граници.

МВР

5 946 000

С Т Р.
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1

2

3

1

2

16. Изграждане на пун
ктове за временно ба
зиране на хеликоптери
на морската и западната
сухопътна граница.

МВР

2 180 000

МВР

8 122

17. Доставка на мобилна
горивозарядна система за
пунктовете за временно
базиране и допълващо
техническо оборудване.

МВР

337 777

43. Доставка на 250
бр. осушителни патрони
за термовизионните ка
мери на стационарните
и мобилните термовизи
онни системи на Главна
дирекция „Гранична по
лиция“ – МВР.

МВР

16 550

18. Осигуряване на ре
зервни комуникацион
ни канали. Оценка на
нуждите от повишаване
скоростта на информаци
онния обмен с граничните
полицейски участъци и
ГКПП и актуализиране
на съществуващите.

МВР

44. Ремонт на 4 бр. бре
гови и 2 бр. корабни
речни радиолокационни
станции.
45. Годишни технически
прегледи за 2011 г. на
МПС.

МВР

32 420

81. Доставка на 3 бр. спе
циални средства за ава
рийно качване на борда
на кораб.

МВР

39 000

22. Изграждане на сис
тема за видеонаблюде
ние в автоматизирани
работни места (АРМ)
на ГКПП – Капитан Ан
дреево.

МВР

229 000

26. Доставка на специални
течности и консумативи
(масла, грес и др.).

МВР

20 136

33. Изграждане на виде
онаблюдение в кабините
за пост за въздушен кон
трол (ПВК) на аерогарите
София, Варна, Бургас и
Пловдив.

МВР

165 000

35. Доставка и монтиране
на електронни транспа
ранти за служебни авто
мобили.

МВР

38 500

36. Доставка на прожек
тори с акумулаторни бате
рии и зарядни устройства,
стоп палки, бинокли за
дневно виждане, щурмови
палки и ленти за прину
дително спиране на МПС
за граничнополицейски
наряд (ГПН).

МВР

242 000

39. Доставка на специални
бои за докуване на ГПК.

МВР

26 470

41. Доставка и монтаж
на дизелелектроагре
гати – 1 бр. 60 Квтч и
20 бр. 2,5 Квтч, за осигу
ряване резервно електро
захранване на управлени
ето на РДГП – Елхово,
и на пост за техническо
и въздушно наблюдение
(ПТВН) по външни гра
ници.

МВР

75 240

351 914

3

“
2. В т. 84 след думите „довършителни дей
ности“ се добавя „закупуване на мебели и до
пълнително оборудване“ и се поставя запетая.
3. Създават се т. 85 – 92:
„
Дейност

Отговорно
ведомство

Стойност
(в лв.) с
ДДС

1

2

3

85. Авариен доков ре
монт на ГПК – проект
Р – 157 „Созопол“.

МВР

24 000

86. Провлачване (транс
портиране) на ГПК про
ект Р-157 „Созопол“ от
пристанище Констанца в
Румъния до пристанище
Русе.

МВР

16 000

87. Доставка на хардуер
за изграждане на систе
ма за видеоконферентна
връзка в ГДГП.

МВР

30 000

88. Осигуряване на ли
ценз за антивирусен соф
туер NOD 32 за антиви
русна защитна мрежа
за ГДГП.

МВР

10 000

89. Доставка на техни
чески средства и кон
сумативи за ремонт на
периметрова система
EMIDS.

МВР

46 000

90. Доставка на мобилни
комплекти за проверка
на документи.

МВР

20 000

91. Доставка на леко
водолазно имущество и
оборудване за ГПК.

МВР

43 000

БРОЙ 80

ДЪРЖАВЕН
1

2

92. Изграждане на ото
плителна инсталация
на административната
сграда на ГПУ – Ви
дин (авариен ремонт на
отоплителна инстала
ция на сграден фонд на
ГПУ – Видин).

МВР

3
15 000

“
Заключителни разпоредби
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
министъра на вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11218

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 276
ОТ 6 ОКТОМВРИ 2011 Г.

за изменение на Правилника за прилагане на
Закона за държавната собственост, приет с
Постановление № 254 на Министерския съвет
от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 26 и 51 от 2007 г., бр. 64, 80 и 91 от
2008 г., бр. 7, 25, 62 и 93 от 2009 г., бр. 31, 52,
58 и 69 от 2010 г. и бр. 61 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 99, ал. 3 думите „администра
тивният секретар“ се заменят с „постоянният
секретар“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11271

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277
ОТ 6 ОКТОМВРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Постановление № 192 на Министер
ския съвет от 2009 г. за създаване на Съвет
за административната реформа (обн., ДВ,
бр. 64 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2009 г.
и бр. 25 и 77 от 2011 г.) се правят следните
изменения и допълнения:

ВЕСТНИК
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1. В чл. 1:
а) в ал. 1 думите „за осъществяване общото
ръководство на държавната администрация“
се заменят с „в областта на държавната ад
министрация и децентрализацията“;
б) в ал. 2 се създават т. 8 – 12:
„8. наблюдава, анализира и координира
изпълнението на Стратегията за децентрали
зация и мерките, предвидени в Програмата
за изпълнение на стратегията;
9. обсъжда проекти на нормативни акто
ве, които имат съществено отражение върху
функциите и отговорностите на областните
управители и на общините, и прави предло
жения до органите на държавното управление;
10. внася чрез председателя си за разглеж
дане от Министерския съвет предложения за
промени в националното законодателство в
областта на децентрализацията;
11. координира дейностите и мерките,
предприемани от държавните органи, орга
низации и институции, както и от органите
на местното самоуправление в областта на
децентрализацията;
12. подготвя и внася в Министерския съвет
до 31 май на съответната година ежегоден
доклад за изпълнението на Стратегията за
децентрализация.“
2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Съветът се състои от основен и
разширен състав.
(2) Основният състав се състои от пред
седател, двама заместник-председатели и
членове. Председател на съвета е заместник
м и н ис т ър -п р едс едат ел я т и м и н ис т ър на
финансите, а заместник-председатели – ми
нистърът на труда и социалната политика
и министърът на регионалното развитие и
благоустройството. Членове на съвета са
министърът по управление на средствата
от Европейския съюз, заместник-министър
на финансите, на регионалното развитие
и благоустройството, на правосъдието, на
земеделието и х раните, на икономиката,
енергетиката и туризма, на околната среда
и водите, на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, на вътрешните
работи, на отбраната, на външните работи, на
здравеопазването, на образованието, младе
жта и науката, на културата, на физическото
възпитание и спорта и главният секретар на
Министерския съвет.
(3) Разширеният състав се състои от ос
новния състав, областните управители на
област Пловдив, област Плевен и Софийска
област, както и съответния брой представители
на органите на местното самоуправление и
местната администрация.
(4) Съветът заседава в разширен състав
само при обсъждане на въпроси, свързани с
неговите функции по т. 8 – 12.“

С Т Р.
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3. В чл. 3:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Главна дирекция „Стратегическо пла
ниране на регионалното развитие и адми
нистративно-териториално устройство“ на
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството подпомага експертно
дейността на съвета при изпълнение на функ
циите му по чл. 1, ал. 2, т. 8 – 12.“
§ 2. В Правилника за организацията на
дейността на Съвета за административната
реформа, приет с Постановление № 283 на
Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ,
бр. 97 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2010 г.
и бр. 15, 25 и 77 от 2011 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 2 думите „за осъществяване
на общото ръководство на държавната адми
нистрация“ се заменят с „в областта на дър
жавната администрация и децентрализацията“.
2. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Съветът се състои от основен и
разширен състав.
(2) Основният състав се състои от председа
тел, двама заместник-председатели и членове.
Председател на съвета е заместник минис
тър-председателят и министър на финансите,
а заместник-председатели – министърът на
труда и социалната политика и министърът
на регионалното развитие и благоустрой
ството. Членове на съвета са министърът по
управление на средствата от Европейския
съюз, заместник-министър на финансите, на
регионалното развитие и благоустройството,
на правосъдието, на земеделието и храните,
на икономиката, енергетиката и туризма,
на околната среда и водите, на транспорта,
информационните технологии и съобщения
та, на вътрешните работи, на отбраната, на
външните работи, на здравеопазването, на
образованието, младежта и науката, на кул
турата, на физическото възпитание и спорта
и главният секретар на Министерския съвет.
(3) Разширеният състав се състои от ос
новния състав, областните управители на
област Пловдив, област Плевен и Софийска
област, както и съответния брой представители
на органите на местното самоуправление и
местната администрация.
(4) Съветът заседава в разширен състав
само при обсъждане на въпроси в областта
на децентрализацията.“
3. В чл. 4:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Пои мен н и я т с ъс та в на с ъве та се
определя по предложение на съответните
министри и на Управителния съвет на Нацио

ВЕСТНИК
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налното сдружение на общините в Република
България.“;
б) в ал. 2 думите „от тях служители на
съответното министерство“ се заменят със
„за това длъжностни лица“;
в) в ал. 3 след думата „министър“ се добавя
„или до Управителния съвет на Национал
ното сдружение на общините в Република
България“;
г) в ал. 4 думата „министър“ се заменя с
„орган по ал. 1“.
4. В чл. 5:
а) в ал. 1 се създава т. 4:
„4. внася за разглеждане на заседания на
Министерския съвет предложенията по чл. 1,
ал. 2, т. 5 и 10 от Постановление № 192 на
Министерския съвет от 2009 г. за създаване
на Съвет за административната реформа (обн.,
ДВ, бр. 64 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 97 от
2009 г. и бр. 25 и 77 от 2011 г.).“;
б) в ал. 2 думата „заместник-председателя“
се заменя с „определен от него заместникпредседател“.
5. В чл. 12 ал. 3 се изменя така:
„(3) Решенията се приемат с явно гласува
не и с мнозинство повече от половината от
присъстващите членове. В случаите, когато
съветът заседава в разширения си състав по
чл. 3, ал. 3, решенията се приемат с мнозин
ство от две трети от присъстващите членове.“
6. В чл. 14, ал. 2:
а) в т. 3 се създава буква „д“:
„д) децент ра лизаци ята на държавното
управление;“
б) в т. 6 накрая се добавя „и на портала
за децентрализация“;
в) в т. 7 накрая се добавя „и на портала
за децентрализация“.
7. В чл. 16, ал. 4 след думата „съвети“ се
поставя запетая и се добавя „съответно на
портала за децентрализация“.
8. В чл. 20:
а) в ал. 1 след думата „съвети“ се поставя
запетая и се добавя „съответно на портала
за децентрализация“;
б) в ал. 2 думата „страницата“ се заменя
със „страниците“.
§ 3. В приложение № 2 към чл. 53, ал. 1
и чл. 54, ал. 1 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата ад
министрация, приет с Постановление № 229
на Министерск и я съвет от 20 09 г. (обн.,
ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от
2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; попр., бр. 32
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от 2010 г.
и бр. 15, 25, 31, 43 и 54 от 2011 г.), се правят
следните изменения:

БРОЙ 80

ДЪРЖАВЕН

1. На ред „Секретариат на Съвета за ад
министративната реформа“ числото „10“ се
заменя с „12“.
2. Ред „Секретариат на Съвета по децен
трализация на държавното управление
2“
се заличава.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. (1) Съветът за административната
реформа е правоприемник на Съвета по де
централизация на държавното управление,
създаден с Постановление № 282 на Минис
терския съвет от 2009 г.
(2) Представителите на органите на местно
то самоуправление и местната администрация
в Съвета по децентрализация на държавното
управление участват в разширения състав на
Съвета за административната реформа и след
произвеждането на изборите за общински
съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
до определянето на нови.
§ 5. Отменя се Постановление № 282 на
Министерския съвет от 2009 г. за създаване
на Съвет по децентрализация на държавното
управление (обн., ДВ, бр. 97 от 2009 г.; изм.,
бр. 15 от 2011 г.).
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11272
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3. Създава се нова т. 7:
„
7. Обекти „Текущ ремонт“
7.1. Ремонт на „Път І-І Монтана – Вра
ца – Мездра, участък от км 147+121
до км 151+003,78 с дължина 3,882 км,
в регулацията на гр. Враца

1 550 000
500 000

7.2. Възстановяване на технико-експло 1 050 000
атационните характеристики на пътната
конструкция на Път ІІ-37 (Джурово –
Лъга – Етрополе – Златица); Път ІІ – 81
(София – Костинброд – Петрохан) и
Път ІІІ - 6002 (Елин Пелин – Мусачево –
Път І-6)“

“
4. На ред „Всичко“ числото „50 500 000“
се заменя с „51 550 000“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от датата
на приемането му.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

11276

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278
ОТ 7 ОКТОМВРИ 2011 Г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2007 г. за характеризиране на
повърхностните води (ДВ, бр. 37 от 2007 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:

§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Мреж ата по а л. 4 се изг ра ж да с
достатъчен брой станции във водни тела с
много добро екологично състояние, за да се
осигури достатъчно ниво на надеждност по
отношение на стойностите на референтните
условия. При определянето на специфични
за типа биологични референтни условия се
вземат предвид както пространствената и
сезонната изменчивост на стойностите на
биологичните елементи за качество, които
съответстват на много добро екологично
състояние за съответния тип повърхностно
водно тяло, така и методите за моделиране
на специфичните за типа биологични рефе
рентни условия.“
2. Създава се нова ал. 6:
„(6) Списъкът от критерии и подходът за
оценка на нивото на надежност по отноше

за изменение и допълнение на Постановление № 65 на Министерския съвет от 2011 г.
за предоставяне на финансови средства от
централния бюджет за 2011 г. по бюджета на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за 2011 г. за финансиране
на приоритетни инфраструктурни обекти
(обн., ДВ, бр. 25 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 71
и 77 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 1, ал. 1 числото „50 500 000“ се
заменя с „51 550 000“.
§ 2. В приложението към чл. 1, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 числото „19 600 000“ се заменя със
„17 600 000“, а в т. 1.2 числото „11 600 000“
се заменя с „9 600 000“.
2. В т. 6 числото „2 900 000“ се заменя с
„4 900 000“.
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ние стойностите на референтните условия се
одобряват от министъра на околната среда
и водите.“
3. Досегашните ал. 6 и 7 стават ал. 7 и 8.
§ 2. В чл. 7 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 думите „т. 1 и 2“ се заменят
с думите „т. 1, 2 и 9“ и накрая се поставя
запетая и се добавя „както и на всякаква
друга информация, необходима за целите на
анализа по ал. 1“.
2. В ал. 6 думите „т. 5, 6 и 7“ се заменят
с думите „т. 5, 6, 7 и 9“ и накрая се поставя
запетая и се добавя „както и на всякаква
друга информация, необходима за целите на
анализа по ал. 1“.
§ 3. В чл. 9 в края на текста на ал. 1 се
добавя „съгласно приложение № 2, т. 1.2“.
§ 4. В допълнителната разпоредба се правят
следните изменения:
1. Думите „Допълнителна разпоредба“ се
заменят с „Допълнителни разпоредби“.
2. Създава се нов § 1а:
„§ 1а. Тази наредба въвежда изискванията
на Приложение II, т. 1.1 „Характеризиране
на повърхностен тип водни обекти“, т. 1.2
„Екорегиони и типове повърхностни водни
обекти“, „Система Б“, т. 1.3 „Установяване
на специфични условия за типовете повърх
ностни водни обекти“, т. 1.4 „Определяне на
товарите“, т. 1.5 „Оценка на въздействието“;
Приложение V, т. 1.1 „Качествени елементи
за класификация на екологичното състояние“
и т. 1.2 „Нормативни определения за класи
фикациите на екологичното състояние“ и
Приложение VIII от Директива 2000/60/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от
23 октомври 2000 г. за установяване на рам
ка за действията на Общността в областта
на политиката за водите (OB, бр. L 327/1 от
22.12.2000 г.).“
§ 5. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 2 се
правят следните изменения:
1. Навсякъде думите „Наредбата за усло
вията и реда за пускане на пазара на биоциди
(ДВ, бр. 110 от 2004 г.)“ се заменят с „Наред
бата за условията и реда за пускане на пазара
на биоциди (ДВ, бр. 4 от 2008 г.)“.
2. Навсякъде думите „Законът за защита от
вредното въздействие на химичните вещества
и препарати“ се заменят със „Законът за за
щита от вредното въздействие на химичните
вещества и смеси“.
§ 6. Приложение № 4 към чл. 7, ал. 3 се
изменя по следния начин:
„Приложение № 4
към чл. 7, ал. 3
Нормативни актове
1. Закон за водите – чл. 151, ал. 4, чл. 155,
ал. 1, т. 4 и 18; Закон за опазване на околната
среда – чл. 11, ал. 2; Наредба № 6 от 2000 г. за
емисионни норми за допустимото съдържание
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на вредни и опасни вещества в отпадъчните
води, зауствани във водни обекти (ДВ, бр. 97 от
2000 г.) – чл. 4, 18, 19 и 20; Наредба № 2 от 2011 г.
за издаване на разрешителни за заустване на
отпадъчни води във водни обекти и определяне
на индивидуалните емисионни ограничения на
точкови източници на замърсяване (ДВ, бр. 47
от 2011 г.) – чл. 26, и Наредба № 1 от 2011 г. за
мониторинг на водите (ДВ, бр. 34 от 2011 г.).
2. Закон за опазване на околната среда – гла
ва втора, чл. 117, 120, 123, 124 и 130; Наредбата
за условията и реда за издаване на комплексни
разрешителни (ДВ, бр. 80 от 2009 г.) – чл. 2, 4,
5, 7, 8, 9, 10 и 22.
3. Закон за водите – чл. 151, ал. 4, чл. 170,
ал. 1, т. 4, чл. 182, ал. 1, чл. 188, ал. 1, т. 4;
Наредба № 6 от 2000 г. за емисионни норми за
допустимото съдържание на вредни и опасни
вещества в отпадъчните води, зауствани във
водни обекти – чл. 4.
4. Наредба № 12 от 2002 г. за качествените
изисквания към повърхностните води, предназ
начени за питейно-битово водоснабдяване (ДВ,
бр. 63 от 2002 г.), Наредба № 11 от 2002 г. за
качеството на водите за къпане (ДВ, бр. 25 от
2002 г.), Наредба № 5 от 2008 г. за управление
качеството на водите за къпане (ДВ, бр. 53 от
2008 г.), Наредба № 4 от 2000 г. за качеството
на водите за рибовъдство и за развъждане на
черупкови организми (ДВ, бр. 88 от 2000 г.).
5. Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на во
дите от замърсяване с нитрати от земеделски
източници (ДВ, бр. 27 от 2008 г.) – чл. 5, 9, 10,
12, 13, 15, 18, 19, 20 и 22.
6. Закон за защита на растенията – чл. 23,
23а, 23б и 23в.
7. Закон за защита от вредното въздействие
на химичните вещества и смеси и Наредбата за
условията и реда за пускане на пазара на биоциди
(ДВ, бр. 4 от 2008 г.).
8. Наредба № 12 от 2002 г. за качествените
изисквания към повърхностните води, пред
назначени за питейно-битово водоснабдяване,
Наредба № 11 от 2002 г. за качеството на водите
за къпане, Наредба № 5 от 2008 г. за управление
качеството на водите за къпане, Наредба № 6
от 2000 г. за емисионни норми за допустимото
съдържание на вредни и опасни вещества в
отпадъчните води, зауствани във водни обекти,
Наредба № 4 от 2000 г. за качеството на водите
за рибовъдство и за развъждане на черупкови
организми.
9. Наредба за стандарти за качество на окол
ната среда за приоритетни вещества и някои
други замърсители, приета с ПМС № 256 от
2010 г. (ДВ, бр. 88 от 2010 г.).“

Заключителна разпоредба
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
11061

Министър: Н. Караджова
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за отменяне на Наредба № Н-10 от
2005 г. за условията и реда за експлоатация
и достъп до информационните фондове на
служба „Военна полиция“ (обн., ДВ, бр. 44
от 2005 г.; изм., бр. 77 от 2008 г.)
Параграф единствен. Отменя се Наред
ба № Н-10 от 2005 г. за условията и реда за
експлоатация и достъп до информационните
фондове на служба „Военна полиция“ (обн.,
ДВ, бр. 44 от 2005 г.; изм., бр. 77 от 2008 г.).
Министър: А. Ангелов
11062

Наредба за отменяне на Наредба № Н-21 от
2009 г. за условията и реда за охрана и/или
контрол на охраната от служба „Военна полиция“ (ДВ, бр. 76 от 2009 г.)
Параграф единствен. Отменя се Наредба
№ Н-21 от 2009 г. за условията и реда за охрана
и/или контрол на охраната от служба „Военна
полиция“ (ДВ, бр. 76 от 2009 г.).
Министър: А. Ангелов
11063

Наредба за отменяне на Наредба № Н-22 от
2009 г. за условията и реда за използване на
физическа сила, помощни средства и оръжие
от органите на служба „Военна полиция“
(ДВ, бр. 76 от 2009 г.)
Параграф единствен. Отменя се Наредба
№ Н-22 от 2009 г. за условията и реда за из
ползване на физическа сила, помощни средства
и оръжие от органите на служба „Военна
полиция“ (ДВ, бр. 76 от 2009 г.).
Министър: А. Ангелов
11064
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Инструкция за отменяне на Инструкция № И-3
от 2006 г. за реда за действие на военнополицейските органи при задържане на лица
в регионалните служби на служба „Военна
полиция“, за оборудването на помещенията за
настаняване на задържани лица и реда в тях
(обн., ДВ, бр. 80 от 2006 г.; изм., бр. 77 от
2008 г.)
Параграф единствен. Отменя се Инструк
ция № И-3 от 2006 г. за реда за действие на
военнополицейските органи при задържане
на лица в регионалните служби на служба
„Военна полиция“, за оборудването на поме
щенията за настаняване на задържани лица
и реда в тях (обн., ДВ, бр. 80 от 2006 г.; изм.,
бр. 77 от 2008 г.).
Министър: А. Ангелов
11066

Инстру кция за отменяне на Инстру кция
№ И-8 от 2009 г. за оперативно-издирвателната дейност на служба „Военна полиция“
(ДВ, бр. 76 от 2009 г.)
Параграф единствен. Отменя се Инструк
ция № И-8 от от 2009 г. за оперативно-издирва
телната дейност на служба „Военна полиция“
(ДВ, бр. 76 от 2009 г.).
Министър: А. Ангелов
11067

Инстру кция за отменяне на Инстру кция
№ И-9 от 2009 г. за реда за осъществяване
на действията по извършване на полицейска
регистрация в служба „Военна полиция“
(ДВ, бр. 76 от 2009 г.)
Параграф единствен. Отменя се Инструк
ция № И-9 от 2009 г. за реда за осъществяване
на действията по извършване на полицейска
регистрация в служба „Военна полиция“ (ДВ,
бр. 76 от 2009 г.).
Министър: А. Ангелов
11068

Наредба за отменяне на Наредба № Н-23
от 2009 г. за условията и реда за събиране,
съхраняване, обработване и предоставяне на
лични данни от служба „Военна полиция“
(ДВ, бр. 76 от 2009 г.)
Параграф единствен. Отменя се Наредба
№ Н-23 от 2009 г. за условията и реда за съби
ране, съхраняване, обработване и предоставяне
на лични данни от служба „Военна полиция“.
(ДВ, бр. 76 от 2009 г.).
Министър: А. Ангелов
11065

Инстру кция за отменяне на Инстру кция
№ И-10 от 2009 г. за организацията на работата в служба „Военна полиция“ по постъпили
съобщения и сигнали (ДВ, бр. 76 от 2009 г.)
Параграф единствен. Отменя се Инструк
ция № И-10 от 2009 г. за организацията на
работата в слу жба „Военна полици я“ по
постъпили съобщения и сигнали (ДВ, бр. 76
от 2009 г.).
Министър: А. Ангелов
11069
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Инструкция за отменяне на Инструкция № 7
от 2010 г. за реда за упражняване на правомощията от органите на служба „Военна
полиция“ в структурите на служба „Военна
информация“ (ДВ, бр. 89 от 2010 г.)
Параграф единствен. Отменя се Инструк
ция № 7 от 2010 г. за реда за упражняване на
правомощията от органите на служба „Военна
полиция“ в структурите на служба „Военна
информация“ (ДВ, бр. 89 от 2010 г.).
Министър: А. Ангелов
11070

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда
за провеждането на изпитите на кандидати
за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и
реда за провеждане на проверочните изпити
(обн., ДВ, бр. 42 от 2004 г.; изм., бр. 38 и 44
от 2006 г.; бр. 4 и 97 от 2008 г.; бр. 18 и 50 от
2010 и бр. 33 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За организиране и провеждане на из
питите за придобиване на правоспособност
за управление на МПС се събират следните
такси съгласно Тарифа № 5 за таксите, които
се събират в системата на Министерството
на транспорта, приета с Постановление № 81
на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 41
от 2000 г.):
1. такса за всеки кандидат – когато тео
ретичните изпити се провеждат в кабинет
на Изпълнителна агенци я „А втомобилна
администрация“;
2. такса за всяка група за теоретичен
изпит – когато теоретичните изпити се про
веждат в одобрен кабинет на учебен център;
3. такса за всеки кандидат за практически
изпит.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В случаите по ал. 4, т. 2 за всеки явил
се/изпитан кандидат се заплаща и стойността
на консумативите за провеждане на изпита.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 2. В чл. 11 ал. 1 се изменя така:
„(1) Теоретичният изпит се провежда в
населено място с над 20 000 жители, на те
риторията на съответната област, за която е
валидно разрешението за обучение на лицето,
представило кандидатите за изпит.“
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§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Прегледът за съответствие на учебния
център с изискванията по ал. 1 се извършва
от комисия в състав: председател и двама
членове. Председател на комисията е служи
тел на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“. Членове на комисията са
един служител от съответния Областен отдел
„Контролна дейност – ДАИ“ и представител
на учебния център.“
2. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) Председателят на съответната комисия
осигурява видеонаблюдението в реално вре
ме на теорeтичните изпити в Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“.
(8) Лицата, които могат да бъдат назнача
вани за председатели на комисии за преглед
на учебен център, се определят със заповед
на изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“.“
§ 4. В чл. 15 се създава ал. 5:
„(5) Автомобилът по чл. 48а, ал. 3, т. 1, кой
то следва кандидата по време на практическия
изпит за придобиване на правоспособност за
категории „А1“, „А2“ или „А“, е оборудван
с техническо средство за видеонаблюдение
по ал. 3.“
§ 5. В чл. 16 ал. 5 се изменя така:
„(5) Когато теоретичният изпит се провеж
да в одобрен кабинет на учебен център, към
списъка по ал. 1 се прилага и документ за
платена такса по чл. 10, ал. 4, т. 2.“
§ 6. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. документ за платена такса по чл. 10,
ал. 4, т. 1 или за практически изпит съгласно
Тарифа № 5 за таксите, които се събират в
системата на Министерството на транспорта;
допуска се документът да е за платените такси
на повече от един кандидат.“
2. В ал. 8 думите „Кандидатите за при
добиване на правоспособност за управление
на МПС от категориите Ттб, Ттм, „С“ и „D“
и от подкатегории „С1“ и „D1“ и лицата“ се
заменят с „Лицата“.
§ 7. В чл. 26а се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се отменят.
2. В ал. 3 думите „и за оценяване на ре
зултатите“ се заличават.
§ 8. В чл. 28, ал. 2 запетаята след думите
„теоретичните изпити“ и думите „лицата
за проверка и оценяване на тестовете“ се
заличават.
§ 9. В чл. 29, ал. 4 запетаята след думите
„теоретичните изпити“, думите „лицето, оп
ределено за проверка и оценка на тестовете,“
и думите „и оценяването“ се заличават.
§ 10. В чл. 32, ал. 1 изречение второ се
заличава.
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§ 11. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 34 става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Лицето, определено за провеждане на
теоретичните изпити, получава срещу подпис
техническите средства за провеждане и оце
няване на изпита.
(3) Председателят на изпитната комисия за
провеждане на практическите изпити полу
чава срещу подпис техническото устройство
по чл. 15, ал. 2 за видеонаблюдение на прак
тическите изпити.“
§ 12. В чл. 37 ал. 2 се изменя така:
„(2) До два работни дни преди определената
дата за провеждане на теоретични изпити в
одобрен кабинет на учебен център, а за облас
тен отдел „Контролна дейност – ДАИ“ – Со
фия – до 3 работни дни, се допуска вписване
на кандидати за допълване на групата до броя
на местата за сядане в учебния кабинет, оп
ределени в протокола за одобрение на учебен
център за провеждане на теоретични изпити
по чл. 12, ал. 3.“
§ 13. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) числото „60“ се заменя с „45“;
б) създават се изречения второ и трето:
„Максималният брой точки, от правилни
отговори на всички изпитни въпроси, е 97.
Теоретичният изпит е успешно положен, когато
кандидатът има не по-малко от 87 точки.“
2. В ал. 2:
а) числото „53“ се заменя с „39“;
б) създават се изречения второ и трето:
„Максималният брой точки, от правилните
отговори на всички изпитни въпроси, е 90.
Теоретичният изпит е успешно положен, когато
кандидатът има не по-малко от 81 точки.“
3. В ал. 3:
а) числото „54“ се заменя с „39“;
б) създават се изречения второ и трето:
„Максималният брой точки, от правилните
отговори на всички изпитни въпроси, е 87.
Теоретичният изпит е положен успешно, когато
кандидатът има не по-малко от 78 точки.“
4. В ал. 4:
а) числото „50“ се заменя с „37“;
б) създават се изречения второ и трето:
„Максималният брой точки, от правилните
отговори на всички изпитни въпроси, е 84.
Теоретичният изпит е успешно положен, когато
кандидатът има не по-малко от 75 точки.“
5. Алинея 6 се отменя.
§ 14. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Максималният брой точки, от правилните
отговори на всички изпитни въпроси, е 66.“
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2. В ал. 3 думите „е допуснал не повече от
три неверни отговора“ се заменят с „има не
по-малко от 57 точки от правилни отговори
на изпитните въпроси“.
§ 15. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Максималният брой точки, от правилни
те отговори на всички изпитни въпроси за
категориите „DЕ“, „D1Е“ и „С1Е“, е 29, а за
останалите категории – 32 точки.“
2. В ал. 3 думите „е допуснал не повече от
три неверни отговора“ се заменят с „има не
по-малко от 26 точки от правилни отговори
на изпитните въпроси за категориите „DЕ“,
„D1Е“ и „С1Е“, а за останалите категории – 28
точки“.
§ 16. В чл. 47, ал. 6 думата „автомобила“
се заменя с „превозното средство, с което се
провежда изпитът, или в автомобила, който
следва кандидата за придобиване на правос
пособност за категории „А1“, „А2“ или „А“,“.
§ 17. В чл. 48а се създава ал. 4:
„(4) По време на изпита за придобиване
на правоспособност за управление на мо
торно превозно средство от категории „А1“,
„А2“ и „А“, провеждан на учебна площадка,
се осигурява запис с техническо средство за
видеонаблюдение в автомобила по чл. 48а,
ал. 3, т. 1.“
§ 18. В чл. 53а се правят следните изме
нения:
1. В ал. 3 изречение второ се заличава.
2. В ал. 4 думите „една година“ се заменят
с „три месеца“.
§ 19. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Когато всички кандидати в протокола
от теоретичния изпит подлежат на практичес
ки изпит или оценките на всички кандидати
от практическите изпити са отрицателни,
протоколите не се изпращат в съответната
служба на МВР.“
§ 20. В приложение № 2 към чл. 18, ал. 1,
т. 1, в т. 8 думите „за кандидатите за катего
риите Ттб, Ттм, С и D и от подкатегории С1
и D1 и“ се заличават.
§ 21. В приложение № 4 към чл. 26, ал. 1
се правят следните изменения:
1. Думите „Лице за оценка на резултатите“
и „Лице, оценило резултатите:“ се заличават.
2. В четвъртата колона думите „изпитен
лист №, А, Б“ се заменят с „изпитен тест“.
§ 22. В приложение № 4а към чл. 26, ал. 1
в таблицата с обобщените данни от изпита,
след думата „председател ...“ се добавя „за
бележка ДА/НЕ“.
Министър: Ив. Московски
11194
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 36 от 2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на
кандидати за придобиване на правоспособност
за управление на МПС, на водачи на МПС
и на председатели на изпитни комисии и за
издаване на удостоверения за регистрация за
извършване на психологически изследвания
(обн., ДВ, бр. 46 от 2006 г.; изм., бр. 4 и 36 от
2007 г., бр. 18 и 89 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 4б, ал. 2 се правят следните
допълнения:
1. В т. 4 след думите „договор за наем“
се добавя „или договор, който удостоверява
правото да ползва по друг начин“.
2. Създава се т. 6:
„6. копие от протокола за съответствие
на психологическа лаборатория (приложение
№ 10).“
§ 2. В чл. 4в се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) За установяване съответствието на
психологическата лаборатория с изисквани
ята на чл. 4б, ал. 1 лицата по чл. 153б, ал. 1,
т. 1 от Закона за движението по пътищата
подават до началника на съответния областен
отдел „Контролна дейност – ДАИ“ заявление
за преглед на помещенията и апаратурата за
провеждане на психологическите изследвания
(приложение № 7а).
(3) Прегледът се извършва от комисия от
двама служители на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“ и представител
на лицето, подало заявлението, в 10-дневен срок
от подаване на заявлението. За направения
преглед се съставя протокол за съответствие
на психологическа лаборатория (приложение
№ 10). Протоколът се съставя в два екзем
пляра – един за лицето по чл. 153б, ал. 1, т. 1
от Закона за движението по пътищата и един
за съответния областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ“.“
§ 3. Създава се чл. 4и:
„Чл. 4и. Дирек торът на Национа лната
многопрофилна транспортна болница „Цар
Борис ІІІ“ – София, или оправомощено от
него длъжностно лице осигурява на лицата,
получили удостоверение по чл. 4а, утвърдените
методики и методическите указания, необхо
дими за осъществяване на психологическите
изследвания.“
§ 4. В чл. 8, ал. 2 запетаята след думата
„случаите“ се заличава, а думите „в които
удостоверението е валидно за срок една го
дина, и на случаите по чл. 1, ал. 1, т. 5, 6 и
7, в които удостоверението е валидно за срок

ВЕСТНИК

БРОЙ 80

шест месеца“ се заменят с „и на случаите по
чл. 1, ал. 1, т. 5 и 6, в които удостоверението
е валидно за срок една година“.
§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Целите на изследванията за психоло
гическа годност в зависимост от набора на
психологически методики, които се използват
по време на изследването, се разделят на
групи, както следва:
1. първа група – изследване на лица по
чл. 1, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 8;
2. втора група – изследване на лица по
чл. 1, ал. 1, т. 2, 5, 6 и 7;
3. трета група – изследване на лица по
чл. 1, ал. 1, т. 9.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Всяко лице има право на три явявания
на изследване за психологическа годност в
продължение на 12 месеца в отделните групи,
посочени в ал. 1.“
3. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съот
ветно ал. 3, 4 и 5.
§ 6. В чл. 10 ал. 1 се изменя така:
„(1) Първото и второто психологическо
изследване се извършват от лицата, прите
жаващи удостоверение за регистрация за
психологически изследвания по чл. 4а.“
§ 7. В чл. 11 ал. 1 се изменя така:
„(1) Лицата по чл. 1, ал. 1, т. 1 се явяват
на психологическо изследване преди издаване
на свидетелството за управление на МПС от
съответната категория.“
§ 8. В чл. 11а т. 11 се изменя така:
„11. получават заключение за психологиче
ска годност и за другите цели по чл. 9, ал. 1,
за които се използва същият набор психоло
гически методики.“
§ 9. В чл. 11б т. 8 се отменя.
§ 10. В чл. 11в се правят следните изме
нения и допълнения:
1. В т. 1 думите „и допускат до явяване само
лицата, чиито имена фигурират в утвърдения
от изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“ или
оправомощено от него длъжностно лице спи
сък за съответната дата“ се заличават.
2. Създава се нова т. 5:
„5. дават заключения за психологическа
годност и за останалите цели, за които се из
ползва същият набор психологичски методики,
с изключение на категориите, за които лицето
притежава правоспособност, и в случаите,
когато лицето се явява на психологическо
изследване по реда на чл. 1, ал. 1, т. 9;“.
3. Досегашните т. 5, 6, 7 и 8 стават съот
ветно т. 6, 7, 8 и 9.
4. Точка 10 се отменя.
5. Досегашната т. 9 става т. 13.
§ 11. В чл. 11г, ал. 5 се правят следните
изменения:
1. Точка 3 се отменя.
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2. В т. 4 запетаята след думата „изслед
ване“ и думите „и допускат до явяване само
лицата, чиито имена фигурират в утвърдения
от изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“ или
оправомощено от него лице списък за съот
ветната дата“ се заличават.
3. Точка 9 се отменя.
4. Точка 12 се отменя.
§ 12. В чл. 11е т. 9 се отменя.
§ 13. В чл. 17 ал. 7 – 11 се отменят.
§ 14. Член 18 се отменя.
§ 15. В чл. 19, ал. 1 цифрата „6“ се заменя
с „8“.
§ 16. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и документите за пла
тена такса за психологическо изследване и
се представя документ за платена цена за
психологическо изследване“ се заличават.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „и копие от тях или акт
за установяване на административно наруше
ние“ се заменят с „или акт за установяване
на административно нарушение, или наказа
телно постановление, което е обжалвано по
съответния ред, и съответните копия от тях“;
б) в т. 4 цифрата „6“ се заменя с „8“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) При третото явяване пред ОЕПК ли
цата по ал. 2, т. 2, 3 и 5 представят копия на
съответните документи във връзка с целта
на изследването.“
§ 17. В чл. 37 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато удостоверението за психологи
ческа годност е изгубено, повредено или уни
щожено, в срока на неговата валидност може
да се издаде дубликат на удостоверението.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Дубликатът е със същото съдържа
ние и същата валидност като оригиналното
удостоверение.“
§ 18. В приложение № 1 към чл. 7, ал. 2 след
думите „издадено на:“ се добавя „валидно до:“.
§ 19. Създава се приложение № 7а към
чл. 4в, ал. 2:
„Приложение № 7а
към чл. 4в, ал. 2
ДО
НАЧАЛНИК А НА
ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ
„КОНТРОЛНА
ДЕЙНОСТ – ДАИ“ –
.....................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
Фирма:....................., ЕИК/БУЛСТАТ: ....................
Адрес:..........................................., тел. ......................
Управител:..................................., ЕГН ....................
Моля да бъде извършен преглед на психологическа
лаборатория за установяване на съответствието
є с изискванията на чл. 4б, ал. 1.
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Психологическата лаборатория е оборудвана с
компютризирана психологическа апаратура .....
.......................................................................................
Адрес на психологическата лаборатория ...........
........................................................................................
Дата: ..............

Подпис: ..............

Прегледът ще се извърши на ..................................
........................................................................................
(име, фамилия и подпис на служителя)“

§ 20. В приложение № 8 към чл. 4б, ал. 2
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 след думите „договор за наем“
се добавя „или договор, който удостоверява
правото да ползва по друг начин“.
2. В т. 7 думите „които кандидатстват за
назначаване на работа“ се заличават.
3. Създава се т. 8:
„8. Копие от протокола за съответствие
на психологическа лаборатория (приложение
№ 10).“
§ 21. В приложение № 9 към чл. 4б, ал. 2,
т. 3 думите „Наредба № 33“ се заменят с
„Наредба № 36“.
11195

Министър: Ив. Московски

Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № 3 от 2008 г. за организиране
и провеждане на изпитите на кандидатите
за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство (обн.,
ДВ, бр. 97 от 2008 г.; изм., бр. 104 от 2008 г.
и бр. 18 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 1 думите „Закона за българ
ските документи за самоличност“ се заменят
със „Закона за българските лични документи“.
§ 2. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) За организиране и провеждане
на теоретичните и практическите изпити в
областния отдел „Контролна дейност – ДАИ“
се изготвя график (приложение № 1).
(2) В графика по ал. 1 за всеки работен
ден, съобразно административния капацитет
на областния отдел, се предвиждат определен
брой групи за изпит.
(3) В графика се предвижда един опре
делен ден от седмицата за провеждане на
теоретични изпити в кабинета на съответния
областен отдел.
(4) Теоретични изпити в кабинетите на
учебните центрове се провеждат през всички
работни дни от седмицата.
(5) Практически изпити се провеждат през
всички работни дни от седмицата.
(6) В графика за провеждане на изпитите
на лицата, представили документите на кан
дидатите, се предоставят за избор дати най-
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малко за 5 работни дни след датата, за която
са приети последните документи.“
§ 3. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Формирането на групите за теоре
тичните и практическите изпити се извършва
в съответния график от служител на област
ния отдел „Контролна дейност – ДАИ“, който
приема документите на учебните центрове. Не
се изисква учебните центрове да представят
минимален брой кандидати за изпит.
(2) Броят на кандидатите в групите за
теоретичен изпит се определя в зависимост
от броя на оборудваните места в кабинета за
провеждане на изпита, но не повече от 25.
(3) Броят на кандидатите във всяка група за
практическите изпити се определя съобразно
продължителността на практическите изпити
за отделните категории.
(4) Допуска се в една група да се включват
кандидати за придобиване на правоспособност
за управление на МПС от различни категории.
(5) Началниците на областните отдели
„Контролна дейност – ДАИ“ осигуряват оп
тимално използване на административния
капацитет при формиране на групите за изпит.“
§ 4. В чл. 11 ал. 2 и 3 се отменят.
§ 5. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 4 в първото изречение думите „и
проверка и оценяване на тестовете от“ се
заменят с „на“ и във второто изречение ду
мите „и проверка и оценяване на тестовете“
се заличават.
3. В ал. 5 се правят следните изменения:
а) в текста преди т. 1 думите „или ще про
веряват и оценяват тестовете“ се заличават;
б) в т. 2:
аа) в буква „а“ думите „трите групи“ се
заменят с „групите“;
бб) в буква „б“ думите „трите групи“ се
заменят с „групите“;
вв) в буква „в“ думите „регионалните ди
рекции“ се заменят с „областните отдели“.
§ 6. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Изтеглянето на жребия се организира
от началника на областния отдел или опре
делен от него служител.“
2. В ал. 2 думите „два плика, когато се
определят лицата за провеждане и оценка“
се заменят с „лице за провеждане“ и думите
„и за оценяването на теоретичните изпити“
се заличават.
3. В ал. 3 след думата „жребия“ се добавя
„имената на лицето, определено с него за
провеждане на изпита на съответната група,“.
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§ 7. В чл. 14 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение трето: „Лица
та, определени за провеждане на теоретичните
изпити, получават и технически средства за
провеждане на теоретичните изпити.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) На лицата, определени за провеждане
на теоретичните изпити, се предоставя и спе
циален плик, в който се поставят тестовете и
протоколите при невъзможност за завършване
на изпита.“
§ 8. В чл. 17 ал. 3 и 4 се отменят.
§ 9. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „протокола, я отстраня
ва“ се заменят с „данните, нанася корекция
в протокола на хартиен носител“.
2. В ал. 5 т. 2 се изменя така:
„2. необходимото свидетелство за упра
вление на МПС или акт за установяване на
административно нарушение, или съответно
наказателно постановление в случаите по
чл. 15, ал. 6 и 8 от Закона за движението по
пътищата;“.
3. Алинея 8 се отменя.
§ 10. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 3 думите „на грешните“ се
заменят с „точки, получени от грешни“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 думите „ги кани да впишат но
мерата на тестовете на съответните места в
бланката“ се заменят с „ориентира номера на
изпитните тестове към кандидата в протокола“.
3. В ал. 4:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Ли
цето, определено за провеждане на изпита,
приканва кандидатите да прочетат указанията
в изпитен лист 1 и съобщава правилата, които
трябва да спазват при решаването на теста:“;
б) в т. 2 думите „при всеки друг начин на
отбелязване се счита, че е отговорено непра
вилно“ се заличават;
в) точка 3 се изменя така:
„3. за всеки въпрос се отбелязват всички
отговори, които кандидатът счита, че са вер
ни; при отбелязан неверен отговор и/или при
неотбелязан верен отговор се счита, че на
въпроса е отговорено неправилно;“.
§ 11. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „преглежда тестовете
и с червен химикал по диагонал по цялата
дължина зачертава въпросите, на които не
е отбелязан отговор“ се заменят с „поставя
тестовете в техническото устройство за ска
ниране и оценяване на тестовете“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) След предаване на тестовете кандида
тите остават в кабинета, в който се провежда
изпитът.“
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3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) След оценяване на тестовете на всички
кандидати лицето, определено за провеждане
на теоретичния изпит, съобщава на канди
датите резултатите от теоретичния изпит.“
4. Създават се ал. 6, 7 и 8:
„(6) Тестовете на всички кандидати се по
ставят в плика, в който се поставят и прото
колите от изпита. Документите от проведения
изпит се съхраняват в плика.
(7) Ръководителят на учебния център пре
доставя на лицето, определено за провеждане
на изпита, копие от записа на съответния
изпит на електронен носител.
(8) При невъзможност за завършване на
теоретичния изпит лицата, определени за
провеждане на изпита, поставят документите
в специалния плик и ги предават в съответния
областен отдел. След извършване на провер
ката резултатите се обявяват на електронната
страница на Изпълнителна агенция „Автомо
билна администрация“.“
§ 12. Член 22 се отменя.
§ 13. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Кандидатите, които желаят да видят
допуснатите от тях грешки, подават заявление
до началника на съответния областен отдел
„Контролна дейност – ДАИ“.“
§ 14. В чл. 34 се създава ал. 5.
„(5) Допуска се по време на изпитите за
придобиване на правоспособност за управле
ние на МПС от категории „А1“, „А2“ и „А“
указанията за посоката за движение да се
съобщават на кандидита от члена на коми
сията, като посоката на движение/маршрутът
се определя от председателя.“
§ 15. В приложение № 2 към чл. 11 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В буква „А“ думите „А № .............“ и „Б
№ ..........“ се заличават.
2. Създава се т. 5:
„5. Техническо средство за проверка и
оценка на тестовете от теоретичните изпити.“
§ 16. Приложение № 2а към чл. 11, ал. 3
се отменя.
§ 17. Навсякъде в инструкцията думите
„регионалната дирекция“, „съответната реги
онална дирекция“, „регионалните дирекции“
се заменят съответно с „областния отдел“,
„съответния областен отдел „Контролна дей
ност – ДАИ““ и „областните отдели“.
Министър: Ив. Московски
11196
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 5805
от 27 април 2011 г.

по административно дело № 16398 от 2010 г.
Върховният административен съд в състав:
председател: Нина Докторова, и членове:
Галина Карагьозова, Добринка Андреева, с
участието на секретар-протоколиста Татя
на Щерева разгледа административно дело
№ 16398 по описа за 2010 г. на Върховния ад
министративен съд, ІV отделение, докладвано
от съдията Добринка Андреева.
Производството е по чл. 185 – 196 от Ад
министративнопроцесуалния кодекс.
Образувано е по жалба на „Сигнум“ – ЕООД,
със седалище Пловдив, представлявано от
управителя Валентин Василев Христов, пода
дена чрез адв. С. Стефанова, с която оспорва
разпоредбата на чл. 15, ал. 1, т. 3 от Наредба
№ І-45 от 2000 г. за регистрацията, отчета,
пускането в движение и спирането от движение
на моторни превозни средства и ремаркета,
теглени от тях (загл. изм. и доп. – ДВ, бр. 105
от 2002 г.), издадена от Министерството на
вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 31 от 2000 г.,
в сила от 14.04.2000 г.; изм., бр. 48 и 105 от
2002 г., бр. 68 и 105 от 2003 г., бр. 1, 21, 34, 59
и 93 от 2006 г.; попр., бр. 99 от 2006 г.; изм.,
бр. 57 от 2007 г., бр. 20, 40 и 53 от 2008 г. и
бр. 94 от 2009 г.), задължаваща собственика
на превозното средство при промяна в регис
трацията да представи документи за създаване
на стопанския субект и за идентификационен
код по регистър БУЛСТАТ, съответно единен
идентификационен код (ЕИК).
С жалбата са релевирани доводи за неза
коносъобразност на оспорената разпоредба
поради противоречие на нейния текст с чл. 23,
ал. 4 от Закона за търговския регистър, който
е нормативен текст от по-висок порядък. Мо
тивирани са съображения за несъответствие
с разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от Закона за
нормативните актове. Жалбоподателят прави
искане да бъде отменен като незаконосъоб
разен оспорени ят текст от подзаконови я
нормативен акт. В о.с.з. на ВАС, представля
ван от адв. Стефанова, поддържа жалбата и
претендира разноски.
Ответникът – министърът на вътрешните
работи, чрез процесуалния си представител
юрк. Сапунджиев и в писмена защита оспор
ва жалбата с доводи за неоснователност на
оспорването, с искане да бъде отхвърлена.
Представителят на Върховната админи
стративна проку рат у ра излага становище
за основателност на искането за отмяна на
оспорения текст по съображения, че чл. 15,
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ал. 1, т. 3 от Наредба № І-45 от 2000 г. на ми
нистъра на вътрешните работи противоречи
на материалноправната норма от по-висока
степен, а именно на чл. 23, ал. 4 от Закона
за търговския регистър. Предлага жалбата да
бъде уважена.
За да се произнесе по оспорването, Вър
ховният административен съд прие за уста
новено следното:
По допустимостта на жалбата
С разпоредбата на чл. 186, ал. 1 АПК са
посочени предпоставките, при наличието на
които се приема, че лицата имат право да
оспорват подзаконов нормативен акт. Тако
ва право имат гражданите, организациите и
органите, чиито права, свободи или законни
интереси са засегнати или могат да бъдат
засегнати от него или за които той поражда
задължения. Жалбоподателят е подчинен на
нормите на оспорената наредба като собстве
ник на моторно превозно средство, регистрира
но на търговското дружество, чийто собственик
на капитала е. Подзаконовият нормативен
административен акт засяга интересите му
и поражда за него задължения във връзка с
изискванията за промени в регистрацията на
моторните превозни средства, поради което
той има правен интерес от обжалването му.
По изложените съображения настоящият
състав на Върховния административен съд
намира, че са налице всички положителни
процесуални предпоставки по възникване и
упражняване правото на съдебно оспорване
и не са налице процесуални пречки за него
вото реализиране, поради което жалбата е
допустима.
По основателността на жалбата
С жалбата е оспорен текст от Наредба
№ І-45 от 2000 г., издадена от Министерството
на вътрешните работи, която е подзаконов
нормативен акт по смисъла на чл. 7, ал. 2 ЗНА
и попада в дефиницията на чл. 75, ал. 1 АПК.
С разпоредбата на чл. 140, ал. 2 ЗДвП
законодателят е делегирал правомощие на
министъра на вътрешните работи съгласувано
с министъра на транспорта, информационни
те технологии и съобщенията и министъра
на отбраната да определи с наредба реда за
регистриране, отчет, пускане в движение и
спиране от движение на моторните превоз
ни средства и ремаркетата, теглени от тях.
Горното обосновава извод, че министърът
на вътрешните работи е имал материалната
компетентност по смисъла на чл. 76, ал. 1,
предл. 2 АПК да издаде оспорения акт, като
с него е определил реда за първоначалната
регистрация, промените в регистрацията, пус
кането в движение и спирането от движение
отчета на моторните превозни средства и на
ремаркетата, теглени от тях, собственост на
български физически и юридически лица.
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Нормативни ят админист ративен акт е
валиден – издаден от компетентен орган при
изрично предвидена законова делегация, в
рамките на материалната му компетентност
и в предписаната писмена форма.
Възраженията за незаконосъобразност на
оспорения текст от наредбата са основателни
предвид следното:
Оспорената разпоредба е част от раздел II
на наредбата, регламентиращ промени в ре
гистрацията на моторните превозни средства,
включително относимата за случая регламен
тация на набора от документи, които следва
да бъдат представени от собствениците на
МПС при промяна в регистрацията на МПС.
С оспорения текст на чл. 15, ал. 1, т. 3
от Наредба № І-45 от 2000 г. министърът на
вътрешните работи (в редакцията доп. в ДВ,
бр. 94 от 2009 г.) е задължил собственика на
превозното средство при промяна в регистра
цията да представи документи за създаване
на стопанския субект и за идентификационен
код по регистър БУЛСТАТ, съответно ЕИК
(Единен идентификационен код).
Същевременно Законът за търговския ре
гистър, в сила от 1.01.2008 г. (обн., ДВ, бр. 34
от 2006 г., с много изменения, последните от
които в ДВ, бр. 44 от 2009 г. и ДВ, бр. 101
от 2010 г.), чийто предмет е да уреди търгов
ската регистрация, воденето, съхраняването
и достъпа до търговския регистър, както и
действието на вписванията, заличаванията и
обявяванията в него, в чл. 23, ал. 1, регла
ментиращ Единния идентификационен код,
е посочил, че Агенцията по вписванията към
министъра на правосъдието определя единен
идентификационен код, наричан „ЕИК“, за
дължителен за търговците и техните клонове,
клоновете на чуждестранните търговци, вписа
ни в търговския регистър, както и в случаите
по глава втора „а“ на този закон. С втората
алинея законодателят е регламентирал, че
Единният идентификационен код се определя
при първоначалното вписване в търговския
регистър и остава непроменен до заличава
нето, а с третата – че начинът за формиране
на ЕИК се определя с отделна наредба.
Относимият за настоящия случай текст на
ал. 4 от същата норма изрично посочва, че
ако е посочен ЕИК, съдът, държавните орга
ни, органите на местното самоуправление и
местната администрация и лицата, на които е
възложено упражняването на публична функ
ция, организации, предоставящи обществени
услуги, включително банките, нямат право да
изискват доказването на обстоятелства, вписа
ни в търговския регистър, и представянето на
актове, обявени в търговския регистър. Тази
разпоредба е част от глава втора, уреждаща
регистърното производство, и за пълнота на
изложението следва да се посочи, че съглас
но чл. 22 ЗТР вписването и заличаването
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на обстоятелства от търговския регистър се
извършват чрез последователно въвеждане на
информация за съответното обстоятелство
в търговския регистър, а обявяването им се
извършва чрез пренасяне на съдържанието
на представения акт в търговския регистър
във формат, подлежащ на автоматизирана
обработка.
Съпоставката на ч л. 15, а л. 1, т. 3 о т
Наредба № І-45 от 2000 г. на министъра на
вътрешните работи и на чл. 23, ал. 4 ЗТР
води до еднозначния извод, че разпоредбата
на наредбата противоречи на тази от закона.
Този извод се налага, тъй като според чл. 15,
ал. 1 от наредбата при промяна в регистра
цията собственикът на превозното средство
представя набор от документи, изброени в
десет точки, като оспорената норма – т. 3,
задължава собственика – юридическо лице,
да п р едс т а ви п исмен и док а зат е лс т ва за
създаването на стопанския субект, както и
такива за идентификационния код по регис
тър БУЛСТАТ, съответно ЕИК. Въведеното
с оспорения текст изискване е незаконосъ
образно, т ъй като директно противоречи
на разпоредбата на чл. 23, ал. 4 от Закона
за търговския регистър, която забранява на
държавните органи, органите на местното
самоуправление и местната администрация,
на които е възложено упражняването на
публична функция, организации, предоста
вящи обществени функции, и на банките в
хипотезата, когато е посочен ЕИК, да изис
кват доказването на обстоятелства, вписани
в търговския регистър, и представянето на
актове, обявени в търговския регистър.
Законът е нормативен акт от по-висока
степен. Наредбата не може да съдържа разпо
редби, които противоречат на нормативен акт
от по-висок ранг, тъй като съгласно импера
тивното изискване на чл. 15, ал. 1 от Закона
за нормативните актове нормативният акт
следва да съответства на Конституцията на
Република България и на другите нормативни
актове от по-висока степен.
Налага се извод за материална незако
носъобразност на оспорената разпоредба и
твърденията на ответника за противното не
намират опора в закона.
Неоснователен е доводът на ответника,
изведен от § 4, ал. 1 (изм. – ДВ, бр. 101 от
2010 г.) на преходните и зак лючителните
разпоредби на ЗТР за липса на посоченото
по-горе противоречие. Тази разпоредба ре
гламентира задължението на търговците и
клоновете на чуждестранни търговци, впи
сани в търговския регистър и в регистъра на
кооперациите при окръжните съдилища, да
се пререгистрират по този закон в срок до
31 декември 2011 г. и по аргумент от чл. 9,
ал. 3 ЗНА е неотносима към спора. Тя опре
деля еднократно задължение на търговците
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за пререгистрация, а настоящият случай, по
аргумент от чл. 1а ЗНА, касае задължения за
вече регистрирани търговци, т.е. общо правило
за поведение, имащо нееднократно действие.
Възраженията на ответника не обосновават
извод, различен от изведения, а именно, че
обжалваният подзаконов нормативен акт в
оспорената част противоречи на норми от повисок ранг, т.е. е постановен в нарушение на
чл. 15, ал. 1 ЗНА, изискващ съответствие на
нормативния акт с Конституцията и другите
нормативни актове от по-висока степен. Тук
следва да се допълни и че съгласно чл. 4, ал. 1
КРБ Република България е правова държава
и се управлява според Конституцията и за
коните на страната.
При този анализ след извършената цялостна
проверка по чл. 168, ал. 1 АПК на отмени
телните основания по чл. 146 АПК и извод
за наличие на това по чл. 146, т. 4 АПК ВАС
преценява разпоредбата чл. 15, ал. 1, т. 3 от
оспорения нормативен административен акт
за незаконосъобразна, а жалбата срещу нея
за основателна.
По изложените съображения разпоредбата
на чл. 15, ал. 1, т. 3 от Наредба № І-45 от
2000 г. на министъра на вътрешните работи
следва да бъде отменена като противоречаща
на нормативен акт от по-висока степен.
При този изход на спора искането на оспор
ващия за присъждане на разноски по насто
ящото дело за защита пред ВАС е основателно
по арг. от чл. 143, ал. 1 АПК. Тази страна
чрез представляващия я адвокат в жалбата и
в о.с.з. е поискала присъждане на разноски.
Ответникът, предвид липса на възражение
за прекомерност по чл. 78, ал. 5 ГПК във
връзка с чл. 144 АПК, следва да бъде осъден
да му ги заплати в пълния доказан размер
общо на 1288 лв., видно от приложените на
л. 16 от настоящото дело адв. пълномощно
и на л. 20 фактура, установяващи, че сумата
1200 лв. е действително внесена за адвокатски
хонорар на упълномощения адвокат, както
и държавна такса – 50 лв., банкова такса за
внасяне на д. т. – 5,50 лв., такса за удостове
рение от ТР – 7 лв., такса за обнародване в
ДВ – 20 лв., и банкова такса – 5,50 лв., съоб
разно представения списък с приложенията
на л. 61 – 65 от делото.
Водим от горното и на основание чл. 193,
ал. 1, пр. 2 АПК, Върховният административен
съд, четвърто отделение,
РЕШИ:
Отменя разпоредбата на чл. 15, ал. 1, т. 3
от Наредба № І-45 от 2000 г. за регистрацията,
отчета, пускането в движение и спирането
от движение на моторни превозни средства
и ремаркета, теглени от тях (загл. изм. и
доп. в ДВ, бр. 105 от 2002 г., обн., ДВ, бр. 31
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от 2000 г., в сила от 14.04.2000 г., с последно
изменение ДВ, бр. 94 от 2009 г.), издадена от
Министерството на вътрешните работи.
Осъжда Министерството на вътрешните
работи с адрес: София, ул. Шести септември
29, да заплати на „Сигнум“ – ЕООД, със се
далище и адрес на управление Пловдив, ул.
Й. Гавазов 1, представлявано от управителя
Валентин Василев Христов, сумата 1288 лв.,
представляваща разноски за настоящата ин
станция.
Решението е оставено в сила с решение
№ 12041 от 28.09.2011 г., постановено по адм.
дело № 8278/2011 по описа на ВАС, петчленен
състав, І колегия.
Председател: Г. Колев
11071

РЕШЕНИЕ № 12279
от 3 октомври 2011 г.

по административно дело № 14072 от 2010 г.
Върховният административен съд в състав:
председател: Румяна Монова, и членове: Диана
Гърбатова, Георги Георгиев, Марио Димитров,
Кремена Хараланова, с участието на секре
тар-протоколиста Светла Панева разгледа
административно дело № 14072 по описа за
2010 г. на Върховния административен съд,
петчленен състав, І колегия, докладвано от
Кремена Хараланова.
Производството е по реда на чл. 228 във
връзка с чл. 175 от Административнопроце
суалния кодекс. Образувано е по искане на
Министерския съвет на Република България
(МС) за поправка на очевидна фактическа
грешка в Решение № 2357 от 16.02.2011 г.,
постановено по кас. дело № 14072/2010 по
описа на Върховния административен съд,
петчленен състав на Първа колегия (ДВ, бр. 17
от 2011 г.), в частта, в която нормата на § 2,
т. 4 от ПМС № 229 от 2009 г. е посочена като
такава от допълнителните разпоредби на по
становлението вместо от неговите преходни
и заключителни разпоредби, а номерът на
отмененото с нея постановление на Минис
терския съвет от 2002 г. е отразен като „216“,
вместо „12“. Претендира се също поправка на
решението в частта от диспозитива, в която
изрично е отразено, че отмяната на § 2, т. 4 от
ПМС № 229 от 2009 г. влиза в сила от датата
на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
Националният съюз на юрисконсултите,
Атанас Михайлов Орозов и Красимир Георгиев
Гочев са изразили становища за частичната
основателност на предявеното от МС искане. В
същия смисъл е и даденото от представителя
на Върховната административна прокуратура
мотивирано заключение. Изложени са съобра
жения, че искането за поправка на последния
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абзац от диспозитива на решението влиза в
противоречие с изричното правило на чл. 195,
ал. 1 във връзка с чл. 194, предложение по
следно АПК, според което съдебното решение
за отмяната на подзаконов нормативен акт
влиза в сила в деня на обнародването му.
Настоящият петчленен състав на Върховния
административен съд, Първа колегия, намира,
че искането е подадено от легитимирано лице в
законоустановения срок, поради което е допус
тимо, а разгледано по същество – основателно
в частите, касаещи поправката на погрешно
отразения в решението вид на разпоредбата
на § 2, т. 4 от ПМС № 229 от 2009 г. и номе
рът на отмененото с нея Постановление на
МС № 12 от 12.01.2002 г. за преобразуване на
редакция „Нормативни актове“, в диспозитива
на съдебното решение, посочен като „№ 216“
вместо „12“. В останалата част искането на
МС е неоснователно – съставът, постановил
Решение № 2357 от 16.02.2011 г. по кас. дело
№ 14072 от 2010 г., подробно е обосновал прав
ната квалификация на проведеното съдебно
производство, включително по мотиви относно
различията в естеството на оспорения акт
(ПМС № 229 от 23.09.2009 г.) в частта му по
чл. 3, ал. 2 и ал. 4, т. 2 и от ал. 5 думите „и
2“ – възприет от втората инстанция като вът
решноведомствен акт на МС на РБ, подлежащ
на оспорване при наличие на условието по
чл. 2, ал. 2, т. 3, предложение последно АПК
и съответно – като подзаконов нормативен
акт в частта му по § 2, т. 4 и § 9 от преход
ните и заключителните разпоредби. Жалбата
срещу последните два текста е разгледана по
реда на чл. 185 и сл. от раздел ІІІ АПК „Ос
порване на подзаконови нормативни актове“,
поради което са приложими разпоредбите на
чл. 194 и чл. 195, ал. 1 АПК. Според чл. 194
АПК съдебното решение, с което се отменя
подзаконовият нормативен акт и срещу което
няма подадена касационна жалба или протест
или те са отхвърлени от второинстанционния
съд, се обнародва по начина, по който е бил
обнародван актът, и влиза в сила от деня на
обнародването му. Подзаконовият нормативен
акт се смята за отменен от деня на влизането
в сила на съдебното решение (чл. 195, ал. 1
АПК). В този именно смисъл е и направе
ното в диспозитива на решението изрично
отбелязване, че в частта, в която отменя § 2,
т. 4 ПЗР ПМС № 229 от 2009 г., решението
влиза в сила от датата на обнародването му
в „Държавен вестник“. В останалата част съ
дебното решение е влязло в сила от датата на
обявяването му с оглед правилото на чл. 223
АПК. Предвид изложеното, не би могло да се
приеме, че в последния абзац на решението
е допусната очевидна фактическа грешка по
смисъла на чл. 175, ал. 1 АПК, поради което
претенцията на МС за поправката є следва
да бъде оставена без уважение.
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Наред с горното, съдът констатира, че на
всякъде в решението § 2, т. 4 и § 9 от ПМС
№ 229 от 2009 г. са отразени погрешно като
част от допълнителните разпоредби на поста
новлението (състоящи се единствено от § 1)
вместо като негови преходни и заключителни
разпоредби. В ПМС № 229 от 23.09.2009 г.
има включени § 2 и § 9 само като преходни
и заключителни разпоредби, поради което
липсва каквото и да било съмнение относно
формираната от съдебния състав воля за от
мяната като незаконосъобразна именно на
т. 4 от § 2 ПЗР на ПМС № 229 от 23.09.2009 г.,
с която е отменено Постановление № 12 на
Министерския съвет от 2002 г. за преобра
зуване на редакция „Нормативни актове“,
както изрично това е отразено и в мотивите
на постановеното решение. Предвид това и
обстоятелството, че в диспозитива на реше
нието, в пояснителната част от изречението,
с което съдът постановява отмяната като
незаконосъобразна на оспорената т. 4 от § 2
на ПМС № 229 от 2009 г., отмененото с нея
ПМС е посочено като издадено през 2002 г. и
касаещо преобразуването на редакция „Норма
тивни актове“, но с номер „216“, вместо „12“,
съдът приема, че е налице несъответствие
между формираната действителна воля на
съда и писменото є изразяване в съдържа
нието на решението, съответно в мотивите и
диспозитива на съдебното решение. Предвид
това, с оглед направеното искане в тази му
част и по свой почин съдът приема, че описа

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

ните по-горе допуснати очевидни фактически
грешки в съдебното решение следва да бъдат
отстранени по реда, предвиден в чл. 175 АПК.
Водим от горното, съдът
РЕШИ:
Допуска поправка на очевидни фактически
грешки в Решение № 2357 от 16.02.2011 г.,
постановено по кас. дело № 14072 от 2010 г.
по описа на Върховния административен съд,
петчленен състав на Първа колегия, както
следва:
навсякъде в решението, където нормите на
§ 2, т. 4 и § 9 от Постановление на МС № 229
от 23.09.2009 г. са посочени като такива от
допълнителните разпоредби на същото поста
новление, включително на редове 14, 20, 27
и 40 от диспозитива, вместо „Допълнителни
разпоредби (ДР)“ се чете „Преходни и заклю
чителни разпоредби (ПЗР)“;
на ред 22 от диспозитива на решението
вместо „Постановление № 216“ се чете „По
становление № 12“.
Оставя без уважение искането на Ми
нистерския съвет на Република България за
поправка на очевидна фактическа грешка в
Решение № 2357 от 16.02.2011 г. по кас. дело
№ 14072 от 2010 г. по описа на Върховния
административен съд, петчленен състав на
Първа колегия, в останалата му част.
Решението е окончателно.
Председател: Г. Колев
11112

Поправка. Министерството на отбраната прави следната поправка в Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № Н-22 от 2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Ми
нистерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните
служители, които живеят при условията на свободно договаряне (ДВ, бр. 76 от 2011 г.): В § 22, т. 3
думите „Лицата по ал. 1, т. 3а се настаняват“ да се четат „Лицата по ал. 1, т. 4 се настаняват“.
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА
И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-86
от 28 септември 2011 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за на
родната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г. за
откриване, преобразуване, промени и закриване
на частни детски градини и училища и във връз
ка с молба от лицето, получило разрешение за
откриване на Частна детска градина „Приказка
без край“ – Пловдив, изменям Заповед № РД-1443 от 26.05.2009 г. (ДВ, бр. 45 от 2009 г.), изм.
и доп. със Заповед № РД-14-15 от 08.03.2011 г.,
както следва:
Изречението: „Детската градина се управлява
и представлява от Неда Димитрова Чибукчиева“
се заменя с „Детската градина се управлява и
представлява от Веселина Тръндева Георгиева“.
11113

Министър: С. Игнатов

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-606
от 18 август 2011 г.
На основание чл. 42, ал. 6 от Закона за за
щитените територии във връзка с извършени
по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена терито
рия – защитена местност „Ломия“, в землищата
на гр. Ветово и с. Кривня, община Ветово, област
Русе, и град Цар Калоян, община Цар Калоян,
област Разград, обявена за буферна зона на резер
ват „Бели Лом“ със Заповед № 764 от 19.08.1987 г.
на председателя на Комитета за опазване на
природната среда при МС (ДВ, бр. 74 от 1987 г.)
и прекатегоризирана в защитена местност със
Заповед № РД-520 от 12.07.2007 г. (ДВ, бр. 72 от
2007 г.) на министъра на околната среда и водите,
от 2783.000 дка на 2775.119 дка.
2. В границите на защитена местност „Ломия“,
определени с акта за обявяване по т. 1, попадат
имоти, както следва:
2.1. имоти с номера: 000686, 000687, 000688,
000689, 000690, 000691, 000692, 000693, 000694,
000695, 000696, 000697, 000698, 000719, 000720,
000721, 000722, 000723, 000724, 000725, 000726,
000727, 000728, 000729, 000730, 000731, 000916 съ
гласно картата на възстановената собственост за
землището на гр. Ветово, ЕКАТТЕ 10803, община
Ветово, област Русе, с площ 1101.799 дка;
2.2. имоти с номера: 000149, 000170, 000425,
000484, 000489, 000490, 081001, 128040, 128165,
128167, 128172, 128176, 128194, 128195, 128196,

129042, 129176, 129177, 129178, 130048, 130049,
130170, 130171, 130173, 130174 съгласно картата
на възстановената собственост за землището на
с. Кривня, ЕКАТТЕ 39832, община Ветово, област
Русе, с площ 534.489 дка;
2.3. имоти с номера: 000334, 000386, 000387,
344005, 345001, 000835 съгласно картата на въз
становената собственост за землището на гр. Цар
Калоян, ЕКАТТЕ 77308, община Цар Калоян,
област Разград, с площ 1138.831 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границата на защитена местност „Ломия“ и
картният материал се съхраняват и са на разпо
ложение в Министерството на околната среда и
водите и в РИОСВ – Русе.
4. Актуализираните данни по заповедта да се
впишат в Държавния регистър на защитените
територии.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
11114

За министър: Е. Манева

ЗАПОВЕД № РД-661
от 12 септември 2011 г.
На основание чл. 113, ал. 2 от Закона за био
логичното разнообразие, поради изсъхване на
цялото дърво:
1. Заличавам от Държавния регистър на за
щитените природни обекти вековно дърво – Бла
гун (Quercus frainetto Ten.), намиращо се в имот
№ 240010, м. Калето, землището на с. Горни
Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен,
обявено със Заповед № 19 от 08.01.1981 г. на
КОПС при МС, заведено в Държавния регистър
под № 1240.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разно
об разие.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
11115

Министър: Н. Караджова

ЗАПОВЕД № РД-662
от 13 септември 2011 г.
На основание чл. 113, ал. 2 от Закона за био
логичното разнообразие, поради невъзстановимо
увреждане на дърветата, напълно изсъхнали:
1. Заличавам от Държавния регистър на защи
тените природни обекти следните вековни дървета:
1.1. 3 броя Полски бряст (Ulmus minor), нами
ращи се в м. Джинджийска кория в землището
на гр. Дупница, община Дупница, област Кюс
тендил, обявени със Заповед № 197 от 11.03.1987 г.
на КОПС, заведени в Държавния регистър под
№ 1741, 1742, 1743;
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1.2. Скоруша (Sorbus domestica), намиращо се в
м. Джинджийска кория в землището на гр. Дуп
ница, община Дупница, област Кюстендил, обя
вено със Заповед № 197 от 11.03.1987 г. на КОПС,
заведено в Държавния регистър под № 1744.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разно
образие.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договор за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от ми
нистъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Министър: Н. Караджова

РАЗРЕШЕНИЕ № 117
от 15 септември 2011 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Равни камик“,
разположена в землището на с. Драготинци,
община Сливница, област София
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за
подземните богатства и § 105, ал. 2 на Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните
богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и протоколно
решение № 28 от 20.07.2011 г. на Министерския
съвет разрешавам на ЕТ „Тамара 91 Иван Никол
чев“, София – титуляр на разрешението, вписан
в търговския регистър на Агенцията по вписва
нията под ЕИК 121349935, със седалище и адрес
на управление София, район „Студентски“, кв.
Дървеница, бл. 40, вх. Б, ап. 30, да извърши за
своя сметка проучване на строителни материа
ли – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства, в площ „Равни
камик“, разположена в землището на с. Драго
тинци, община Сливница, област София, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 6 месеца.
2. Размерът на площта е 0,29 кв. км.
3. Границите на площта са определени със
следните координати на граничните точки от № 1
до № 4 включително в система 1970 г.:
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МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 116
от 15 септември 2011 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Кольовия кладенец“, разположена в землището на
с. Покрован, община Ивайловград, област Хасково
На основание чл. 53, ал. 3 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за
подземните богатства и § 105, ал. 2 на Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните
богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и протоколно
решение на Министерския съвет № 28 от 20 юли
2011 г. разрешавам на „Наско – 87“ – ЕООД,
гр. Маджарово, област Хасково – титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търгов
ския регистър на Хасковския окръжен съд по
ф.д. № 94/2002, ЕФН 2602100940, със седалище
и адрес на управление гр. Маджарово, ул. Пе
тър Ангелов, бл. 1, вх. А, ап. 18, да извърши за
своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ
„Кольовия кладенец“, разположена в землището
на с. Покрован, община Ивайловград, област
Хасково, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,28 кв.км.
3. Границите на площта са определени със
следните координати на граничните точки от № 1
до № 6 включително в система 1970 г:
№

X [m]

Y [m]

1

4534315

9466605

2

4534310

9466895

3

4534190

9466850

4

4533860

9467045

5

4533695

9467015

6
4533815
9466325
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по про
учване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.

Министър: Тр. Трайков

11075

№
1.

X [m]
4621820

Y [m]
8464790

2.

4622300

8464970

3.

4622155

8465330

4.
4621555
8465500
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по про
учване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договор за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от ми
нистъра на икономиката, енергетиката и туризма.
11076

Министър: Тр. Трайков
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РАЗРЕШЕНИЕ № 118
от 15 септември 2011 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Мингемар“,
разположена в землището на с. Мусина, община
Павликени, и селата Балван и Русаля, община
Велико Търново, област Велико Търново
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за
подземните богатства и § 105, ал. 2 на Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните
богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и протоколно реше
ние № 28 от 20.07.2011 г. на Министерския съвет раз
решавам на „Мингемар“ – ООД, София – титуляр
на разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
200877994, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, бул. Симеоновско шосе
48, ап. 3, да извърши за своя сметка проучване на
строителни материали – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства
в площ „Мингемар“, разположена в землището на
с. Мусина, община Павликени, и селата Балван и
Русаля, община Велико Търново, област Велико
Търново, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 1 кв. км.
3. Границите на площта са определени със
следните координати на граничните точки от № 1
до № 5 включително в система 1970 г.:
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изменение и допълнение на Закона за подземните
богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и протоколно
решение № 32 от 31.08.2011 г. на Министерския
съвет разрешавам на „Тандем РС“ – ООД, Со
фи я – тит ул яр на разрешението, дру жество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 121054194, със седалище и
адрес на управление – София 1527, район „Обо
рище“, ул. Искър 65, офис център УВО – София,
да извърши за своя сметка проучване на строи
телни материали – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в
площ „Селището“, разположена в землището на
с. Ставерци, община Долна Митрополия, област
Плевен, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 1 кв. км.
3. Границите на площта са определени със
следните координати на граничните точки от № 1
до № 12 включително в система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1.

4738338

8585810

2.

4738865

8586470

3.

4738660

8586620

4.

4738410

8587415

5.

4738585

8587565

6.

4738290

8587515

№

X [m]

Y [m]

7.

4737945

8587245

1.

4675496

9438760

8.

4737800

8586735

2.

4676468

9440816

9.

4737930

8586400

3.

4675709

9440879

10.

4738015

8586370

4.

4675690

9439996

11.

4738140

8586115

5.
4675089
9438860
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по про
учване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договор за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от ми
нистъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков
11077

12.
4738140
8585950
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по про
учване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договор за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от ми
нистъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков
11078

РАЗРЕШЕНИЕ № 119
от 16 септември 2011 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Селището“,
разположена в землището на с. Ставерци, община
Долна Митрополия, област Плевен
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за
подземните богатства и § 105, ал. 2 на Закона за

РАЗРЕШЕНИЕ № 120
от 16 септември 2011 г.
за търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Злогош“, разположена на територията на общини Трекляно и Кюстендил, област Кюстендил
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за
подземните богатства и § 105, ал. 2 от преходните и
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заключителните разпоредби към Закона за измене
ние и допълнение на Закона за подземните богатства
(ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и протоколно решение № 32
от 31.08.2011 г. на Министерския съвет разрешавам
на „Болкан Минералс Дивелъпмънт“ – ООД, Со
фия, титуляр на разрешението, дружество, вписано
в търговския регистър на Агенцията по вписва
нията под ЕИК 201130625, със седалище и адрес
на управление София 1715, район „Младост“, ж.к.
Младост 4, бл. 475, вх. 3, ет. 1, ап. 25, да извърши
за своя сметка търсене и проучване на метални
полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, в
площ „Злогош“, разположена на територията на
общини Трекляно и Кюстендил, област Кюстендил,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 121,70 кв. км.
3. Границите на площта са определени със
следните координати на граничните точки от № 1
до № 8 включително в система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1.

4575145

8434640

2.

4577315

8434600

3.

4584010

8438590

4.

4585830

8443090

5.

4581620

8446300

6.

4573100

8443980

7.

4569910

8440880

8.

4572900

8435130

4. Условията за осъществяване на дейността
търсене и проучване, както правата и задълже
нията на титуляря се определят в договора за
търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене
и проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договор за търсене и проучване
с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от ми
нистъра на икономиката, енергетиката и туризма.
11079

Министър: Тр. Трайков

РАЗРЕШЕНИЕ № 121
от 17 септември 2011 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Лехаците“,
разположена в землищата на с. Цръклевци, община Драгоман, и с. Понор, община Костинброд,
област София
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 и § 105, ал. 2
на Закона за подземните богатства и протоколно
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решение на Министерския съвет № 32 от 31 август
2011 г. разрешавам: на „Алпине България“ – АД,
София, титуляр на разрешението, дружество,
регистрирано с решение от 06.04.2004 г. по ф.д.
№ 3841/2004 г., том 1013, стр. 17, парт. № 83306
в Софийския градски съд, със седалище и адрес
на управление София, район „Изгрев“, ул. Драган
Цанков 172, да извърши за своя сметка проучване
на строителни материали – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства, в площ „Лехаците“, разположена в
землищата на с. Цръклевци, община Драгоман,
и с. Понор, община Костинброд, област София,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,4 кв. км.
3. Границите на площта са определени с ко
ординатите на граничните точки от № 1 до № 4
включително съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейностите
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по про
учване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от ми
нистъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков

Приложение
към т. 3
Списък
с координати на граничните точки на площ
„Лехаците“, разположена в землищата на с. Цръклевци, община Драгоман, и с. Понор, община
Костинброд, област София
(система 1970 г.)
№

X [m]

Y [m]

1

4630446,00

8481500,00

2

4630446,00

8482500,00

3

4630044,00

8482500,00

4
11170

4630044,00

8481500,00

РАЗРЕШЕНИЕ № 122
от 17 септември 2011 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Тетрата“, разположена в землището на с. Летовник,
община Момчилград, област Кърджали
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 ЗПБ и § 105,
ал. 2 от преходните и заключителните разпоред
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би на ЗПБ (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и протоколно
решение на Министерския съвет № 28 от 20 юни
2011 г. разрешавам на „Родопастрой“ – ООД,
Момчилград, титуляр на разрешението, друже
ство, регистрирано в Кърджалийския окръжен
съд по ф.д. № 161/99, със седалище и адрес
на управление Момчилград 6570, област Кър
джали, ул. Гюмюрджинска 45, да извърши за
своя сметка проучване на скалноо блицовъчни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ
„Тетрата“, разположена в землището на с. Летов
ник, община Момчиловград, област Кърджали,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 18 месеца.
2. Размерът на площта е 0,44 кв. км.
3. Границите на площта са определени със
следните координати на граничните точки от № 1
до № 6 включително в система 1970 г.:
№
X [m]
Y [m]
1
4541500
9416500
2
4541500
9417000
3
4541305
9417142
4
4541010
9417118
5
4540560
9416718
6
4541000
9416500
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по про
учване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договор за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от ми
нистъра на икономиката, енергетиката и туризма.
11171

Министър: Тр. Трайков

ВЕСТНИК

Административнопроцесуалния кодекс, протокол
от изпитване № 3061 от 21.06.2011 г., издаден от
лаборатория на „СЖС България“ – ЕООД, съ
гласно който имитационна бижутерия за лице
и тяло (пиърсинг) – изцяло метални обеци с
бял цвят DD664, по показател съдържание на
никел (отделен никел – преизчислена стойност)
не отговарят на изискванията за безопасност по
БДС EN 1811:2011 – при допустимо съдържание
на никел 0,2 микрограма /кв. см/седмица – уста
новеното количество в резултат от изпитването
е 3,95 микрограма /кв. см/седмица, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на имитацион
на бижутерия за лице и тяло (пиърсинг): изцяло
метални обеци с бял цвят DD664 (със снимков
материал, публикуван на интернет страницата
на КЗП www.kzp.bg), като стока, представля
ваща сериозен риск и опасност за здравето на
потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организи
рат незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в срокове
те, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят пре
дупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтег
ляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на произво
дителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председа
теля на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
11080

Председател: Д. Лазаров

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 772
от 22 август 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Ус
тройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната админи
страция, решение на Комисията за защита на
потребителите, прието с протокол № 34 от засе
дание, проведено на 1.08.2011 г., чл. 92, ал. 1, 2 и
5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от
Закона за защита на потребителите, Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване
от потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, чл. 73 от
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РЕШЕНИЕ № 1509
от 30 септември 2011 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „в“, чл. 4, ал. 2 и чл. 22г, ал. 3 ЗПСК,
чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от
Устройствения правилник на Агенцията за прива
тизация и следприватизационен контрол (АПСК)
и протоколно решение № 1172 от 30.09.2011 г. на
изпълнителния съвет на АПСК АПСК открива
процедура за приватизационна продажба на 100 %
от дяловото участие на „Холдинг Български
държавни железници“ – ЕАД, в капитала на
„БДЖ – Товарни превози“ – ЕООД.
11172

За изпълнителен директор: М. Симеонов
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-16-3
от 27 септември 2011 г.
На основание чл. 35, ал. 1 ЗКИР, както и
искане до Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, вх. № 10-15-14 от 20.09.2011 г., от на
чалника на Службата по геодезия, картография
и кадастър – Плевен, откривам производство по
създаване на кадастрална карта и кадастрални
регистри за територията на промишлена зона и
железопътен ареал, намираща се в строителните
граници на гр. Червен бряг, община Червен бряг,
област Плевен. Границите на района за създаване
на кадастрална карта и кадастрални регистри са:
кадастрални райони 801, 802, 806 и строителните
граници на населеното място.
1. Правоспособното лице, на което се въз
лага изработването на кадастралната карта и
кадастралните регистри за посочения район, е
„Геопланпроект“ – ЕАД, вписано в регистъра по
чл. 12, т. 8 ЗКИР със заповед № 332 от 04.06.2001 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Плевен, и в общината.
3. В срок 30 дни от обнародването на запо
ведта собствениците са длъжни да означат на
свои разноски границите на поземлените имоти,
намиращи се на територията на района, в съот
ветствие с актовете за собственост.
11117

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 448
от 14 юли 2011 г.
Проект за ПУП – изменение на план за ре
гулация и застрояване (ИПРЗ) на м. „Складова
зона „Биримирци“ – бивш стопански двор „Бен
ковски“, кв. 5, УПИ ІІІ-86 – „За производство и
склад“, IV-92, 105, 106 – „За производство и склад“,
VIII-174 – „За производствена дейност и ЖС“,
IX-CO, улица по о.т. 20а – 20б, район „Сердика“.
Със заявление вх. № ГР-94-Б-55/2009 г. Го
рянка Григорова Недкова, пълномощник на
наследниците на Енка Цветанова Денкова, Сте
фан и Владимир Недкови Коцеви, собственици
на поземлен имот (ПИ) номер 001089, землище
Бенковски, иска разрешение за изработване на
подробен устройствен план (ПУП). Допълнително
е внесено от собственика мотивирано предложение
за изменение на план за регулация и застрояване
(ИПРЗ) на м. „Складова зона „Биримирци“ – бивш
стопански двор „Бенковски“, кв. 5, УПИ VIII-174,
и изменение на улична регулация. Поземлен имот
№ 174 е попълнен в действащия план за регула
ция от район „Сердика“ със заповед № РД-09-219
от 18.12.2008 г. Същото е разгледано и прието с
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-20 от 2.03.2010 г.,
т. 21. Главният архитект на СО допуска изра
ботването на ПУП със заповед № РД-09-50-396

ВЕСТНИК
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от 15.03.2010 г., в която са указани изискванията
на отделите в ДАГ. С писмо № ГР-94-Б-55/2009
от 15.09.2010 г. е внесен за одобряване проект за
ИПРЗ. Същият е обявен по чл. 128, ал. 3 ЗУТ и
с писмо № АС-66 02-295-(2) от 15.04 2011 г. район
„Сердика“ го връща в ДАГ с информацията, че
при обявяването е постъпило едно възражение.
С проекта на план за застрояване не се допускат
намалени отстояния към съседни имоти и сгради,
включително през улица.
Проектът е съгласуван от Дирекция „Зелена
система“ при СО на 10.09.2010 г., „ЧЕЗ Разпреде
ление България“ – АД – 27.08.2010 г., „Софийска
вода“ – АД – вх. № ТУ-3662 от 24.08.2010 г. Разгле
дан е и приет от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-37
от 3.05.2011 г., т. 31. Взето е решение по постъ
пилото възражение и на основание чл. 21, ал. 7
ЗОС изпраща в СОС за одобряване.
Проектната разработка отговаря на изисквани
ята на устройствена зона № 19 (Пп) от приложени
ето към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и на предвижданията
на ОУП на Столичната община/2009 г. Проект
ното решение е целесъобразно и в съответствие
с чл. 129, ал. 1 ЗУТ органът, компетентен да
одобри проекта за подробен устройствен план, е
Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, Заповед № РД-09-50-3345 от 29.05.2008 г.
на кмета на Столичната община, чл. 130, ал. 1,
чл. 134, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 1 и чл. 35
ЗУТ, приложение към чл. 3, ал. 2, т. 21 ЗУЗСО
Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана
за регулация на м. „Складова зона „Биримир
ци“ – бивш стопански двор „Бенковски“, кв. 5,
УПИ ІІІ-86 – „За производство и склад“, IV-92,
105, 106 – „За производство и склад“, VIII-174 – „За
производствена дейност и ЖС“, IX-CO, улица по о.т.
20а – 20б, по кафявите и зелените линии, цифри,
текст и защриховки съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на плана
за застрояване на м. „Складова зона „Биримир
ци“ – бивш стопански двор „Бенковски“, кв. 5,
УПИ VIII и IX съгласно приложения проект без
допускане на намалени отстояния към съседни
имоти и сгради, включително през улица.
Въз основа на плана за застрояване не може
да се издава виза за проектиране, да се одобря
ва (съгласува) инвестиционен проект или да се
издава разрешение за строеж с допускане на на
малени отстояния към съседни имоти и сгради,
включително през улица.
Решението да се съобщи на заинтересованите
по реда на чл. 130, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Сердика“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
11104

Председател: А. Иванов
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РЕШЕНИЕ № 503
от 28 юли 2011 г.

Проект за ПУП – изменение на плана за ре
гулация и застрояване за м. Бул. България – кв.
387 („Мед и ц и нск и ком п лекс – Мед и ц и нск а
академия“ – София), в обхват: бул. Академик
Иван Гешов, бул. Георги Софийски, бул. Пенчо
Славейков, ул. Здраве, ул. Хан Пресиян, район
„Триадица“.
Проектът е изработен с допускане от главния
архитект на СО – заповед № РД-09-50-1393 от
16.08.2010 г., поправена и допълнена със заповед
№ РД-09-50-58 от 13.01.2011 г.
Изложените в горната заповед мотиви, както и
представената обяснителна записка към проекта
обосновават наличие на основания за изменение
на действащия ПУП по чл. 134, ал. 2 във връзка
с ал. 1, т. 1 и 2 ЗУТ.
Във връзка със становище на началник-отдел
„Архитектура“ в проекта са отразени разреше
нията за строеж, които не са загубили правно
действие, както и издадените визи за проекти
ране, с което е спазено изискването на чл. 125,
ал. 4 ЗУТ.
Проектът е обявен по чл. 128, ал. 2 ЗУТ. Постъ
пили са 4 възражения. Проектът и възраженията
са разгледани от ОЕСУТ, протокол № ЕС-Г-51 от
21.06.2011 г., т. 41. Проектът е приет с решение
след корекции по уважените възражения и е взето
решение да се изпрати в СОС за одобряване на
основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ. Проектът е кори
гиран по уваженото възражение.
Предс та вен и с а с ъглас у ва н и о т експ ло 
атационните предпри яти я схеми по чл. 108,
ал. 2 ЗУ Т – за топлоснабдяване – от „Топло
фикация – София“ – ЕА Д, от 14.06.2011 г.; за
ел.снабдителна мрежа – от „ЧЕЗ – Разпределе
ние – България“ – АД – писмо изх. № 1200352780
от 07.06.2011 г.; за водоснабдяване и канализация
ТУ-960 от 27.05.2011 г.
Представен е план за вертикално планиране.
Представена е оценка на растителността,
заверена от Дирекция „Зелена система“ при
СО – становище № 7000-СП-504 от 29.06.2011 г.
Във връзка със становището проектът е раз
гледан отново от ОЕСУТ, протокол № ЕС-Г-58
от 05.07.2011 г., т. 37, с решение да се коригира,
съобразявайки съществуващата едроразмерна
дървесна растителност. Корекциите са нанесени
със зелен цвят в плана за застрояване.
Проектът е съгласуван от НИНКН при Ми
нистерството на културата – писмо изх. № 1157
от 31.05.2011 г.
Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Попада в зона за обществено обслужващи дей
ности (Оо) по ОУП на СО с максимална плът
ност на застрояване 60 %, максимален Кинт. 3,
минимално озеленяване 30 %, максимална кота
корниз 20 м, съгласно т. 15 от приложение към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Предназначението на всички УПИ в обхвата
на плана е за обществено обслужване, като с
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такава функция са и съществуващите, и новопред
видените с плана сгради. С оглед на това прило
жими по отношение на изискуемите разстояния
са нормите на чл. 35, ал. 2 ЗУТ. В проекта са
отразени ПУП през улиците, които ограничават
обхвата на разработката, и във връзка с това са
приложими нормите на чл. 32, ал. 1 и 3 ЗУТ,
при спазването на които се одобрява планът. С
плана за застрояване не се допускат намалени
разстояния към съседните УПИ и сгради, вклю
чително през улица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1 ЗУТ, заповед № РД-0950-3345 от 29.05.2008 г. на кмета на Столичната
община, § 6, ал. 7 ПР ЗУТ, чл. 134, ал. 2 във връзка
с чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 35, ал. 1 във връзка с
чл. 32, ал. 1 и 3 и чл. 35, ал. 2 ЗУТ, устройстве
на категория по т. 15 от приложение към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО, писмо на МК – НИНКН № 1157 от
31.05.2011 г. и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-51
от 21.06.2011 г., т. 41, и ЕС-Г-58 от 05.07.2011 г.,
т. 37, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана за
регулация за м. Бул. България – кв. 387 („Меди
цински комплекс – Медицинска академия“ – Со
фия), в обхват: бул. Академик Иван Гешов, бул.
Георги Софийски, бул. Пенчо Славейков, ул.
Здраве, ул. Хан Пресиян, по зелените и кафяви
те линии, цифри, текст и защриховки съгласно
приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на плана за
застрояване на м. Бул. България, кв. 387 („Ме
дицински комплекс – Медицинска академия“), в
обхват бул. Академик Иван Гешов, бул. Георги
Софийски, бул. Пенчо Славейков, ул. Здраве и
ул. Хан Пресиан, с корекциите в зелен цвят, без
допускане на намалени разстояния към съседни
УПИ и сгради, включително през улица, съгласно
приложения проект.
3. Одобрява проект за план-схеми за мрежите
и съоръженията на инженерната инфраструктура:
водоснабдяване и канализация, топлоснабдяване,
ел. снабдителна мрежа; план за вертикално пла
ниране, съгласно приложените проекти.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседните УПИ и
сгради, включително през улица.
Решението да се съобщи на заинтересова
ните лица по реда на чл. 130, ал. 1 ЗУТ и може
да бъде обжалвано чрез район „Триадица“ пред
Административния съд – София-град, в 30-дневен
срок от съобщаването му.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
За председател: Хр. Христов
11105
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1872
от 2 септември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 973 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 8.11.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, ж.к. Гоце Делчев, до бл. 151, об
щински нежилищен имот, стопанисван от район
„Триадица“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция 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 докумен
тация – до 4.11.2011 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. Сла
вейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
11118
РЕШЕНИЕ № 1891
от 16 септември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за тър
говете и конкурсите и Решение № 364 от 9.06.
2011г. на Столичния общински съвет Надзорният
съвет на Столичната общинска агенция за при
ватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно надда
ване на 10.11.2011 г. от 11 ч. в сградата на аген
цията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж.к. Дружба 2, до 68-о
СОУ, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Искър“, със съответното право строеж.
2. Начална тръжна цена – 4500 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 450 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция 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 докумен
тация – до 8.11.2011 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. Сла
вейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
11122
РЕШЕНИЕ № 1892
от 16 септември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за тър
говете и конкурсите и Решение № 974 от 11.10.
2007 г. на Столичния общински съвет Надзор
ният съвет на Столичната общинска агенция за
приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно надда
ване на 8.11.2011 г. от 14 ч. в сградата на аген
цията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж.к. Стрелбище, до
бл. 97, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Триадица“, със съответното му право
на строеж.
2. Начална тръжна цена – 3800 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 200 лв.
4. Депозитът за участие – 380 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция 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 докумен
тация – до 04.11.2011 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. Сла
вейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
11119
РЕШЕНИЕ № 1893
от 16 септември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 209 от 24.04.2008 г. на
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Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 14.11.2011 г. от 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
право строеж.
2. Начална тръжна цена – 50 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 5000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция 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 докумен
тация – до 10.11.2011 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. Сла
вейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
11123
РЕШЕНИЕ № 1894
от 16 септември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 652 от 15.10.2009 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 15.11.2011 г. от 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помеще
ние № 1, кв. Илиянци, ул. Махония и бул. Рожен,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Надежда“, със съответното право строеж. В обекта
са извършени подобрения в размер на 36 130 лв.
от настоящия наемател, които не са включени в
началната тръжна цена и следва да му бъдат въз
становени от спечелилия търга участник.
2. Начална тръжна цена – 26 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция 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 докумен
тация – до 11.11.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
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документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Сла
вейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
11124
РЕШЕНИЕ № 1896
от 16 септември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 428 от 24.07.2008 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 10.11.2011 г. от 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин
№ 2, ул. Владимир Минков – Лотко, бл. 10, об
щински нежилищен имот, стопанисван от район
„Слатина“, със съответното право строеж.
2. Начална тръжна цена – 33 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 3300 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция 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 докумен
тация – до 8.11.2011 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. Сла
вейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
11125
РЕШЕНИЕ № 1897
от 16 септември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите 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 9.11.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост – подобект „Б“, ж.к. Дървеница,
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до „Юнижел център“ и бл. 47, общински нежи
лищен имот, стопанисван от район „Студентски“,
със съответното право на строеж
2. Начална тръжна цена – 10 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 1000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция 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 докумен
тация – до 7.11.2011 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. Сла
вейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
11126
РЕШЕНИЕ № 1899
от 16 септември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 274 от 27.05.2010 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 7.11.2011 г. от 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, ж.к. Слатина, ул. Братя Пешеви
10, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Слатина“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 10 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция 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 докумен
тация – до 3.11.2011 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. Сла
вейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
11120
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РЕШЕНИЕ № 1909
от 19 септември 2011 г.
На основание чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и чл. 8, ал. 12 от Правилника за
дейността на Столичната общинска агенция за
приватизация във връзка с чл. 31, ал. 3 ЗПСК Над
зорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация променя т. 2 от Решение № 1865
от 9.09.2011 г. (ДВ, бр. 77 от 2011 г.), както следва:
„2. Начална тръжна цена – 210 000 лв. Сдел
ката не се облага с ДДС.
В обекта са извършени подобрения в размер
85 000 лв. от настоящия наемател, които не са
включени в началната тръжна цена и следва да му
бъдат възстановени от спечелилия търга участник.“
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
11121

ОБЩИНА АЙТОС
РЕШЕНИЕ № 647
от 9 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ай
тос, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места – „Трасе на водопровод ПЕВП ∅ 90 мм до
ПИ № 113032, землище на с. Дрянковец, община
Айтос, област Бургас“. Трасето на водопровода с
дължина 67,60 м извън регулация преминава през
имот № 000281 (път IV клас, общинска собстве
ност), 000239 (изоставена нива, общинска собстве
ност) и достига до ПИ № 113032 (собственост на
Хакиме Билял Емин), землище на с. Дрянковец.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об
народването му в „Държавен вестник“.
11050

Председател: З. Али

РЕШЕНИЕ № 648
от 9 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ай
тос, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места – „Трасе на ел. кабел 20 kV до УПИ I-14,
масив 91, землище на с. Пещерско, община Айтос“.
Трасето на подземния кабел с дължина 472,20
м започва от ЖБ стълб № 86 в поземлен имот
№ 000095 (полски път, общинска собственост),
преминава през имот № 091015 (собственост на
„Елви БС“ – ООД) и достига УПИ І-14, масив 91
(собственост на „Елви БС“ – ООД).
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об
народването му в „Държавен вестник“.
11051

Председател: З. Али
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РЕШЕНИЕ № 649
от 9 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ай
тос, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места – „Кабел 20 kV за фотоволтаична централа
от УПИ I-40018 до УПИ I-35013; от фотоволтаична
централа в УПИ I-35013 до точката на присъеди
няване – съществуващ стоманорешетъчен стълб
№ 101 на ВЛ 20 kV „Сигмен“, П/С „Карнобат,
землище на с. Раклиново, община Айтос“. Тра
сето на подземния кабел с дължина 1922,50 м
започва от УПИ I-40018, масив 40 (собственост
на Атанас Йовчев Кънев), преминава през по
землени имоти: № 000279 (полски път, общинска
собственост), № 000277 (полски път, общинска
собственост), № 000213 (полски път, общинска
собственост) и достига УПИ I-35013, масив 35
(собственост на Симен Стоянов Батов); от УПИ
I-35013 преминава през имот № 000153 (полски
път, общинска собственост) и достига СРС № 101
в имот № 036001 (нива, общинска собственост).
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об
народването му в „Държавен вестник“.
11052

Председател: З. Али

БРОЙ 80

стоки, продукти и офиси така, както е указано на
ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ чрез Об
щинския съвет – Аксаково, пред Варненския
административен съд.
11034

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 45.37
от 19 септември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване в поземлен имот № 044046 по КВС на
землищеще с. Кичево, община Аксаково, област
Варна, с цел отреждане на имота за изграждане
на крайпътен търговски обект така, както е ука
зано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с
червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ чрез Об
щинския съвет – Аксаково, пред Варненския
административен съд.
11035

РЕШЕНИЕ № 650
от 9 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ай
тос, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места – „Кабели 20 kV от с. м. до нов БКТП
20/0,4 kV, 1 × 800 kVА в УПИ III, м. Трите братя,
землище на гр. Айтос, община Айтос“. Трасето на
подземния кабел с дължина 517,80 м преминава
през поземлени имоти: № 000501 (пасище, мера,
общинска собственост), № 000725 (път, общин
ска собственост) и достига УПИ III (общинска
собственост).
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об
народването му в „Държавен вестник“.
11053

ВЕСТНИК

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 45.38
от 19 септември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план
за регулация и застрояване в поземлени имоти
№ 032010 и 032039 по КВС на землищеще гр. Ак
саково, община Аксаково, област Варна, с цел
делба така, както е указано на ситуацията в из
работения ПУП – ПРЗ с червени, сини и черни
линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ чрез Об
щинския съвет – Аксаково, пред Варненския
административен съд.
11036

Председател: Л. Манолов

Председател: З. Али

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 45.36
от 19 септември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване за поземлен имот 083026 по КВС на
землище гр. Игнатиево, община Аксаково, област
Варна, с цел отреждане на имота за изграждане
на складова база за пакетирани нехранителни

РЕШЕНИЕ № 45.39
от 19 септември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – парце
ларен план за обект: „Външно ел. захранване на
малка електроцентрала с фотоволтаични модули“
в имот № 025012 с обща дължина 190,47 л.м по
КВС на землище с. Новаково, община Аксаково,
област Варна, засягащ поземлени имоти по КВС
на землище с. Новаково: 025035 – полски път на
община Аксаково, и 025012 – нива на „Креатив
Инвест Груп“ – ООД.

БРОЙ 80
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Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ чрез Об
щинския съвет – Аксаково, пред Варненския
административен съд.
11037

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 45.40
от 19 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксако
во, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот 027134 по КВС
в землище с. Кичево, община Аксаково, област
Варна, с цел отреждане на имота за жилищно
строителство така, както е указано на ситуаци
ята в изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и
черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ чрез Об
щинския съвет – Аксаково, пред Варненския
административен съд.
11038

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 45.41
от 19 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Акса
ково, одобрява подробния устройствен план – пар
целарен план за обект: „Кабелно електрозахран
ване за МТП 20/0,4kV“ за ПИ 018001 по КВС на
землище с. Кичево, община Аксаково, област
Варна, засягащ поземлени имоти по КВС на
земл ище с. Кичево: 018001 – на „Локибо“ – ООД,
050019 – на наследници на Киряк Николов Ни
колов, 050012 – на Велика Георгиева Илиева,
000227 – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, 000289 – полски
път на община Аксаково, с обща дължина на
трасето 291,36 м.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ чрез Об
щинския съвет – Аксаково, пред Варненския
административен съд.
11039

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 45.42
от 19 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксако
во, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване в поземлен имот № 023001 по КВС
на землище с. Кичево, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство така, както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ
с червени, сини и черни линии и надписи.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ чрез Об
щинския съвет – Аксаково, пред Варненския
административен съд.
11040

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 45.43
от 19 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксако
во, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване в поземлен имот № 027133 по КВС
на землище с. Кичево, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство така, както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ
с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ чрез Об
щинския съвет – Аксаково, пред Варненския
административен съд.
11041

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 45.44
от 19 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксако
во, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване в поземлен имот № 027135 по КВС
на землище с. Кичево, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство така, както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ
с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ чрез Об
щинския съвет – Аксаково, пред Варненския
административен съд.
11042

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 45.45
от 19 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксако
во, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване в поземлен имот № 096003 по КВС
на землище с. Долище, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство така, както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ
с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ чрез Об
щинския съвет – Аксаково, пред Варненския
административен съд.
11043

Председател: Л. Манолов
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РЕШЕНИЕ № 45.46
от 19 септември 2011 г.

РЕШЕНИЕ № 45.49
от 19 септември 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксако
во, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване в поземлен имот № 083033 по КВС
на землище гр. Игнатиево, община Аксаково,
област Варна, с цел изграждане на търговски
център със складова база и офиси така, както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ
с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ чрез Об
щинския съвет – Аксаково, пред Варненския
административен съд.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Акса
ково, одобрява подробния устройствен план – пар
целарен план за обект: „Външен водопровод от
съществуващ водоем до депо за неопасни отпадъ
ци“ за водоснабдяване на имот № 000207 по КВС
на землище с. Въглен, община Аксаково, област
Варна, засягащ поземлени имоти № 000207 – яма,
собственост на Община Аксаково, 000211 – ве
домствен път, собственост на Община Аксаково,
и 000212 – депа за битови отпадъци (сметища),
собственост на Община Аксаково.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ чрез Об
щинския съвет – Аксаково, пред Варненския
административен съд.

Председател: Л. Манолов
11044
РЕШЕНИЕ № 45.47
от 19 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксако
во, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот 050014 по КВС
в землище с. Осеново, община Аксаково, област
Варна, с цел отреждане на имота за жилищно
строителство така, както е указано на ситуаци
ята в изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и
черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ чрез Об
щинския съвет – Аксаково, пред Варненския
административен съд.
Председател: Л. Манолов
11045
РЕШЕНИЕ № 45.48
от 19 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Акса
ково, одобрява подробния устройствен план – пар
целарен план за обект: „Външно ел. захранване
от съществуващ трафопост МТП до депо за
неопасни отпадъци“ в имот № 000207 по КВС
на землище с. Въглен, община Аксаково, област
Варна, засягащ поземлени имоти: № 000211 – ве
домствен път, собственост на Община Аксаково,
и 000212 – депа за битови отпадъци (сметища),
собственост на Община Аксаково.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ чрез Об
щинския съвет – Аксаково, пред Варненския
административен съд.

Председател: Л. Манолов
11047
РЕШЕНИЕ № 45.51
от 19 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксако
во, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за имоти 039063 и 039081 по КВС в
землище гр. Аксаково, община Аксаково, област
Варна, с цел изграждане на пункт за техническо
обслужване и аварийна помощ на автомобили
и магазин с кафе в ПИ 039063 и изграждане на
ТИР паркинг с обслужваща сграда с бани и WC
в ПИ 039081 така, както е указано на ситуацията
в изработения ПУП – ПЗ с червени, сини, зелени
и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ чрез Об
щинския съвет – Аксаково, пред Варненския
административен съд.
Председател: Л. Манолов
11048

ОБЩИНА БАЛЧИК
РЕШЕНИЕ № 892
от 20 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и заявление с вх. № 437 от
13.09.2011 г. от собственици на имоти в масив 25
на с. Кранево Общинският съвет – гр. Балчик,
одобрява план за регулация и застрояване на
масив 25 – с. Кранево, община Балчик, оконча
телен проект – актуализация.
Председател: Ст. Павлов

Председател: Л. Манолов
11046

10944
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ОБЩИНА БАНСКО
РЕШЕНИЕ № 1000
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и възстановено
право на собственост на ПИ 026042, м. Лаго,
землището са с. Обидим, с Решение № 177 от
11.05.2007 г. на ОСЗГ и предложение с вх. № ОС01-776 от 29.06.2011 г. съгласно Заповед № 09-131 от
10.06.2011 г. Общинският съвет – гр. Банско, реши:
Одобрява изменение на одобрен със Заповед
№ 01-426 от 06.12.2007 г. на кмета на Община
Банско ПУП – ПП за трасе на „Напорен тръ
бопровод“ за обект „МВЕЦ „Места 1“ в имот
№ 026044, м. Лаго, землище на с. Обидим, ми
наващо през имоти в землищата на с. Обидим
и с. Гостун, община Банско, област Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Банско до Административния съд – Благоевград.
11086

Председател: Вл. Колчагов

РЕШЕНИЕ № 1019
от 11 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предложе
ние с вх. № ОС-01-784 от 18.07.2011 г. съгласно
Заповед № 09-131 от 10.06.2011 г. Общинският
съвет – гр. Банско, реши:
Одобрява ПУП – ПП за „Ски зона – Банско,
седалков лифт 4CLD за подмяна на съществуващи
влекове „2SL“ в имот 1911653 и имот 1911649 в
м. Платото в землището на гр. Банско, община
Банско, област Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Банско до Административния съд – Благоевград.
11087

Председател: Вл. Колчагов

РЕШЕНИЕ № 1020
от 11 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предложе
ние с вх. № ОС-01-789 от 18.07.2011 г. съгласно
Заповед № 09-131 от 10.06.2011 г. Общинският
съвет – гр. Банско, реши:
Одобрява ПУП – ПП за „Реконструкция на
съществуващи ТП, нови МКТП и кабелни връзки
СрН Ски зона гр. Банско. Кабели 20 kV за ТП
5 + ТП 18 „Тодорка“ от ТП 10 „Плато“ и ТП 17
„Балканиада“ в имот 1911649“ в землището на
гр. Банско, община Банско, област Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Банско до Административния съд – Благоевград.
11088

Председател: Вл. Колчагов

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 1021
от 11 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предложе
ние с вх. № ОС-01-790 от 18.07.2011 г. съгласно
Заповед № 09-131 от 10.06.2011 г. Общинският
съвет – гр. Банско, реши:
Одобрява ПУП – ПП за „Реконструкция на
съществуващи ТП, нови МКТП и кабелни връз
ки СрН в Ски зона гр. Банско. Кабели 20 kV за
ТП 10 „Плато“ в имот 1911653“ в землището на
гр. Банско, община Банско, област Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Банско до Административния съд – Благоевград.
11089

Председател: Вл. Колчагов

РЕШЕНИЕ № 1024
от 11 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предложе
ние с вх. № ОС-01-782 от 18.07.2011 г. съгласно
Заповед № 09-131 от 10.06.2011 г. Общинският
съвет – гр. Банско, реши:
Одобрява ПУП – ПП за „Електропровод НН
от съществуващ ел. провод до ПИ 170454 в м.
Белото камъне в землището на с. Кремен, община
Банско, област Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 1 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Банско до Административния съд – Благоевград.
11090

Председател: Вл. Колчагов

РЕШЕНИЕ № 1025
от 11 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предложе
ние с вх. № ОС-01-785 от 18.07.2011 г. съгласно
Заповед № 09-131 от 10.06.2011 г. Общинският
съвет – гр. Банско, реши:
Одобрява ПУП – ПП за „Проект за рекон
струкция на съществуваща туристическа пъте
ка – макадамов тип – от ул. Найден Геров до
връзка с нов асфалтов път Банско – Добринище“
в землището на гр. Банско, община Банско, об
ласт Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 1 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Банско до Административния съд – Благоевград.
11091

Председател: Вл. Колчагов

РЕШЕНИЕ № 1026
от 11 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предложе
ние с вх. № ОС-01-786 от 18.07.2011 г. съгласно
Заповед № 09-131 от 10.06.2011 г. Общинският
съвет – гр. Банско, реши:
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Одобрява ПУП – ПП за „Проект за реконструк
ция и рехабилитация на съществуваща туристи
ческа пътека от арх. обект „Св. Никола“ до арх.
обект „Ситан кале“ в землището на гр. Банско,
община Банско, област Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 1 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Банско до Административния съд – Благоевград.
Председател: Вл. Колчагов
11092
РЕШЕНИЕ № 1027
от 11 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предложе
ние с вх. № ОС-01-787 от 18.07.2011 г. съгласно
Заповед № 09-131 от 10.06.2011 г. Общинският
съвет – гр. Банско, реши:
Одобрява ПУП – ПП за „Проект за рекон
струкция и рехабилитация на съществуваща
туристическа пътека до арх. обект „Ситан кале“
в землището на гр. Банско, община Банско, об
ласт Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 1 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Банско до Административния съд – Благоевград.
Председател: Вл. Колчагов
11093
РЕШЕНИЕ № 1028
от 11 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предложе
ние с вх. № ОС-01-788 от 18.07.2011 г. съгласно
Заповед № 09-131 от 10.06.2011 г. Общинският
съвет – гр. Банско, реши:
Одобрява ПУП – ПП за „Проект за рекон
струкция и рехабилитация на съществуваща ту
ристическа пътека от макадамов тип гр. Банско
до връзка с моста на р. Бъндерица“ в землището
на гр. Банско, община Банско, област Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 1 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Банско до Административния съд – Благоевград.
Председател: Вл. Колчагов
11094

ОБЩИНА БАТАК
РЕШЕНИЕ № 509
от 30 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 8, ал. 1 ЗОС и чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1,
т. 1 и ал. 2, т. 2 и чл. 136, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Батак, реши:
Разрешава изменението на част от уличната
регулация на ул. Преслав от о.т. 47 до о.т. 56а по
плана на с. Нова махала, община Батак, по кафя
вите линии в съответствие с приложения проект.
Възлага на кмета на Община Батак да пред
приеме необходимата процедура по изпълнение
на решението.
Председател: Е. Саатчъ
11208

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА БЕЛИЦА
РЕШЕНИЕ № 114
от 26 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Белица, реши:
Одобрява ПУП – план за регулация за с. Кра
ище, фаза: Окончателен проект, в граници:
урбанизирана територия на с. Краище по кадас
тралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-22
от 19.04.2011 г. на АГКК – София.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Белица до Административния съд – Благоевград.
11199

Председател: Х. Юруков

РЕШЕНИЕ № 115
от 26 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Белица, реши:
Одобрява ПУП – план за регулация за с. Горно
Краище, фаза: Окончателен проект, в граници:
урбанизирана територия на с. Горно Краище по
кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД18-23 от 19.04.2011 г. на АГКК – София.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Белица до Административния съд – Благоевград.
11200

Председател: Х. Юруков

РЕШЕНИЕ № 116
от 26 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Белица, реши:
Одобрява ПУП – план за регулация за с. Бабяк,
фаза: Окончателен проект, в граници: урбанизира
на територия на с. Бабяк по кадастралната карта,
одобрена със Заповед № РД-18-21 от 19.04.2011 г.
на АГКК – София.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Белица до Административния съд – Благоевград.
11201

Председател: Х. Юруков

РЕШЕНИЕ № 117
от 26 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Белица, реши:
Одобрява ПУП – план за регулация за с. Да
гоново, фаза: Окончателен проект в граници:
урбанизирана територия на с. Дагоново по кадас
тралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-24
от 19.04.2011 г. на АГКК – София.
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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
Белица до Административния съд – Благоевград.
Председател: Х. Юруков
11202

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
РЕШЕНИЕ № 481
от 17 септември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Белослав,
одобрява ПУП – парцеларен план за обект „Газо
провод от ГРС Страшимирово до гр. Белослав, нов
ГРП в землището на с. Страшимирово“, засягащ
имоти № 49, 52, 58, 59, 82, 83, 84, 226, 225, 28005,
28006, 50, 81, 56, 53.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Белослав, пред Варнен
ския административен съд.

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА БОТЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 278
от 20 септември 2011 г.
На основание чл. 20, чл. 17, ал. 1, т. 2, чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 124, ал. 3, чл. 8, т. 1, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1
и чл. 109, ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – Ботев
град, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) на имот № 550127 в м. Пейовица в
землището на с. Трудовец, община Ботевград, с
цел промяна предназначението на същия за „Пре
чиствателна станция за питейни води“ съгласно
приложения проект.
2. Възлага на кмета на Община Ботевград да
организира извършването на произтичащите от
горното решение процедури.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Ботевград пред Административния съд – София
област.
10847

Председател: М. Кирова

Председател: Ив. Сърмов
11143

ОБЩИНА ГР. БЯЛА,
ОБЛАСТ ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 482
от 17 септември 2011 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Белослав,
одобрява ПУП – ПЗ на ПИ 000554, м. Кованлъка,
землището на гр. Белослав, във връзка с преот
реждането на същия от „Производствен терен“
за „Цех за производство на дървени въглища в
затворено помещение“.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Белослав, пред Варнен
ския административен съд.
Председател: Ив. Сърмов
11144
РЕШЕНИЕ № 483
от 17 септември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Белослав,
одобрява ПУ П – ПЗ на ПИ 020018, м. Иню
Юстю, землището на с. Езерово, във връзка с
преотреждането на същия от „Складов терен“
за „Хладилни складове за съхранение на хра
нителни продукти“.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Белослав, пред Варнен
ския административен съд.
Председател: Ив. Сърмов
11145

РЕШЕНИЕ № 85-645
от 15 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Бяла, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план на част от трасе на ка
белна линия 110 kV от УПИ І, кв. 41 до ВЕ 110 kV
„Емона” по ПУП – ПР на местност Мезарлъка в
с. Попович, община Бяла, област Варна.
11278

Председател: С. Кирова

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
РЕШЕНИЕ № 1091
от 16 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гу
лянци, реши:
1. Одобрява парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура извън грани
ците 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 и 091010 по КВС на с. Долни Вит, община
Гулянци, област Плевен.
2. Одобрява ПУП – ПП на елементите на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизирани територии – кабелни ел.проводни
линии средно напрежение, 20 kV за присъеди
няване на Ветроенергиен парк в ПИ № 061020,
063018, 078010, 085002, 089001, 090010, 091001,
091010 по КВС на с. Долни Вит, община Гулянци,
област Плевен.
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3. Одобрява ПУП – ПРЗ – подробен устрой
ствен план – план за регулация и застрояване за
монтаж на ветрогенератори за имоти с № Г9 ПИ
078010 в местността Телеграф; Г10 ПИ 063018 в
местността Над орехите; Г11 ПИ 061020 в мест
ността Могилите; Г12 ПИ 089001 в местността
Крушака; Г13 ПИ 091001 в местността Крушака;
Г14 ПИ 090010 в местността Крушака; Г15 ПИ
091010 в местността Крушака; Г16 ПИ 085002 в
местността Могилите.
11203

Председател: Ем. Петрушева

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО
РЕШЕНИЕ № 631
от 20 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Гълъбово, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обект на техническа
та инфраструктура „Захранващ кабел 20 kV за
Претоварна станция за битови отпадъци в имот
№ 000051 в землище с. Обручище“ с трасе, на
миращо се в ПИ № 42, 53, 75 и 123 в землище
с. Обручище.
11083

За председател: Д. Христов

РЕШЕНИЕ № 632
от 20 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Гълъбово, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обект на техническата
инфраструктура „Външен водопровод ∅ 110 мм
за Претоварна станция за битови отпадъци в
имот № 000051 в землище с. Обручище“ с тра
се, намиращо се в ПИ № 42, 53, 75, 123 и 1770 в
землище с. Обручище.
11084

За председател: Д. Христов

РЕШЕНИЕ № 633
от 20 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Гълъбово, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обект на техническата
инфраструктура „Пътен надлез при км 2+147,50
от тръбния лентов транспортьор на системата
за транспорт и депониране на пепелина и гипс
от ТЕЦ „Ей и Ес ЗС Марица Изток І“ с трасе и
сервитути в ПИ № 000099, 000101, 000102, 000482,
001776, 024016 и 024017 в землище с. Обручище.
11085

За председател: Д. Христов
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ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
ЗАПОВЕД № РД-08-404
от 21 септември 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 1 ЗМСМА и чл. 15,
ал. 1 и 4, чл. 27, ал. 4 от Правилника за прилагане
на Закона за народната просвета във връзка с
Решение № 994 от протокол № 55 от 24.08.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Долна Митрополия, на
реждам считано от 01.10.2011 г. да се прео бразува
Целодневна детска градина „Незабравка“ – с. Гор
на Митрополия, в Обединено детско заведение
„Незабравка“ – с. Горна Митрополия, с една
смесена яслена група за деца от 1 до 3 години
и две групи за деца от 3- до 7-годишна възраст.
Определям заетостта в детската градина, както
следва: педагогически персонал – 4 щата; помощ
но-обслужващ персонал – 5,5 щата; медицински
персонал – 2 щата. За преобразуване на детската
градина е издадено разрешение от 21.09.2011 г. на
РЗИ – гр. Плевен.
Трудовите правоотношения с работещите в
детската градина да се уредят съгласно Кодекса
на труда.
Вр.и.д. кмет: Л. Тончев
11106

ОБЩИНА ДРАГОМАН
ЗАПОВЕД № РД-15-196
от 20 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, чл. 25, ал. 2 и 3
от Закона за общинска собственост във връзка с
Решение № 111 от протокол № 6 от 24.06.2011 г. и
Решение № 125 от протокол № 7 от 15.07.2011 г. на
ОбС – Драгоман, и влязъл в сила ПУП, одобрен
с Решение № 190 от протокол № 1 от 19.01.2006 г.
на ОбС – Драгоман, предвиждащ изграждане
на обект – публична общинска собственост за
задоволяване на неотложна общинска нужда,
която не може да бъде задоволена по друг начин
(реализация на обект: Реконструкция на външен
събирателен колектор до ПСОВ и изграждане на
ПСОВ), отчуждавам следните поземлени имоти:
I. Реална част на поземлен имот № 10030 в
местността Пропъст, землището на гр. Драго
ман, с площ на частта за отчуждаване 530 кв. м.
Собственици на отчуждения имот са наследници
на Стоимен Стоянов Белев. Пазарната стойност
на дължимото обезщетение за отчуждаването на
имот № 10030 е 339,20 лв. съгласно заключението,
дадено от лицензиран оценител. Обезщетението
се разпределя така:
1. Цветанка Стоименова Димитрова (дъще
ря) – 113,07 лв.;
2 . М и л к а С т ои менова С околова (д ъще 
ря) – 113,07 лв.
3. Симеонка Стоименова Иванова (дъще
ря) – 113,07 лв.
II. Реална част на поземлен имот № 49033 в
местността Тоскина круша, землището на гр. Дра
гоман, с площ на частта за отчуждаване 203 кв. м,
сума за обезщетение – 129,92 лв., собственост на
наследници на Стоимен Стоянов Белев:
1. Цветанка Стоименова Димитрова (дъще
ря) – 43,31 лв.;
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2 . М и л к а С т ои менова С околова (д ъще 
ря) – 43,31 лв.;
3. Симеонка Стоименова Иванова (дъще
ря) – 43,31 лв.
III. Реална част на поземлен имот № 10029 в
местността У пропъст, землището на гр. Драго
ман, с площ на частта за отчуждаване 269 кв. м,
сума за обезщетение – 172,16 лв., собственост на
наследници на Георги Василев Белев.
IV. Реална част на поземлен имот № 10028 в
местността У пропъст, землището на гр. Драго
ман, с площ на частта за отчуждаване 449 кв. м,
сума за обезщетение – 287,36 лв., собственост на
наследници на Вито Илиев Геров.
V. Реална част на имот № 10026 в местността
Пропъст, землището на гр. Драгоман, с площ на
частта за отчуждаване 25 кв. м, сума за обез
щетение – 16 лв., собственост на наследници на
Иван Стоев Мадов.
VI. Реална част на имот № 10037 в местността
Пропъст, землището на гр. Драгоман, с площ на
частта за отчуждаване 406 кв. м, сума за обез
щетение – 259,84 лв., собственост на наследници
на Генко Костов Христов.
VII. Реална част на имот № 43007 в местността
Поток, землището на гр. Драгоман, с площ на
частта за отчуждаване 931 кв. м, сума за обез
щетение – 595,84 лв., собственост на наследници
на Григор и Параскева Димитрови.
VIII. Реална част на имот № 43008 в мест
ността Поток, землището на гр. Драгоман, с
площ на частта за отчуждаване 385 кв. м, сума
за обезщетение – 246,40 лв., собственост на Райна
Стефанова Денкова по договор за доброволна
делба от 23.11.2006 г.
IX. Реална част на имот № 43019 в местността
Поток, землището на гр. Драгоман, с площ на
частта за отчуждаване 31 кв. м, сума за обезще
тение – 19,84 лв., собственост на наследници на
Борис Василев Ангелов.
X. Реална част на имот № 49032 в местността
Тоскина круша, землището на гр. Драгоман, с
площ на частта за отчуждаване 191 кв. м, сума
за обезщетение – 122,24 лв., собственост на на
следници на Гълъб Георгиев Величков:
1. Любомир Гълъбов Георгиев (син) – 61,12 лв.;
2. Олга Гълъбова Попова (дъщеря) – 61,12 лв.
XI. Реална част на имот № 49003 в местността
Тоскина круша, землището на гр. Драгоман, с
площ на частта за отчуждаване 184 кв. м, сума
за обезщетение – 117,76 лв., собственост на на
следници на Младен Радев Йонев.
XII. Реална част на имот № 49009 в местността
Тоскина круша, землището на гр. Драгоман, с
площ на частта за отчуждаване 246 кв. м, сума за
обезщетение – 157,44 лв., собственост на Венета
Илиева Джунова.
XIII. Реална част на имот № 49009 в местността
Тоскина круша, землището на гр. Драгоман, с
площ на частта за отчуждаване 309 кв. м, сума за
обезщетение – 197,76 лв., собственост на Венета
Илиева Джунова.
XIV. Реална част на имот № 49009 в местността
Тоскина круша, землището на гр. Драгоман, с
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площ на частта за отчуждаване 2097 кв. м, сума
за обезщетение – 1342,00 лв., собственост на
Венета Илиева Джунова.
XV. Реална част на имот № 49004 в местността
Тоскина круша, землището на гр. Драгоман, с
площ на частта за отчуждаване 1345 кв. м, сума
за обезщетение – 860,00 лв., собственост на на
следници на Славко Петров Йонев.
XVI. Реална част на имот № 49031 в местността
Тоскина круша, землището на гр. Драгоман, с
площ на частта за отчуждаване 1491 кв. м, сума
за обезщетение – 954,24 лв., собственост на на
следници на Симеон Иванов Христов:
1. Найден Симеонов Иванов (син) – 318,08 лв.;
2 . Е л ен к а С и м е онов а Тодо р ов а (д ъ щ е 
ря) – 318,08 лв.;
3. Н и кол и я Георг иева Хрис т ова (с ъп ру
га) – 318,08 лв.
Дължимото обезщетение на всеки от собстве
ниците ще се внесе по банкови сметки, предста
вени от тях и открити от Община Драгоман в
Банка ДСК, клон – гр. Драгоман. Изплащането на
обезщетенията ще започне след 1 октомври 2011 г.
Заповедта на може да се обжалва пред Адми
нистративния съд в 14-дневен срок от обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
И.д. кмет: Ив. Иванова
11003

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 121
от 16 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – Ивайловград, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП – ПЗ) – план за застрояване на позем
лен имот № 120021 по КВС на Ивайловград,
ЕК АТТЕ 32024, община Ивайловград, област
Хасково, като в имота се предвижда изграждане
на площадка за стопански двор за отглеждане
на едри птици.
Председател: Г. Марков
10834
РЕШЕНИЕ № 122
от 16 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – Ивайловград, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП – ПЗ) – план за застрояване на поземлени
имоти с проектни номера 000331, 000483, 000482,
000500 и 000501, м. Колибар чешма, по КВС на
Ивайловград, ЕКАТТЕ 32024, община Ивайлов
град, като в имотите се предвижда площадка
за производствена база на „Пътстройинжене
ринг“ – АД, Кърджали.
Председател: Г. Марков
10835
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РЕШЕНИЕ № 123
от 16 септември 2011 г.

РЕШЕНИЕ № 447
от 8 септември 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – Ивайловград, реши:
Одобрява изменение на подробен устройствен
план (ПУП – ПР) – план за регулация на урегу
лиран поземлен имот І от кв. 121 и урегулиран
поземлен имот ХХI от кв. 83 по ПУП на Ивайло
вград, ЕКАТТЕ 32024, община Ивайловград, като
отпада нереализираната улица от о.т. 692 до о.т.
706, която разделя двата урегулирани поземлени
имота и те се обединяват в урегулиран поземлен
имот ХХІІ от кв. 83, и в имота се предвижда
предимно производствена дейност.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУ Т, решени я на ОбЕСУ Т от
25.11.2009 г. и от 19.03.2011 г. Общинският съ
вет – гр. Каолиново, реши:
1. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен
имот № 080001, намиращ се в землището на
гр. Каолиново, ЕКАТТЕ 36079, община Каоли
ново, област Шумен, идентичен с поземлен имот
№ 000001 в землището на кв. Кус, ЕКАТТЕ 99167,
с обща площ 359 030 кв. м, с цел изграждане на
фотоволтаична електроцентрала.
2. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на
„Външно ел. захранване на част от ПИ № 080001“
по КВС на гр. Каолиново, община Каолиново,
област Шумен.

Председател: Г. Марков
10836

ОБЩИНА КАОЛИНОВО
РЕШЕНИЕ № 445
от 8 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ, решение на ОбЕСУТ от 15.01.2010 г.
Общинският съвет – гр. Каолиново, реши:
1. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен
имот № 000294, намиращ се в землището на с. Тодор
Икономово, ЕКАТТЕ 72594, община Каолиново,
област Шумен, с обща площ 391 232 кв. м, с цел
изграждане на фотоволтаична електроцентрала.
2. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане
на „Външно ел. захранване на ПИ № 000294“ по
КВС на с. Тодор Икономово, община Каолиново.
11004

Председател: З. Назиф

РЕШЕНИЕ № 446
от 8 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, а л. 1 ЗУ Т, решение на ОбЕСУ Т от
25.11.2009 г. Общинският съвет – гр. Каолиново,
реши:
1. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен
имот № 080026, намиращ се в землището на
гр. Каолиново, ЕКАТТЕ 36079, община Каоли
ново, област Шумен, идентичен с поземлен имот
№ 000026 в землището на кв. Кус, ЕКАТТЕ 99167,
с обща площ 281 561 кв. м, с цел изграждане на
фотоволтаична електроцентрала.
2. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за външно ел.
захранване за имот № 080026, намиращ се в
землището на гр. Каолиново, ЕК АТТЕ 36079,
община Каолиново, област Шумен, идентичен
с поземлен имот № 000026 в землището на кв.
Кус, ЕКАТТЕ 99167, с обща площ 281 561 кв. м.
11005

Председател: З. Назиф

Председател: З. Назиф
11006

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 915
от 3 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 4 ЗУТ
и протокол № 04 от 2011 г. на ОЕСУТ, т. 9, във
връзка с чл. 62 АПК Общинският съвет – гр. Кос
тинброд, реши:
Допуска поправка на явна фактическа грешка
в Решение № 844 от 28.04.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Костинброд (ДВ, бр. 44 от 2011 г.), като
се добавят думите „и водоснабдяване“.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 214 ЗУТ.
Председател: В. Михайлов
10953
РЕШЕНИЕ № 923
от 3 септември 2011 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във
връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59,
ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 9 от 2011 г. на
ОЕСУТ, т. 2, Общинският съвет – гр. Костин
брод, реши:
Одобрява проект ПЗ (план за застрояване) за
ниско жилищно строителство в паркова среда за
имот 622038, м. Средорек, гр. Костинброд, зона с
малка височина (Жм), кота корниз 7 м, 2 етажа,
плътност 20 %, Кинт. 0,5, озеленяване 60 % и
свободно застрояване.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 214 ЗУТ.
Председател: В. Михайлов
10954
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РЕШЕНИЕ № 924
от 3 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
и протокол № 13 от 2011 г. на ОЕСУТ, т. 24, Об
щинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПП (подробен ус
тройствен план – парцеларен план) за елементи на
техническата инфраструктура – разпределителен
газопровод от гр. Костинброд до с. Голяновци по
трасето на поземлени имоти ПИ 0000081, ПИ
0000083 и ПИ 700062 – полски път, в землището
на гр. Костинброд.
10955

Председател: В. Михайлов

РЕШЕНИЕ № 925
от 3 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
и протокол № 13 от 2011 г. на ОЕСУТ, т. 25, Об
щинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПП (подробен
устройствен план – парцеларен план) за елементи
на техническата инфраструктура – водопровод за
питейно-битови нужди и канализация от ул. Възход
до ул. Струма по трасето на ПИ 631061 – полски
път, през ПИ 631031 – гр. Костинброд.
10956

Председател: В. Михайлов

РЕШЕНИЕ № 926
от 3 септември 2011 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17,
ал. 1, т. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12,
ал. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол
№ 13 от 2011 г. на ОЕСУТ, т. 23, Общинският
съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект ПЗ (план за застрояване)
за ниско жилищно строителство за имот 750040,
м. Бяла земя, с. Драговищица, община Костин
брод, зона с малка височина (Жм), кота корниз
10 м, 3 етажа, плътност 40 %, Кинт. 1, озеленяване
40 % и свободно застрояване.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 214 ЗУТ.
10957

Председател: В. Михайлов

ОБЩИНА КРЕСНА
РЕШЕНИЕ № 1062
от 16 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинския съвет – гр. Кресна,
реши:
1. Одобрява ПУП – ПРЗ за ПИ № 005073 в
м. Орехово поле, землище с. Долна Градешница,
община Кресна, с площ 9 дка за обект, функци
онално свързан с имота „нива“ по чл. 12, ал. 3
и чл. 8, т. 2 ЗУТ, като новото предназначение
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на имота е „Оранжериен комплекс“ с процедура
по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ, който представлява
обект с дейност, чиито функции са съвместими,
с възложител Димитър Иванов Ребреев, собстве
ност съгласно н. а. № 126, т. ІІ, рег. № 2355, дело
№ 304/2010 г.
2. Одобрява ПУП – ПРЗ на „Мобилтел“ – ЕАД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Илинден“, ул. Кукуш 1, вписано в регистъра на
търговските дружества под № 89751, том 1147,
стр. 59, по ф.д. № 67/2005 на Софийския градски
съд, дан. № 4220141492, БУЛСТАТ 131468980,
представлявано от главния изпълнителен ди
ректор Йозеф Винацер, австрийски гражданин,
и изпълнителния директор Томас Клеменшиц,
австрийски гражданин, които действат само заедно
съгласно договор за наем № 555 от 30.12.2005 г.,
собственик на терена ДАГ – „ДГС гр. Кресна“,
№ 198 – ПИ № 000409 в землището на гр. Кресна,
с ЕКАТТЕ 14492, община Кресна, с площ 0,154
дка, с начин на трайно ползване – горскосто
панска територия, вид собственост – държавна
частна, който попада в отдел/подотдел 226/б,
образуван от имот № 00003, при граници и съ
седи: ПИ № 000311 – горскостопанска територия
на ДАГ – „ДГС, гр. Кресна“, ДП УП съгласно
Наредба № 7, както следва: Пз – 80%, Кинт – 2,0,
Поз – 20%, с височина = 30 м, с устройствена зона
Пп – „предимно производствена“, и конкретно
предназначение на имота „Базова станция“.
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.
11096

Председател: М. Божинова

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № 245
от 20 септември 2011 г.
На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8
ППЗСПЗЗ във връзка с протокол от 10.09.2010 г.,
протокол от 19.08.2011 г. на комисията по чл. 28б,
ал. 6 ППЗСПЗЗ и доклад от 14.09.2011 г. одобрявам
плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 на
земеделските земи, предоставени за ползване на
граждани въз основа на актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ,
за землището на с. Соволяно, община Кюстендил,
област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител пред Административния
съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от обнарод
ването на заповедта в „Държавен вестник“.
11031

Областен управител: Л. Анчев

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА
РЕШЕНИЕ № 438
от 21 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 ЗМСМА и
чл. 30 във връзка с чл. 16, т. 1 и чл. 17, ал. 1, т. 4
ЗАТУРБ Общинският съвет – гр. Лозница, реши:
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1. Закрива кметство с. Манастирци.
2. Закрива кметство с. Манастирско.
3. Закрива кметство с. Крояч.
4. Закрива кметство с. Тръбач.
Решението подлежи на оспорване в срока по
АПК пред Административния съд – Разград.
11198

Председател: И. Ахмедов

ОБЩИНА МЪГЛИЖ
РЕШЕНИЕ № 550
oт 20 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решение № 2 от 13.09.2011 г. на
Експертния съвет по устройство на територията
на Община Мъглиж и решение № 5 от 19.09.2011 г.
на комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ при областна
дирекция „Земеделие“, Стара Загора, Общинският
съвет – гр. Мъглиж, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елек
тропровод 20 kV за присъединяване на фото
волтаична електрическа централа с мощност
20 МWр, подлежаща на изграждане в поземлени
имоти с идентификатори 49494.609.4, 49494.609.5,
49494.609.7, 49494.608.3, 49494.608.4, 49494.607.1,
49494.607.2, 49494.607.3, 49494.607.6, 49494.606.8,
49494.606.9 и 49494.605.13 в м. Трапа, поземлени
имоти с идентификатори 49494.617.1, 49494.616.1
и 49494.616.2 в м. Лагера, поземлени имоти с
идентификатори 49494.614.299, 49494.614.305 в
м. Габровца, поземлени имоти с идентифика
тори 49494.615.296, 49494.615.279, 49494.615.297,
49494.615.285 в землището на гр. Мъглиж, община
Мъглиж, към новопроектирана възлова станция
110/20 kV в поземлен имот № 045058 по КВС на
землище с. Дъбово, община Мъглиж.
Трасето преминава през поземлени имо
ти с идентификатори 49494.605.13, 49494.606.8,
49494.607.1, 49494.607.2, 49494.607.3, 49494.607.6,
49 49 4 . 6 0 7.9 47, 49 49 4 . 6 0 7.9 49, 49 49 4 . 610 . 35 4 ,
49 49 4 . 610 .9 42 , 49 49 4 . 614 . 2 9 9, 49 49 4 . 61 5. 2 7 9,
49494.615.285, 494.615.296, 494.615.297, 49494.615.933,
49494.615.938, 49494.615.939, 49494.615.941, 49494.616.1,
49494.616.915, 49494.622.391, 49494.622.46 по кадас
тралната карта на землище гр. Мъглиж, община
Мъглиж, и през поземлени имоти с № 000136,
000137, 000391, 044012, 045058 по картата на въз
становената собственост на землище с. Дъбово,
община Мъглиж.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.
10925

Председател: Кр. Стойчев

РЕШЕНИЕ № 551
oт 20 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решение № 3 от 13.09.2011 г. на
Експертния съвет по устройство на територията
на Община Мъглиж и решение № 5 от 19.09.2011 г.
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на комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ при Областна
дирекция „Земеделие“, Стара Загора, Общинският
съвет – гр. Мъглиж, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за електро
провод 20 kV за присъединяване на фотоволта
ична електрическа централа с мощност 15 МWр,
подлежаща на изграждане в поземлени имоти с
№ 010080, 010092, 010093, 010097, 010098, 010099,
010100 в м. Буковец, в поземлен имот № 044012 в
м. Посран камък, в поземлени имоти № 011016,
011078, 011079, 011080, 011081 в м. Габрака, в
поземлени имоти № 012037, 012038, 012039 в м.
Бозалъка, в поземлени имоти № 009010, 009113,
009117, 009119, 009120, 009121, 009122 в м. Буковец
в землището на с. Дъбово, община Мъглиж, към
новопроектирана възлова станция 110/20 kV в
поземлен имот № 045058 по КВС на землище
с. Дъбово, община Мъглиж.
Трасето преминава през поземлени имоти с
№ 000118, 000119, 000128, 000133, 000137, 000140,
000373, 000374, 000375, 000379, 000391, 009117,
009119, 009121, 009122, 010090, 010092, 010098,
010099, 011078, 011079, 011080, 012037, 012038, 044012,
045058 по картата на възстановената собственост
на землище с. Дъбово, община Мъглиж.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.
10926

Председател: Кр. Стойчев

РЕШЕНИЕ № 552
oт 20 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решение № 4 от 13.09.2011 г. на
Експертния съвет по устройство на територията
на Община Мъглиж и решение № 5 от 19.09.2011 г.
на комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ при Областна
дирекция „Земеделие“, Стара Загора, Общинският
съвет – гр. Мъглиж, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за електро
провод 20 kV за присъединяване на фотоволтаична
електрическа централа с мощност 15 МWр, подле
жаща на изграждане в поземлен имот с № 079001
в м. Келемите, в поземелени имоти № 076023,
076025, 078034, 078038, 078039 в м. Бялата моги
ла 1, в поземлени имоти 016016, 016022, 016023,
017064, 017065, 017066, 018033, 018037, 018038 в м.
Селски дол, в поземлени имоти № 013023, 013056,
013057, 013058, 013060, 013061, 013062, 013063, 013065,
013066, 013067, 013068, 013069, 013070, 013071,
013072, 013073, 013001, 013003 в м. Памуклука, в
поземлени имоти № 014006, 014029, 014032, 014033,
014034, 014035, 014036, 014037, 015028, 015034, 015036,
015061, 015062, 015082, 015083, 015084, 015086, 015087,
015088, 015089, 015090, 015091, 015092, 015093 в м.
Растова могила в землището на с. Дъбово, община
Мъглиж, към новопроектирана възлова станция
110/20 kV в поземлен имот № 045058 по КВС на
землище с. Дъбово, община Мъглиж.
Трасето преминава през поземлени имоти с
№ 000112, 000113, 000114, 000115, 000116, 000117,
000118, 000119, 000140, 000172, 000346, 000354,
000355, 000373, 000374, 000375, 000379, 000386,
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000387, 000388, 000389, 000390, 000391, 012037,
012038, 012039, 013023, 013059, 013060, 013063,
013066, 013070, 014034, 014036, 014037, 015061, 015082,
015083, 015090, 015091, 015093, 016022, 016023, 017063,
017064, 017065, 018037, 045054, 045058, 076023, 076025,
077051, 078038, 078039, 078041, 079001, по картата
на възстановената собственост на с. Дъбово,
община Мъглиж.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.
10927

Председател: Кр. Стойчев

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО
РЕШЕНИЕ № 602
от 4 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3. т. 2 ЗПСК и
чл. 5 и 7 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Неделино, реши:
1. Приема изготвените правен анализ, инфор
мационен меморандум и приватизационна оценка
за следния общински нежилищен имот: „Склад“
с бруто площ 208 кв. м, намиращ се на втория
етаж в двуетажна масивна сграда, построена в
ПИ пл. № 8009 в м. Каменица, с. Крайна, община
Неделино, актуван с АЧОС № 839 от 13.05.2010 г.,
вписан в Службата по вписванията – Златоград,
с вх. рег. № 219 от 2.06.2010 г., том І-154, дело
131, партида 1324.
2. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот: обект „Склад“ с
бруто площ 208 кв. м, намиращ се на втория
етаж в двуетажна масивна сграда, построена в
ПИ пл. № 8009 в м. Каменица, с. Крайна, община
Неделино, актуван с АЧОС № 839 от 13.05.2010 г.,
вписан в Службата по вписванията – Златоград,
с вх. рег. № 219 от 2.06.2010 г., том І-154, дело
131, партида 1324.
3. Определя метод на продажба – публично
оповестен конкурс на един етап.
4. Утвърждава минимална конкурсна цена в
размер 4750 лв. (съгласно доклада на оценителя).
5. Утвърждава депозит за участие в конкурса
в размер 475 лв. (10 на сто от началната цена),
който се внася по банкова сметка на Община
Неделино, IBAN – BG 30 IABG 74913301090103,
BIC – IABGBGST, до 17,30 ч. в деня преди датата
на конкурса.
6. Конкурсната документация се получава
до 17,30 ч. на 15-ия ден след обнародването на
решението в „Държавен вестник“ от информа
ционния център на общината след заплащане
на сумата 120 лв. (с включен ДДС) по банкова
сметка BG 10 IABG 74918401090600 и код за вид
плащане 447000.
7. Офертите за участие в конкурса се подават
в деловодството на общината до 17,30 ч. на 20-ия
ден след обнародването на решението в „Държа
вен вестник“.
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8. Срокът, в който лицата, закупили конкурс
на документация, могат да отправят искане за
разяснения по процедурата за провеждане на
конкурса, е до 20-ия ден след обнародването на
решението в „Държавен вестник“.
9. Място, ден и начален час на провеждането
на конкурса за продажбата – на 21-вия ден счи
тано от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“ в 10 ч. в сградата на Община
Неделино, в заседателната зала.
10. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов конкурс за продажба на обекта при
същите условия, но със следните срокове:
10.1. срок за закупуване на конкурсна докумен
тация – до 16,30 ч. на 40-ия ден от обнародване
на решението в „Държавен вестник“;
10.2. срок за заплащане на депозита – до 16 ч.
на деня преди датата на конкурса;
10.3. срок за подаване на офертите за участие
в конкурса – до 14 ч. на 45-ия ден от обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
11. Оглед на обекта може да се извърши до
деня преди датата на конкурса след закупуване
на конкурсната документация.
12. Забранява извършването на разпоредителни
сделки, свързани с обекта, сключване на договори
за дялово участие, за наем, за съвместна дейност,
за кредит, за обезпечаване на вземания.
13. Възлага на кмета на Община Неделино да
назначи комисия за провеждането на конкурса,
като определя за председател на същата общински
съветник, както и да извърши всички последващи
действия по процедурата за приватизация съгласно
законодателството.
14. Възлага на кмета на общината сключване
то на приватизационната сделка със спечелилия
конкурса.
11054

Председател: Хр. Петров

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ЗАПОВЕД № 316
от 20 септември 2011 г.
Със Заповед № 293 от 17.10.2002 г. на кмета
на Община Несебър е одобрено изменението на
ПУП – ПРЗ, касаещ обособяване на урегулира
ни поземлени имоти в кв. 1, 2 и 3 с отреждане
за Чисто производствена зона от имоти с пл.
№ 2-20, 22-25 в бивш стопански двор на с. Равда.
С този проект недвижим имот с пл. № 000083,
представляващ земеделска земя в землището на
с. Равда, на площ 1142 кв. м, с начин на трайно
ползване „Пасище – мера“, ІV категория, собстве
ност на Кирил Христов Жеглев от Несебър, ул.
Бриз 5, съгласно договор за покупко-продажба
от 03.09.2003 г., вписан под № 73, т. ІІ, вх. рег.
№ 2720 от 09.09.2003 г. в Службата по вписва
нията – Несебър, е отреден за улица и терен за
озеленяване, представляващи обекти публична
общинска собственост. От изложеното е видно,
че са налице основанията, предвидени в Закона
за общинската собственост за извършване на
отчуждаване. В изпълнение на процедурата по
отчуждаване съгласно чл. 23, ал. 1 ЗОС Об
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щинският съвет – гр. Несебър, е взел Решение
№ 1409 от протокол № 38 от 22.07.2011 г., с което
по предложение на кмета е определен равностоен
общински имот от общинския поземлен фонд в
същото землище, който да послужи за обезще
тение на собственика на отчуждавания имот.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 23,
ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 2 ЗОС,
като взех предвид Заповед № 293 от 17.10.2002 г.
на кмета на общината за одобрение на ПУП и
Решение № 1409 от протокол № 38 от 22.07.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Несебър, нареждам:
1. Отчуждавам недвижим имот с пл. № 000083,
представляващ земеделска земя в землището на
с. Равда, на площ 1142 кв.м, местност Чешме тарла,
с начин на трайно ползване „Пасище, мера“, ІV
категория, собственост на Кирил Христов Жеглев
от Несебър, ул. Бриз 5, съгласно договор за по
купко-продажба от 03.09.2003 г., вписан под № 73,
т. ІІ, вх. рег. № 2720 от 09.09.2003 г. в Службата по
вписванията – Несебър, нанесен в кадастралната
карта на с. Равда с идентификатор 61056.34.101,
с номер по предходен план 340032, на площ
1134 кв.м, при съседи: 61056.34.102, 61056.34.24,
61056.34.9, 61056.34.15, 61056.83.101, 61056.34.100,
за изграждането на обекти – публична общинска
собственост, представляващи улица и терен за
озеленяване, съгласно ПУП – ПРЗ, одобрен със
Заповед № 293 от 17.10.2002 г. на кмета на Общи
на Несебър, касаещ обособяване на урегулирани
поземлени имоти в кв. 1, 2 и 3 с отреждане за
Чисто производствена зона от имоти с пл. № 2-20,
22-25 в бивш стопански двор на с. Равда. Пазар
ната цена на 1 кв.м на описания имот е в размер
13,81 лв. съгласно оценка, изготвена по реда на
чл. 22, ал. 3 ЗОС.
2. Като обезщетение за гореописания имот
собственикът Кирил Христов Жеглев получа
ва равностоен земеделски имот от общинския
поземлен фонд, представляващ 1208,5 кв.м иде
ални части от имот с идентификатор 61056.36.5
по кадастралната карта на с. Равда, целият на
площ 3501 кв.м, с начин на трайно ползване
„Нива“, VІІІ категория, м. Хендек тарла, при съ
седи 61056.36.100, 61056.36.7, 61056.36.6, 61056.36.4,
61056.36.3. Пазарната цена на 1 кв.м е в размер
13,05 лв. съгласно оценка, изготвена по реда на
чл. 22, ал. 3 ЗОС.
С ъ с о б с т в ен и я т з емеде лс к и и мо т с к а д.
№ 61056.36.5 да се ползва съгласно утвърдения
проект за реално ползване, който е неразделна
част от тази заповед, а именно: частта от 1208,5
кв.м, отразена с буква „А“, за ползване от Кирил
Христов Жеглев и частта от 2292,5 кв.м, отразена
с буква „Б“, за ползване от Община Несебър.
Заповедта подлежи на оспорване пред Адми
нистративния съд – Бургас, по реда на АПК в
14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“.
Вр.и.д. кмет: В. Борисов
10996

ВЕСТНИК

БРОЙ 80

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 922
от 21 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нова
Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парце
ларен план за линейни обекти на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизира
ните територии – за обект „Въздушен електро
провод 20 kV“ за поземлен имот 056030, който
преминава през имоти 000403, 000109, 000120,
000158, 000159, 000163 и 066037, намиращи се в
землището на с. Събрано, община Нова Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ ре
шението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Нова Загора, до Административния
съд – Сливен.
11134

Председател: С. Стойчев

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
РЕШЕНИЕ № 878
от 12 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Нови пазар, одобрява проект за под
робен устройствен план – план за застрояване на
поземлени имоти с идентификатори 52009.116.433
и 52009.116.9 по кадастралната карта на гр. Нови
пазар и приложения парцеларен план по част
електро-, определящ трасето на електропровод
ното отклонение. Отреждането на терените се
определя за предимно производствена дейност
(Пп), като инвестиционното намерение на възло
жителя „Eнерджи Ню Па“ – ЕООД, е изграждане
на фотоволтаична електроцентрала. Одобряват
се следните параметри: Пзастр. = 40 – 80 %;
Кинт. = 1,0 – 2,5; Позел. = 20 – 40 %. Проектът
е изложен в стая 402 на общината.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обна
родването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Нови пазар, до Административния
съд – Шумен.
10945

Председател: А. Мойсеев

РЕШЕНИЕ № 879
от 12 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 30, ал. 3 ППЗОЗЗ
Общинският съвет – гр. Нови пазар, одобрява
проект за подробен устройствен план – план
за застрояване и работен устройствен план на
ПИ № 76, собственост на Дарина Николаева
Братованова; ПИ № 77, собственост на Георги
Христов Георгиев, и ПИ № 78, собственост
на Камен Пенчев Кънев; и трите имота са от
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кадастрален район 132, м. Над Бялата чешма,
по кадастралната карта на гр. Нови пазар. От
реждането на терените се определя за ниско
жилищно строителство (Жм) с височина до 10 м
със следните параметри: Пзастр. = 40 – 80 %;
Кинт. = 1.0 – 2.5; Позел. = 20 – 40 %. Проектът
е изложен в стая 402 на общината.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обна
родването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Нови пазар, до Административния
съд – Шумен.
Председател: А. Мойсеев
10946
РЕШЕНИЕ № 880
от 12 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Нови пазар, одобрява проект за подробен
устройствен план – план за застрояване на ПИ
с идентификатор № 52009.120.1 по кадастралната
карта на гр. Нови пазар, за промяна предназна
чението на терена от земеделска земя в поземлен
имот за предимно производствена дейност (Пп) за
изграждане на фотоволтаичен парк със следните
технически показатели: плътност на застрояване
80%; Кинт. 2.5; етажност Н до 10 м (ниско за
строяване); мин. озеленена площ 20%. Проектът
е изложен в стая 402 на общината.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обна
родването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Нови пазар, до Административния
съд – Шумен.
Председател: А. Мойсеев
10947
РЕШЕНИЕ № 887
от 12 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 и ал. 2 чл. 14,
ал. 1 и чл. 16, т. 1 във връзка с чл. 17, ал. 1 и
чл. 30 ЗАТУРБ Общинският съвет – гр. Нови
пазар, реши:
Закрива следните кметства:
кметство Жилино с административен център
с. Жилино;
кметство Зайчино ореше с административен
център с. Зайчино ореше;
кметство Преселка с административен център
с. Преселка; и
кметство Сечище с административен център
с. Сечище.
Решението влиза в сила от датата на обнарод
ването му в „Държавен вестник“.

ВЕСТНИК

ОБЩИНА ОМУРТАГ
РЕШЕНИЕ № 586
от 12 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6 ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1 и 2 и чл. 9 от
Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Омуртаг, реши:
І. Приема правните анализи, информацион
ните меморандуми и приватизационните оценки
и обявява публични търгове с явно наддаване
на следните общински нежилищни имоти, не
включени в имуществото на общински търговски
дружества:
1. УПИ VІІ, кв. 3 по плана на с. Зелена морава,
община Омуртаг, с площ 2452 кв. м, отреден за
„Разширение на мандра“, за имота има съставен
АОС № 444 от 12.06.2000 г., с начална тръжна
цена в размер 10 000 лв.;
2. УПИ V, кв. 9 по плана на с. Зелена мора
ва, с площ 890 кв. м, отреден за „Търговия“, за
имота има съставен АОС № 100 от 14.07.2009 г.,
с начална тръжна цена 3600 лв.;
3. УПИ ІІІ, кв. 9 по плана на с. Зелена морава,
община Омуртаг, с площ 1960 кв. м, отреден за
„Кланичен пункт“, за имота има съставен АОС
№ 101 от 14.07.2009 г., с начална тръжна цена
7840 лв.
Размер на депозитите – 10 % от съответните
начални тръжни цени; депозитите се внасят в
касата на общината до 10 ч. на деня на провеж
дане на търговете.
Цените са платими по банкова сметка на
Община Омуртаг при условията, посочени в съ
ответните информационни меморандуми.
Търговете ще се проведат на 20-ия ден от
датата на обнародването в „Държавен вестник“
от 15 ч. в залата на Общинската администра
ция – гр. Омуртаг, ул. Ал. Стамболийски 2а, а
повторните търгове ще се проведат на 15-ия ден
след първите търгове, на същото място и час,
при същите условия.
Таксата за тръжна документация е 50 лв. за
всеки обект, платими в касата на общината до
10 ч. в деня на провеждане на търга. Тръжните
документи се получават от отдел „ОСПК“, стая
27 на Общинската администрация – гр. Омуртаг,
срещу представена квитанция за заплатена такса.
Оглед на имотите – всеки работен ден до
крайния срок за заплащане на депозити, след
закупуване на тръжна документация.
ІІ. Утвърждава тръжна документация, съдър
жаща: информационен меморандум с тръжни ус
ловия, АОС, скица и проектодоговор за продажба.
ІІІ. Възлага на кмета на общината организаци
ята и провеждането на търговете и сключването
на приватизационните договори.
Председател: М. Исмаил

Председател: А. Мойсеев
11209
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РЕШЕНИЕ № 587
от 12 септември 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6 ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1 и 2 и чл. 9 от
Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Омуртаг, реши:
І. Приема правните анализи, информацион
ните меморандуми и приватизационните оценки
и обявява публични търгове с явно наддаване
на следните общински нежилищни имоти, не
включени в имуществото на общински търговски
дружества:
1. парцел (УПИ) ІV, кв. 14, с. Панайот Хитово,
за „Търговия и обществено хранене“ – незастроен,
с площ 2000 кв.м, за имота има съставен АОС
№ 447 от 5.07.2000 г. с начална тръжна цена
4500 лв.;
2. парцел (УПИ) VІ-104, кв. 14, с. Обител – не
застроен, с площ 1060 кв.м, за имота има съста
вен АОС № 111 от 9.05.1997 г., с начална тръжна
цена 3400 лв.;
3. общинска баня – с. Обител, представляващ
ПИ пл. № 115, кв. 16, с площ 665 кв.м и застроена
едноетажна сграда с площ 135 кв.м, АОС № 3
от 5.06.1995 г., с начална тръжна цена 3600 лв.;
4. УПИ V, квартал 22 по плана на с. Змейно,
община Омуртаг, с площ 4300 кв.м, заедно с по
строената в него двуетажна масивна сграда със
застроена площ 250 кв.м, построена през 1968 г.,
за имота има съставен АОС № 44 от 4.03.1997 г.,
с начална тръжна цена 19 000 лв.;
5. УПИ ХІІ, кв. 15, по плана на с. Обител,
община Омуртаг, с площ 770 кв.м, отреден за
„Млекопункт“, за имота има съставен АОС № 12
от 17.04.2006 г., с начална тръжна цена 2400 лв.;
6. обект „Бивше училище“, с. Долно Новково,
поземлен имот І, кв. 11 по плана на селото, с
площ 6290 кв.м и построената в него двуетажна
масивна сграда със застроена площ 305 кв.м, за
имота има съставен АОС № 90 от 19.03.2009 г., с
начална тръжна цена 23 000 лв.;
7. обект „Бивше училище“, УПИ І-24, кв.
15 по плана на с. Птичево, община Омуртаг, с
площ 8000 кв.м и построената в него двуетажна
масивна сграда със застроена площ 190 кв.м, за
имота има съставен АОС № 257 от 6.08.1997 г., с
начална тръжна цена 24 000 лв.;
8. УПИ ІV, квартал 9 по плана на с. Пъдари
но, община Омуртаг, с площ 6400 кв.м, заедно
с построената в него триетажна масивна сграда
с разгъната застроена площ 660 кв.м, построена
през 1962 г., за имота има съставен АОС № 62 от
10.03.1997 г., с начална тръжна цена 27 000 лв.;
9. поземлен имот с площ 1025 кв.м, отреден за
„Търговия и обществено обслужване“, с иденти
фикатор 53535.501.1908 по плана на гр. Омуртаг
(стар идентификатор кв. 95, парцел І), за имота
има съставен АОС № 158 от 29.07.2010 г., с начална
тръжна цена 12 300 лв.;
10. поземлен имот с площ 6690 кв.м, отреден
за „Търговия и обществено обслужване“, намиращ
се в гр. Омуртаг, с идентификатор 53535.501.3180
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по плана на гр. Омуртаг, за имота има съставен
АОС № 153 от 23.07.2010 г., с начална тръжна
цена 40 000 лв.;
11. урегулиран поземлен имот с площ 3500 кв.м
и построената в него едноетажна масивна сграда
на маза със застроена площ 192 кв.м – бивше
училище в кв. 16, УПИ VІІІ по плана на с. Го
лямо Църквище, община Омуртаг, за имота има
съставен АОС № 212 от 14.07.1997 г., с начална
тръжна цена в размер 11 000 лв.;
12. урегулиран поземлен имот с площ 12 800
кв.м и построената в него двуетажна масивна
сграда с разгърната застроена площ 560 кв.м и
двуетажна масивна пристройка с площ 326 кв.м,
последната построена през 1986 г. в кв. 48, УПИ
по плана на с. Козма Презвитер, община Омуртаг,
за имота има съставен АОС № 49 от 5.03.1997 г.,
с начална тръжна цена 36 000 лв.;
13. УПИ ХІІ, кв. 33а по плана на с. Камбурово,
община Омуртаг, с площ 808 кв.м, отреден за
„Търговия и обществено обслужване“, за имота
има съставен АОС № 137 от 1.07.2010 г., с начална
тръжна цена 3600 лв.;
14. урегулиран поземлен имот І-119 с площ
4030 кв.м, кв. 18, заедно със застроените в него
едноетажна масивна сграда със застроена площ
140 кв.м, едноетажна полумасивна сграда със
застроена площ 130 кв.м, полумасивна постройка
с площ 24 кв.м, по плана на с. Висок, община
Омуртаг, има съставен АОС № 93 от 20.03.2009 г.,
с начална тръжна цена в размер 13 000 лв.
Размер на депозитите – 10 % от съответните
начални тръжни цени, депозитите се внасят в
касата на общината до 10 ч. на деня на провеж
дане на търговете.
Цените са платими по банкова сметка на
Община Омуртаг при условията, посочени в съ
ответните информационни меморандуми.
Търговете ще се проведат на 20-ия ден от
датата на обнародването в „Държавен вестник“
от 14 ч. в залата на Общинската администра
ция – гр. Омуртаг, ул. Ал. Стамболийски 2а, а
повторните търгове ще се проведат на 15-ия ден
след първите търгове, на същото място и час,
при същите условия.
Таксата за тръжна документация е 50 лв. за
всеки обект, платими в касата на общината до
10 ч. в деня на провеждане на търга. Тръжните
документи се получават от отдел „ОСПК“, стая
27 на Общинската администрация, гр. Омуртаг,
срещу представена квитанция за заплатена такса.
Оглед на имотите – всеки работен ден до
крайния срок за заплащане на депозити след
закупуване на тръжна документация.
ІІ. Утвърждава тръжна документация, съдър
жаща: информационен меморандум с тръжни ус
ловия, АОС, скица и проектодоговор за продажба.
ІІІ. Възлага на кмета на общината организаци
ята и провеждането на търговете и сключването
на приватизационните договори.
Председател: М. Исмаил
10989
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 602
от 19 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6 ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от
Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Омуртаг, реши:
І. Приема правните анализи, информацион
ните меморандуми и приватизационните оценки
и обявява търгове с явно наддаване на следните
общински нежилищни имоти, невключени в
имуществото на общински търговски дружества:
1. УПИ ІV-9,10 в кв. 16 по плана на с. Величка,
община Омуртаг, с площ 800 кв.м и построената
в него едноетажна масивна сграда със застрое
на площ 76 кв.м – „Бивша здравна служба“; за
имота има съставен АОС № 313 от 15.07.1998 г.,
с начална тръжна цена 4600 лв.;
2. поземлен имот ІІІ-2, в кв. 9 по плана на
с. Българаново, община Омуртаг, с площ 640 кв.м
и построените в него двуетажна масивна сграда
едноетажна масивна сграда със застроена площ
76 кв.м, Бивша здравна служба; за имота има
съставен АОС № 775 от 20.08.2001 г., с начална
тръжна цена 5500 лв.
3. УПИ І в кв.12 по плана на с. Първан, об
щина Омуртаг, с площ 1300 кв.м, с построената
в него двуетажна масивна сграда със застроена
площ 50 кв.м, бивша здравна служба, построена
през 1986 г.; за имота има съставен АОС № 55
от 06.03.1997 г., с начална тръжна цена 6200 лв.;
4. поземлен имот VІІ-18 в кв. 2 по плана на
с. Долно Новково, община Омуртаг, с площ 800
кв.м, с построената в него едноетажна полумасив
на сграда със застроена площ 70 кв.м за здравна
служба; сградата е построена през 1968 г.; за
имота има съставен АОС № 214 от 14.07.1997 г.,
с начална тръжна цена 4600 лв.
5. УПИ VІ, в кв. 12 по плана на с. Горна
Хубавка, община Омуртаг, с площ 900 кв.м с
построената в него едноетажна масивна сграда
със застроена площ 60 кв.м за здравен дом; за
имота има съставен АОС № 21 от 21.02.1997 г., с
начална тръжна цена 5000 лв.
6. поземлен имот VІ-64 в кв. 6а по плана на
с. Кестеняво с площ 1980 кв.м с построената в
него едноетажна масивна сграда със застроена
площ 90 кв.м, построена през 1981 г. – бивше
у чи лище, и едноета ж на масивна стопанска
сграда със застроена площ 60 кв.м, построена
през 1962 г.; за имота има съставен АОС № 215
от 15.07.1997 г., с начална тръжна цена 8600 лв.;
7. УПИ ІХ, в кв. 12 по плана на с. Величка,
община Омуртаг, с площ 2420 кв.м и построената
в него масивна сграда, представляваща бивша
детска градина със застроена площ 440 кв.м; ед
ноетажната част от сградата е с площ 250 кв.м, а
двуетажната част е със застроена площ 190 кв.м;
за имота има съставен АОС № 461 от 03.11.2000 г.
с начална тръжна цена 22 400 лв.;
8. УПИ ХІ в кв. 8 по плана на с. Илийно,
община Омуртаг, с площ 460 кв.м, отреден за
търговия и обществено обслужване, с построена
та в него двуетажна масивна сграда със ЗП – 98
кв.м и разгърната застроена площ 196 кв.м; за
имота, има съставен АОС № 192 от 14.06.2011 г.,
с начална тръжна цена 7000 лв.
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Размер на депозитите – 10% от съответните
начални тръжни цени; депозитите се внасят в
касата на общината до 10 ч. на деня на провеж
дане на търговете.
Стъпката на наддаване е 10 на сто от началната
тръжна цена на съответните обекти.
Цените са платими по банкова сметка на
Община Омуртаг при условията, посочени в съ
ответните информационни меморандуми.
Срокът за подаване на предложенията за учас
тие в търга е до 10 ч. на 20-ия ден от обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
Търговете ще се проведат на 20-ия ден от датата
на обнародване в „Държавен вестник“ от 14 ч. в
залата на Общинска администрация, гр. Омуртаг,
ул. Ал. Стамболийски 2а, а повторните търгове
се провеждат на 15-ия ден след първите търгове,
на същото място и час, при същите условия.
Таксите за тръжна документация са в размер
50 лв. за всеки един обект, платими в касата на
общината, до 16 ч. на деня, предхождащ датата
на провеждане на търга. Тръжните документи се
получават от отдел ОСПК, стая № 27 на Общинска
администрация, гр. Омуртаг, срещу представена
квитанция за заплатени тръжни книжа.
Оглед на имотите – всеки работен ден до
крайния срок за заплащане на депозити след
закупуване на тръжна документация.
ІІ. Утвърждава тръжна документация, съдър
жаща: информационен меморандум с тръжни ус
ловия, АОС, скица и проектодоговор за продажба.
ІІІ. Възлага на кмета на Община Омуртаг
организацията и провеждането на търговете,
определянето на спечелил търга и сключването
на приватизационните договори.
Председател: М. Исмаил
10990

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 713
от 21 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Павел баня, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване с ел. схема за присъединяване
към ЕВН с цел промяна предназначението на
земеделска земя в урбанизирана територия – от
реждане за фотоволтаичен парк за ПИ 1122026, м.
Под могилите, начин на трайно ползване „нива“,
площ на имота 21235.00 дка, землище с. Долно
Сахране, община Павел баня, област Ст. Загора,
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
Павел баня до Административния съд – Стара
Загора.
Председател: Хр. Петрова
11049
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

РЕШЕНИЕ № 1103
от 16 септември 2011 г.

ЗАПОВЕД № ТУ-298
от 28 септември 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Раднево, одобрява ПУП – план за
застрояване на поземлен имот с идентификатор
61460.75.235 по одобрена кадастрална карта на
гр. Раднево, община Раднево, област Стара Загора.

На основание чл. 129, ал. 3 във връзка с
чл. 128, ал. 12 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и чл. 32,
ал. 1 ЗА одобрявам ПУП – парцеларен план за
трасе на електропровод 20 киловолта от ЖР
стълб № 107/1 от ВЕЛ 20 киловолта „Варвара“,
землище на с. Паталеница, община Пазарджик,
до ПИ № 012090 в м. Дърмата, землище на с. Ве
трен дол, община Септември, на територията на
област Пазарджик.
Заповедта може да бъде обжалвана в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез областния управител пред Административния
съд – Пазарджик, съгласно чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
За областен управител: В. Минкова
11099

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 687
от 8 септември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Петрич, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
оптичен кабел – „Оптична свързаност на селата
Първомай, Беласица, Коларово и Самуилово“, с
трасе и сервитути към него, предвидени да пре
минат в земеделски поземлени имоти в масиви
по КВС, като подробно описание на имотите и
сервитутите е приложено в табличен вид, нераз
делна част към ПУП – ПП, както следва: имот
№ 000031 в землище с. Първомай; № 000166,
000167, 000211, 000215, 000219, 000220, 000223,
000355, 000605 в землище с. Беласица; № 000256,
000352, 000365, 059002 в землище с. Коларово и
№ 000356 в землище с. Самуилово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен всетник“ ре
шението подлежи на обжалване чрез общинския
съвет до Административния съд – Благоевград.
Председател: С. Николов
11207

Председател: Т. Сотирова
11137
РЕШЕНИЕ № 1104
от 16 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Раднево, одобрява ПУП – план за
застрояване на поземлен имот с идентификатор
61460.75.234 по одобрена кадастрална карта на
гр. Раднево, община Раднево, област Стара Загора.
Председател: Т. Сотирова
11138
РЕШЕНИЕ № 1105
от 16 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Раднево, одобрява ПУП – парцеларен
план за обект: „Трасе на кабел 20 kV до поземлен
имот № 024012“ в землището на с. Любеново,
община Раднево, област Стара Загора.
Председател: Т. Сотирова
11139
РЕШЕНИЕ № 1106
от 16 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Раднево, одобрява ПУП – парцеларен
план за отводнителен канал през ПИ № 000094,
000095, 000098, 000128, 000159, 000338, 000346,
000371 и 000702 от КВС на с. Сърнево, община
Раднево, област Стара Загора.
Председател: Т. Сотирова

ОБЩИНА РАДНЕВО

11140

РЕШЕНИЕ № 1102
от 16 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Раднево, одобрява ПУП – план за
застрояване на ПИ № 044001 в землището на
с. Българене, община Раднево, област Стара
Загора.

РЕШЕНИЕ № 1107
от 16 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Раднево, одобрява ПУП – парцеларен
план за отводнителен канал през ПИ № 000425,
000149, 000152, 000154 и 000279 от КВС на с. Сър
нево, община Раднево, област Стара Загора.

Председател: Т. Сотирова
11136

Председател: Т. Сотирова
11141
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ДЪРЖАВЕН
РЕШЕНИЕ № 1108
от 16 септември 2011 г.

1
2.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Раднево, одобрява ПУП – парцеларен
план за обект: „Преместваем павилион в ПИ
№ 000075, местност Алеков баир, в землището
на с. Знаменосец, община Раднево, област Стара
Загора, подобект: „Присъединяване към мрежи
НН – кабел 1 kV“.
Председател: Т. Сотирова
11142

ОБЩИНА РУСЕ
ЗАПОВЕД № РД-01/2946
от 27 септември 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС, чл. 205, т. 1 ЗУТ и влязъл в
сила подробен устройствен план (ПУП) – пар
целарен план, одобрен с Решение № 346, прието
с протокол № 18 от 16.10.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Русе, предвиж дащ изграж дане на
обект – публична общинска собственост, както
и обявление по чл. 25, ал. 1 ЗОС, публикувано
във вестниците „Труд“ (бр. 209 от 3.08.2011 г.), „24
часа“ (бр. 209 от 3.08.2011 г.) и „Бряг“ (бр. 173 от
2.08.2011 г.), на интернет страницата на Община
Русе и поставено на информационните табла
в сградата на общината, и чл. 60, ал. 1 АПК
нареждам:
1. Да се отчуждят части от имоти – частна
собственост, намиращи се в землището на гр. Русе,
местност Слатина, на територията на Русенски
индустриален парк, които попадат в реализа
цията на първи етап от обект „Изграждане на
събирателна улица от кръстовището с довеждащ
път през о.т. 9479, 9480, 9481, 9482, 9483, 9485 до
кръстовището с път за помпена станция „Дуна
рит“ в землището на гр. Русе, местност Слатина,
Русенски индустриален парк, подробно описани по
вид, местонахождение, размер на отчуждаваната
част и собственик на имота, размер на паричното
обезщетение, както следва:
№ Поземлен
по
имот №
ред

Местона
хождение

1
1.

3
4
местност Никола
„Слатина“ Василев
Йорданов

2
63427.85.2

Собственици
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За
Раз
сег
мер
ната
на
площ обез
от
щете
имо нието,
та,
лв.
кв.м
5
1664

6
2163

2
3
4
63427.85.10 местност „АСУА Бълга
„Слатина“ рия“ – ООД,
„Иллес Медес
България“ –
ООД, „Крис
мав“ – ООД,
„Пуентегария“ –
ООД, „Про
консес Бълга
рия“ – ЕООД,
„ССУ – Бълга
рия“ – ООД
3. 63427.85.13 местност „И. З. Русе“ –
„Слатина“, ЕООД
Индуст
риален
парк –
Русе
4. 63427.85.23 местност „Иллес Медес
„Слатина“ България“ –
ООД, „Улбреа
България“ –
ЕООД, „Про
консес Бълга
рия“ – ЕООД,
„ССУ – Бълга
рия“ – ООД
5. 63427.333.94 местност „ Б ъ л г е р и ъ н
„Слатина“, Пропърти Де
Индуст
велъпмънтс“ –
риален
ЕООД („Бълге
парк –
риън Пропърти
Русе
Девелъпмънтс
4“ – ЕООД)
Общ размер на обезщетението:
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5
1890

6
2457

45

1720

350

455

34

1330

8125

2. Изплащането на паричните обезщетения,
определени в т. 1 от заповедта, да започне след
23-ия работен ден от датата на обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“ и да се извър
ши по банков път чрез ТБ „Инвестбанк“ – АД,
клон Русе, след посочване на банкови сметки
от правоимащите при главния счетоводител на
Община Русе.
3. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60, ал. 1 АПК,
което се налага от следните обстоятелства:
Реализирането на проекта има за цел да облекчи
движението на транспортните средства в района
на Индустриален парк – Русе, и не на последно
място да увеличи безопасността на движението.
Изпълнението на обекта е обвързано с осъ
ществяването на инвестиционните намерения от
страна на инвеститорите, придобили право на
собственост от Община Русе върху терени в тази
част на града, което ще има както икономически,
така и социален ефект за общината, предвид
откриването на нови работни места.
От неизпълнението на обекта по т. 1 ще послед
ва значителна вреда за Община Русе, изразяваща
се в изплащане на обезщетения на инвеститорите.
Поради посочените причини изпълнението
на проекта е от първостепенно значение за Об
щина Русе.
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Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – гр. Русе.
Контрола по изпълнението на тази заповед
възлагам на зам.-кмета по икономика, инвести
ции и собственост.
11135

Кмет: Б. Йотов

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 2078
от 9 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Са
моков, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на подземна електропроводна кабелна линия
20 kV през поземлени имоти № 01113, № 001118
и № 001526 за електрозахранване на трафопост
в имот № 001111 по КВС на с. Алино, община
Самоков.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ ре
шението подлежи на обжалване чрез общинския
съвет до Административния съд – София област.
11204

Председател: Л. Янкова

ВЕСТНИК

на с. Хотово, община Сандански. Трасето преми
нава през поземлени имоти № 000341 – полски
път на община Сандански, и № 000342 – дере,
овраг, яма на община Сандански, улична ре
гулация, и УПИ III-67, кв. 20 – собственост на
„Хотово 3“ – ООД.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от об
народването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сандански пред Административния съд – Бла
гоевград.
Председател: Ат. Стоянов
11033

ОБЩИНА ГР. СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ № 1029
от 19 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Септем
ври, одобрява ПУП (парцеларен план) за трасе на
подземен електропровод, попадащо в землищата
на гр. Септември, гр. Ветрен и с. Виноградец.
Председател: Т. Андреевска
11279

ОБЩИНА СИЛИСТРА
ОБЩИНА САНДАНСКИ

РЕШЕНИЕ № 283
от 16 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 10 от 31.08.2011 г.
на ОЕС на Община Сандански Общинският съ
вет – гр. Сандански, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за про
ектно трасе на канал за отпадни води за имот
№ 097020 в местността Нишан таши, землище
на гр. Сандански. Трасето на канала започва
от имот № 097020 – на инвеститора, преминава
през имот № 097010 – частна собственост, пре
сича път IV клас и достига до съществуващата
канализация.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от об
народването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сандански пред Административния съд – Бла
гоевград.
11032
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Председател: Ат. Стоянов

РЕШЕНИЕ № 284
от 16 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 10 от 31.08.2011 г.
на ОЕС на Община Сандански Общинският съ
вет – гр. Сандански, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
кабел 20 kV – външно ел. захранване на обект:
„КТП за хотел“ в УПИ III-67, кв. 20, по плана

РЕШЕНИЕ № 1759
от 2 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 127 от
2011 г. на Експертния съвет по устройство на
територията при Община Силистра Общинският
съвет – гр. Силистра, одобрява подробен устрой
ствен план на територията на община Силистра:
„ПУП – план за застрояване за поземлен имот
№ 66425.504.92 в землището на гр. Силистра,
община Силистра“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ заинтересу
ваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ могат да
обжалват решението в 30-дневен срок от обнарод
ването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Силистра до Административния съд – Силистра.
Председател: Ал. Сабанов
11081
РЕШЕНИЕ № 1801
от 14 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 195
от 2011 г. на Експертния съвет по устройство
на територията на Община Силистра Общин
ският съвет – гр. Силистра, одобрява подробен
устройствен план на територията на община
Силистра: „ПУП – план за застрояване за съз
даване на устройствена основа за изграждане на
птицеферма в имот № 41143.508.3 в землището
на с. Калипетрово, община Силистра“.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ заинтересу
ваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ могат да
обжалват решението в 30-дневен срок от обна
родването в „Държавен вестник“ чрез Община
Силистра до Административния съд – Силистра.
11082

Председател: Ал. Сабанов

ОБЩИНА СИМИТЛИ
РЕШЕНИЕ № 901
от 24 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 2 по протокол
№ 7 от 31.05.2011 г. на експертния съвет по ус
тройство на територията на Община Симитли
Общинският съвет – гр. Симитли, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация (ПУП – ПР) за поземлен имот
№ 000723, намиращ се в м. Драката, землище на
гр. Симитли, община Симитли, и поземлен имот
№ 000252, намиращ се в м. Драката, землище на
с. Крупник, община Симитли. Предвиждане на
подробен устройствен план за „обекти на леката
промишленост“ в устройствена зона Пп – пре
димно производствена. Устройствени показатели:
– начин на застрояване – свободно;
– характер на застрояване – средно;
– плътност на застрояване – 80 %;
– интензивност на застрояване – 2,5;
– минимално озеленена площ – 20 %.
2. Упълномощава кмета на Община Симитли
да предприеме необходимите правни и фактически
действия по изпълнение на решението.
11095

РЕШЕНИЕ № 715
от 16 септември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Царево,
одобрява ПУП – ПРЗ за кв. 90, 97, 98 и 113 по
КК на гр. Царево, като от „временна промишлена
зона“ се отредят за „предимно производствена
зона“, в която не се допуска производство с вредни
отделяния и се допуска изграждане на жилищни
сгради и общежития за персонала, магазини и
заведения за обществено хранене и хотели.
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план – ПЗ (план за застрояване) за разполагане
на фотоволтаична електроцентрала в поземлен
имот 112001, м. Мараши, по земеразделителния
план на с. Малко Тръново, община Чирпан.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред А дминистративния съд – Стара Загора,
чрез Общинския съвет – гр. Чирпан, съгласно
разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.
Председател: Хр. Стефанов
10829
РЕШЕНИЕ № 667
от 15 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чир
пан, одобрява проекта за ПУП – парцеларен план
за обект на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия – външ
но електрозахранване КТП на ППС PD2848
Рупките на БТК в ПИ № 001395, в землището
на гр. Чирпан.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Чирпан пред А дминистративния съд – Стара
Загора.
Председател: Хр. Стефанов
10830

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ

Председател: Св. Атанасовска

ОБЩИНА ЦАРЕВО

10828
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РЕШЕНИЕ № 820
от 21 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тун
джа“ – гр. Ямбол, одобрява проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе
на захранващ водопровод за водоснабдяване на
УПИ I-5 – за производствена дейност, и УПИ
XXI-42021, 42022, 42023 в масив 42 по КВС на
землище с. Кукорево, област Ямбол. Трасето
преминава през поземлени имоти № 52, 42014,
42015, 42017 и 42019.
Председател: Г. Георгиев
11146

Председател: Д. Градев

ОБЩИНА С. ГОРНА МАЛИНА,
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ОБЩИНА ЧИРПАН

РЕШЕНИЕ № 666
от 15 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чир
пан, одобрява проект за подробен устройствен

РЕШЕНИЕ № 16
от 11 февруари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ след разглеждане на
представения доклад Общинският съвет – с. Гор
на Малина, приема решение за одобряване на
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ПУП – ПРЗ на поземлен имот (ПИ) № 044018,
м. Герена, землището на с. Белопопци, община
Горна Малина, Софийска област. С него се ре
гламентира създаването на устройствена зона
за нискоетажно жилищно строителство, като се
обособяват нови УПИ, групирани в кв. 44А – нов
по плана на с. Белопопци. Решението подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – София област, чрез Община Горна Малина.
10971

Председател: Ив. Ников

ОБЩИНА С. СТАМБОЛОВО,
ОБЛАСТ ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 554
от 16 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 2, т. 10
ЗУТ и докладна записка от кмета на общината
Общинският съвет – с. Стамболово, одобрява
ПУП – ПЗ, подробен устройствен план – план за
застрояване на фотоволтаичен парк, м. Юмрук
АЯ, за поземлен имот № 000291 в землището на
с. Стамболово, община Стамболово.
10985

Председател: М. Сербест

РЕШЕНИЕ № 555
от 16 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 2,
т. 10 ЗУТ и докладна записка от кмета на об
щината Общинск и ят съвет – с. Стамболово,
одобря ва П У П – П3, под робен ус т ройс т вен
плен – план за застрояване на ПИ 049014, м.
Панаира, в землището на с. Долно Черковище,
община Стамболово, област Хасково.
10986

Председател: М. Сербест

РЕШЕНИЕ № 556
от 16 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 2, т. 10
ЗУТ и докладна записка от кмета на общината
Общинският съвет – с. Стамболово, одобрява
ПУП – ПП и специализирана план-схема за
„Електропроводна кабелна линия СрН от СРС
стълб № 21 до нов БКТП 20/0,4 kV и до СРС стълб
№ 27, отклонение за ТП „Бялтекс“ и др. от извод
„Рабово“ на ПСТ „Маджарово“, местоположение
ПИ 049020, 000189 и ПИ 000400, землището на
с. Долно Черковище, община Стамболово, област
Хасково.
10987

Председател: М. Сербест

ВЕСТНИК
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25. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило
заявление за проучване на подземни богатства
и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 ЗПБ открива
производство по предоставяне на разрешение
за търсене и проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 6 ЗПБ – скалнооблицовъчни
материали, в площ „Чучка“, разположена в об
щина Самоков, област София.
11127
26. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило
заявление за проучване на подземни богатства
и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 ЗПБ открива
производство по предоставяне на разрешение за
търсене и проучване на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 ЗПБ – строителни материали, в
площ „Аладин“, разположена в община Угърчин,
област Ловеч.
11128
27. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило
заявление за проучване на подземни богатства
и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 ЗПБ открива
производство по предоставяне на разрешение за
търсене и проучване на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 7 ЗПБ – минни отпадъци, в площ
„Балкан махала“, разположена на територията
на община Лъки, област Пловдив.
11129
28. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило
заявление за проучване на подземни богатства
и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 ЗПБ открива
производство по предоставяне на разрешение
за търсене и проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 2 ЗПБ – неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали, в площ
„Полетинци“, общини Трекляно и Кюстендил,
област Кюстендил.
11130
29. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило
заявление за проучване на подземни богатства
и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 ЗПБ открива
производство по предоставяне на разрешение за
търсене и проучване на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 ЗПБ – строителни материали, в
площ „Тервел – Бонево“, община Тервел, област
Добрич.
11131
1. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява в изпълнение на
чл. 149, ал. 4 ЗУТ, че на основание чл. 153, ал. 3
ЗУТ е издал Заповед № РС-51 от 20.09.2011 г. за
презаверяване на Разрешение за строеж № 2а от
29.05.2006 г., издадено от изпълнителния директор
на Изпълнителна агенция „Пътища“, с което е
разрешено да бъдат изпълнени рехабилитаци
онни работи на пътни участъци, включени в
Лот № 8/03 от Проект „Транзитни пътища ІV“,
както следва:
път І-2 „Русе – Разград“ (дясно) от км 1,057
до км 8,262;
път І-2 „Русе – Разград“ (ляво) от км 1,620
до км 8,266;
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път І-2 „Русе – Разград“ (дясно) от км 8,262
до км 15, 612;
път І-2 „Русе – Разград“ (ляво) от км 8,266
до км 12,410;
път І-2 „Русе – Разград“ от км 24,790 до км
30,266;
път І-2 „Русе – Разград“ от км 61,053 до км
63,420;
път І-2 „Разград – Шумен“ от км 77,740 до
км 82,520;
път І-5 „Русе – Бяла“ (дясно) от км 0,00 до
км 2,667;
път І-5 „Русе – Бяла“ (ляво) от км 0,00 до км
2,272;
път І-5 Дъгов мост на р. Русенски Лом от км
2,667 до км 3,093;
път І-5 „Русе – Бяла“ (дясно) от км 3,093 до
км 3,872;
път І-5 „Русе – Бяла“ (дясно) от км 52,182 до
км 56,220;
път І-5 „Русе – Бяла“ (ляво) от км 52,182 до
км 56,219;
път І-5 „Русе – Бяла“ от км 56,220 до км 58,789;
път І-5 „Русе – Бяла“ от км 59,325 до км 65,180;
на територията на общини Русе, Ветово и Бяла,
област Русе, и община Разград, област Разград.
На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване от заинтересованите
лица пред Върховния административен съд чрез
министъра на регионалното развитие и благо
устройството в 14-дневен срок от съобщаването
є в „Държавен вестник“.
11168
37. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д. д. № 267/2011 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Николай Желев
Желев – адвокат от Адвокатската колегия – Со
фия, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок от три месеца.
11173
38. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д. д. № 288/2011 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Сергей Иванович
Цветков – адвокат от Адвокатската колегия – Со
фия, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок от три месеца.
11174
39. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1,
т. 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с ре
шение по д. д. № 298/2011 на Дисциплинарния
съд при Адвокатската колегия – София, Тотю
Петков Духлаков – адвокат от Адвокатската ко
легия – София, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок от три месеца.
11175
40. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д. д. № 300/2011 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Цанко Бенчов
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Вътев – адвокат от Адвокатската колегия – Со
фия, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок от три месеца.
11176
41. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д. д. № 250/2011 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Марийка Кири
лова Минева – адвокат от Адвокатската коле
гия – София, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок от три месеца.
11177
42. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д. д. № 91/2011 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Милослав Сто
янов Цветков – адвокат от Адвокатската коле
гия – София, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок от три месеца.
11178
43. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 49, ал. 1 във
връзка с чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвока
турата обявява, че с решение по д. д. № 235/2011
на Дисциплинарния съд при Адвокатската коле
гия – София, Константин Стоев Стойков – адво
кат от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от шест месеца.
11179
98. – Националната агенция за приходите, Тери ториа лна ди рек ц и я – Варна, о тдел
„Прин удително изпълнение“, ИРМ Русе, на
основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление
№ 6243/2007/000050 от 03.10.2011 г. възлага на
кооперация „Районен кооперативен съюз“, Русе,
БУЛСТАТ 000530721, адрес за кореспонденция:
Русе, пл. Хан Кубрат 1, следния недвижим имот:
пункт за ракияизваряване със ЗП 60 кв. м, постро
ен върху общинска собственост – пасище, мера, в
м. Къмпинга, с площ 16,713 дка, представляваща
имот № 000236 в землището на с. Бъзън, община
Русе, с ЕКАТТЕ 07231; масивна едноетажна сграда
с работно и сервизно помещение, бетонов под и
тухлени стени; скатен покрив от дървени греди и
керемиди; дървена дограма с частично разрушено
остъкление; електрифицирана, с водоснабдяване
без канализация; граници на имота: север – вила,
юг – частен дом, изток – асфалтова площадка,
запад – мера, за сумата 2264 лв. Собствеността
преминава у купувача от датата на постановле
нието и същото подлежи на вписване от съдията
по вписванията чрез службата по вписванията.
11236
1. – Софийският университет „Св. Кл. Охридски“ обявява конкурси за: професори по: 2.1.
филология (китайски език и литература) – един;
3.6. право (граждански процес) – един; 3.5. об
ществени комуникации и информационни науки
(журналистика – изследване на масовата кому
никация) – един; 2.3. философия (етика) – един;
3.3. политически науки (политология – полит
икономия) – един; 4.1. физически науки (физика
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на атомите и молекулите) – един; 4.4. науки за
земята (регионална геология) – един; 3.9. тури
зъм (география на туризма) – един; 4.4. науки
за земята (география – географски информа
ционни системи) – един; 4.2. химически науки
(органична химия) – един; 4.3. биологически
науки (зоология – зоология на безгръбначни
те животни) – един; 2.4. религия и теология
(омилетика) – един; 2.1. филология (български
език) – един; 2.4. религия и теология (библеис
тика – Нов завет) – един; доценти по: 2.1. фило
логия (японска литература и култура) – един; 3.6.
право (финансово право) – един; 3.5. обществени
комуникации и информационни науки (журналис
тика – медиен език и стилове на писане) – един;
1.2. педагогика (андрагогия) – един; 3.4. социални
дейности (управление на организации за социална
работа) – един; 2.4. религия и теология (Свещено
писание на Стария завет) – един; 4.1. физиче
ски науки (астрономия и астрофизика) – един;
2.4. религия и теология (история на религии
те) – един; 4.4. науки за земята (биогеография
и география на почвите) – един; 2.1. филология
(сръбски и хърватски език) – един; 4.4. науки за
земята (география – географски информационни
системи) – един; главни асистенти по: 2.1. фило
логия (съвременен английски език – практически
курс) – двама; 3.1. социология, антропология
и науки за културата (етнология и съвремен
ност) – един; 3.1. социология, антропология и на
уки за културата (политическа етнология) – един;
2.1. филология (съвременен немски език – прак
тически курс) – един; 3.6. право (наказателно
право) – един; 3.5. обществени комуникации и
информационни науки (журналистика – кому
никация за социални мрежи) – един; 1.2. педа
гогика (образование на възрастните) – един; 4.5.
математика (вероятности и статистика) – един;
3.8. икономика (счетоводна отчетност, контрол
и анализ на стопанската дейност) – един; 4.1.
физически науки (обща физика: механика; мо
лекулна физика, електричество и магнетизъм,
оптика) – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи: в ректората, стая 108, София 1504,
бул. Цар Освободител 15, тел. 987-36-34.
11275
75. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за цивилен служител про
фесор по 05.12.02 военнополитически проблеми на
сигурността по учебната дисциплина национална
и международна сигурност със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. За дата на
подаване на документите от кандидатите се счита
датата на завеждането им в регистратурата на Во
енната академия. По отношение на кандидатите ще
се извърши проучване за издаване на разрешение
за достъп до класифицирана информация съгласно
чл. 45 от Закона за защита на класифицираната
информация. Документи и справки: в София, бул.
Евлоги и Христо Георгиеви 82; тел.: 92 26 512, 92
26 576, 92 26 567.
11216
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28. – Техническият университет – София,
обявява конкурси за: професор по 5.2 Елек
тротехника, електроника и автоматика (Елек
троизмервателна техника) към катедра „Елек
троизмервателна техника“ – ФА; доценти по:
5.1 Машинно инженерство (Приложна механи
ка) – един, към катедра „Механика“ – ТФ; 5.3
Комуникационна и компютърна техника (Ком
пютърни системи, комплекси и мрежи) – един,
към катедра „Електроника, компютърни системи
и технологии“ – Колеж по енергетика и елек
троника; главни асистенти по: 5.2 Електротех
ника, електроника и автоматика (Технология
на елек т рон но т о п роизводс т во) – ед и н; 5.2
Елект ротехника, елект роника и автоматика
(Автоматизация на инженерния труд и системи
за автоматизирано проектиране) – един, и два
та към катедра „Микроелектроника“ – ФЕТТ,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в Техническия
университет – София, в съответните факултет
ни канцеларии: ФА – каб. 2340, тел. 965 24 06;
ТФ – каб. 12222, ТФ – каб. 9108, тел. 965 25 62;
КЕЕ – каб. 2307Б, тел. 965 36 43; ФЕТТ – каб.
1332а, тел. 965 22 20.
11217
27. – Техническият у ниверситет – София,
обявява конкурси за приемане на редовни и
задочни докторанти по държавна поръчка за
2011/2012 г. в съответствие с Решение № 320 от
19.05.2011 г. на Министерския съвет съгласно
приложението. Срокът за подаване на докумен
тите е 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Кандидатите за докторанти подават
до ректора заявление, като прилагат следните
документи: 1. автобиография; 2. ксерокопие
от диплома за висше образование (придоби
т а о бра зоват ел но -к ва л ифи к а ц ион на с т епен
„магистър“) с приложението към нея; завър
шилите при степенна структура на обучение
представят копия от дипломите за завършени
образователно-квалификационни степени „ба
калавър“ и „магистър“ и приложенията към
тях; 3. документи, удостоверяващи интересите
и постиженията в съответната научна област
(препоръки от хабилитирани лица – 2 броя,
списък на публикации и др.); 4. документ, удос
товеряващ платена такса за участие в кандидат
докторантски конкурс (30 лв. за първи изпит по
специалност и 20 лв. за изпит по чужд език); 5.
два плика, надписани с точен адрес на канди
дата за получаване на съобщения. Справки и
документи в Техническия университет – София,
бул. К лимент Охридски 8, бл. 2, кабинет 2312,
тел. 9652592. За филиала Пловдив – ул. Цанко
Дюстабанов 25, 4 корпус, ет. 4, кабинет 4426,
тел. 032 659567. За база Сливен – бул. Бургаско
шосе 59, тел. 044 667410.
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1

0

ЕФ

ЕЕ

Теория на електронните вериги и електронна
схемотехника

2

2

ФЕТТ

ЕТ

Микроелектроника

1

0

ФФОЕ

УД

Електротехни Теоретична електротехника
ка, електрони Електрически материали и кабелна техника
ка и автома
Електрически машини
тика

6

7

4

1

ФЕТТ

МЕ

Електронни преобразователи

1

1

ФЕТТ

СЕ

Електронизация

2

2

ФЕТТ

ЕТ

Индустриална електроника

1

0

ФЕТТ

СЕ

Системи с изкуствен интелект

1

1

ФА

АЕЗ

1

0

ФА

СУ

Технология на електронното производство

1

0

ФЕТТ

МЕ

Теория на автоматичното управление

1

1

ФА

СУ

Приложение на принципите и методите в кибер
нетиката в различни области на науката

1

1

ФА

АНП

1

1

ФА

СУ

Метрология и метрологично осигуряване

1

0

ФА

ЕИТ

Информационно-измервателни системи

1

0

ФА

ЕИТ

Уреди и системи за аналитично измерване и за
контрол на среди

1

0

ФА

ЕИТ

Интегрална схемотехника, материали, технология
и специално обзавеждане

1

0

ФЕТТ

МЕ

Медицински уреди

0

1

ФЕТТ

ЕТ

Роботи и манипулатори

2

2

ФА

АЕЗ

Автоматизация на инженерния труд и системи
за автоматизирано проектиране

1

1

ФЕТТ

ЕТ

Автоматизирани системи за обработка на ин
формация и управление

1

0

ФА

СУ

1

1

ФА

АНП

Автоматизация на производството

2

2

ФА

АЕЗ

2

2

ФА

АНП

1

0

ФФОЕ

УД

1

1

ФЕТТ

ЕТ

Автоматизация на области от нематериалната
сфера
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3

6

7

1

ФКСУ

КС

0

ФФОЕ

УД

5

2

ФКСУ

КС

1

0

ФКСУ

ПКТ

1

0

ФКСУ

ПКТ

2

1

ФКСУ

КС

Автоматизация на инженерния труд и системи
за автоматизирано проектиране

1

0

ФКСУ

ПКТ

Осигурителна техника и системи

1

0

ФТК

ТМКС

Автоматизирани системи за обработка на ин
формация и управление

5

2

ФКСУ

КС

1

0

ФКСУ

ПКТ

К о м у н и к а ц и  Системно програмиране
онна и компю
Компютърни системи, комплекси и мрежи
търна техника

Системи с изкуствен интелект

5.4.

5.5.

С Т Р. 7 5
4

5

1
1

3

0

ФТК

РКВТ

Комуникационни мрежи и системи

2

0

ФТК

КМ

Автоматизация на области от нематериалната
сфера

1

0

ФКСУ

ПКТ

Елементи и устройства за автоматиката и изчис
лителната техника

1

1

ФКСУ

КС

Кабелни и оптични комуникационни системи

0

1

ФТК

КМ

Комутационни системи

0

1

ФТК

КМ

Радиопредавателна и радиоприемна техника

3

1

ФТК

РКВТ

Телевизионна и видеотехника

2

0

ФТК

РКВТ

Теоретични основи на комуникационната техника

2

1

ФТК

РКВТ

1

0

ФТК

КМ

Теоретична топлотехника

1

0

ЕМФ

ТХТ

Ядрени енергетични инсталации и уредби

1

1

ЕМФ

ТЯЕ

Термични и ядрени електрически централи

1

1

ЕМФ

ТЯЕ

Енергопреобразуващи технологии и системи

1

1

ЕМФ

ТЯЕ

Промишлена топлотехника

1

1

ЕМФ

ТЯЕ

Топлоснабдяване, газоснабдяване, вентилация,
климатизация, акустика и осветителна техника

0

1

ЕМФ

ТЯЕ

1

1

ЕМФ

ТХТ

Хладилни машини и апарати за охлаждане и
кондициониране

1

0

ЕМФ

ТХТ

Транспорт, ко Двигатели с вътрешно горене
рабоплаване и
Автомобили, трактори и кари
авиация
Подвижен железопътен състав и теглителна сила
на влаковете

1

0

ТФ

ДАТТ

1

0

ТФ

ДАТТ

1

0

ТФ

ЖПТ

Управление и експлоатация на железопътния
транспорт

1

0

ТФ

ЖПТ

Управление и организация на автомобилния
транспорт

1

0

ТФ

ДАТТ

Навигация, управление и експлоатация на въз
душния транспорт

1

0

ТФ

ВТ

Динамика, балистика и управление летателни
апарати

1

0

ТФ

ВТ

Транспортни системи и транспортни технологии

1

0

ТФ

ЖПТ

Локомотиви, вагони и трамваи

1

0

ТФ

ЖПТ

Енергетика
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4

5

6

7

5.6.

Материали и Методи за контролиране и изпитване на мате
материалозна риали, изделия и апаратура
ние

1

1

МТФ

МТМ

5.13.

О б щ о и н ж е  Ергономия и промишлен дизайн
нерство
Управление и организация на промишления
транспорт

1

1

МФ

ИД

1

0

МФ

ИЛПТСТ

Филиал – Пловдив
Ши

Области на висше об

фър

разование

Научни специалности

Форма

Факул

на обуче

тет

и професионални на

ние

правления

ред. зад.

5

Технически науки

5.1.

Машинно инженерство Материалознание и технология на маши

Катедра

2

0

ФМУ

МТТ

1

0

ФМУ

МУ

Технология на машиностроенето

3

0

ФМУ

МТТ

Металорежещи машини и системи

1

0

ФМУ

МТТ

Метрология и метрологично осигуряване

1

0

ФМУ

МУ

Динамика, балистика и управление на

1

1

ФМУ

МУ

Електротехника, елек Електрозадвижване

1

0

ФЕА

СУ

троника и автоматика Електроизмервателна техника

0

1

ФЕА

Електро

Електронизация

1

0

ФЕА

Електро

Индустриална електроника

1

0

ФЕА

Електро

Теория на автоматичното управление

1

0

ФЕА

СУ

Автоматизация на производството

1

0

ФЕА

СУ

Квантова и оптоелектроника

3

0

ФЕА

ОЕЛТ

К о м у н и к а ц и о н н а и Компютърни системи, комплекси и мрежи

1

1

ФЕА

КСТ

компютърна техника

1

0

ФЕА

КСТ

1

0

ФМУ

Механика

Транспорт, корабопла Двигатели с вътрешно горене

1

0

ФМУ

ТАТТ

ване и авиация

Автомобили, трактори и кари

1

1

ФМУ

ТАТТ

Навигация, управление и експлоатация на

0

1

ФМУ

ТАТТ

2

1

ФМУ

ТАТТ

ностроителните материали
Теория на механизмите, машините и ав
томатичните линии

полета на летателни апарати
5.2.

техника
ника
ника

5.3.

Автоматизирани системи за обработка на
информация и управление

5.4.

Енергетика

Енергопреобразуващи технологии и сис
теми

5.5.

въздушния транспорт
Проектиране и конструиране на автома
тични и пилотирани летателни апарати
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ВЕСТНИК

С Т Р. 7 7

Филиал – Сливен
Ши
фър

Области на висше
образование
и професионални на
правления

1

Педагогически науки

1.2.

Педагогика

Научни специалности

Форма Факул
на обуче
тет
ние

Катедра

ред. зад.

Теория на възпитанието и дидактика

1

2

ИПФ

ПМ

5

Технически науки

5.1.

Машинно инженер Приложна механика
ство
Машинознание и машинни елементи

1

0

ИПФ

ММТ

1

0

ИПФ

ММТ

Електротехника, елек Електрически мрежи и системи
троника и автоматика
Автоматизирани системи за обработка на
информация и управление

1

1

ИПФ

ЕЕА

1

0

ИПФ

ЕЕА

Енергетика

0

1

ИПФ

ММТ

5.2.

5.4.

Теоретична топлотехника

11162
24. – Тех ническ и ят у ниверситет – Варна,
обявява конкурси за: професор в професионално
направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и
авиация, научна или учебна специалност „Теория
на ДВГ“ към катедра „Транспортна техника и
технологии“ – Машинно-технологичен факултет;
доценти по: професионално направление 5.5.
Транспорт, корабоплаване и авиация, научна или
учебна специалност „Конструкция и проектира
не на ДВГ“ – един, към катедра „Транспортна
техника и технологии“ – Машинно-технологи
чен факултет; професионално направление 5.5.
Транспорт, корабоплаване и авиация, научна или
учебна специалност „Горивни уредби и управле
ние на ДВГ“ – един, към катедра „Транспортна
техника и технологии“ – Машинно-технологичен
факултет; професионално направление 5.13 Общо
инженерство, научна или учебна специалност
„Интериорен дизайн“, „Цветознание“ – един, към
катедра „Индустриален дизайн“ – Машинно-тех
нологичен факултет; професионално направление
5.2 Електротехника, електроника, автоматика,
научна или учебна специалност „Електрически
апарати“ – един, към катедра „Електротехника
и елек т ро т ех нолог и и“ – Елек т ро т ех н и ческ и
фа к ул т е т; п р о ф е сиона л но на п ра в лен ие 5.4
Енергетика, научна или учебна специалност
„Електрически мрежи и системи“ – един, към
катедра „Електроенергетика“ – Електротехни
чески факултет, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Докумен
ти – в университета, отдел „Човешки ресурси“,
тел. 052/383-284.
11161
13. – Ст опа нск а а к а дем и я „ Д. А . Ценов“ – Свищов, обявява конкурс за доцент по
05.02.05 финанси, парично обращение, кредит
и застраховка (финанси) със срок 2 месеца от

обнародването в „Държавен вестник“. Докумен
ти – в академията, офис „Докторантура и научни
съвети“, тел. 66-362.
11225
6. – Институтът за изследване на изкуствата
при БАН – София, обявява конкурс за заемане
на академичната длъжност професор по 05.08.04
Изкуствознание и изобразителни изкуства (сред
новековно и възрожденско изкуство) за нуждите
на сектор „Изобразителни изкуства“ със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вест
ник“. Документи – в института, ул. Кракра 21,
тел. 02944 24 14.
11169
5. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурси за: професор по 03.01.37 обща
хирургия в катедра „Пропедевтика на хирурги
чески болести“ за нуждите на Първа клиника по
хирургия на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – ЕАД,
Плевен; доценти по: 03.01.42 урология – един, в
катедра „Сестрински хирургични грижи“ за нуж
дите на Клиника по урология на УМБАЛ „Д-р
Г. Странски“ – ЕАД, Плевен; 03.01.40 ортопедия
и травматология в едноименната катедра – един,
за нуждите на Клиника по ортопедия и травма
тология на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – ЕАД,
Плевен; 03.01.21 дерматология и венерология в
едноименния сектор – един, за нуждите на Кли
ника по кожни и венерически болести на УМБАЛ
„Д-р Г. Странски“ – ЕАД, Плевен, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в Медицински
университет – Плевен, ул. Климент Охридски 1,
ректорат, ет. 1, стая 103, тел. 064/884-180.
11226
76. – Националният диагностичен научно
изследователски ветеринарномедицински институт „Проф. д-р Георги Павлов“ – София,
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обявява конкурси за докторантури – редовни и
задочни, по следните специалности и шифри:
редовна докторантура по 04.03.11. „Ветеринарносанитарна експертиза“ – една; редовна докторан
тура по 04.03.12. „Епизоотология, инфекциозни
болести и профилактика на заразните заболява
ния по животните“ – две; задочна докторантура
по 04.03.06. „Патология на животните“– една;
задочна докторантура по 04.03.12. „Епизоотоло
гия, инфекциозни болести и профилактика на
заразните заболявания по животните“ – една,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документите се подават в деловодството
на НДНИВМИ. За справки: НДНИВМИ, бул.
П. Славейков, тел. 952-12-77; www.vetinst-bg.com.
11160
77. – Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт,
„Проф. д-р Георги Павлов“ – София, обявява
конкурси за заемане на академични длъжности
по следните специалности и шифри: главни
асистенти по: 04.03.11. „Ветеринарно-санитарна
експертиза“ към секция „Ветеринарно-санитарна
експертиза“ – един; 04.03.12. „Епизоотология,
инфекциозни болести и профилактика на зараз
ните заболявания по животните“ към секция
„Бактериология и бактериални болести“ – един;
доцент по 04.03.12. „Епизоотология, инфекциозни
болести и профилактика на заразните заболява
ния по животните“ към секция „Екзотични и
особено опасни инфекции“; професор по 04.03.10
„Дезинфекция, дезинсекция и дератизация“ към
секция „Паразитология и ДДД“, всички със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вест
ник“. Документите се подават в деловодството
на НДНИВМИ. За справки: НДНИВМИ, бул. П.
Славейков 15, тел. 952-12-77; www.vetinst-bg.com.
11197
11. – Община Разград на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през септември 2011 г. чрез
търг с явно наддаване е извършена приватизаци
онна продажба на поземлен имот № 61710.506.502
по кадастралната карта на Разград с площ 3355
кв. м, с начин на трайно ползване: за друг вид
производствен складов обект, за който е съста
вен акт за частна общинска собственост № 467
от 21.01.2009 г., с граници на имота: имоти с
№ 61710.506.501, 61710.506.504, 61710.506.503 и
61710.506.2, на „А кансу“ – ООД, Разград, за
19 840 лв., платими в 30-дневен срок след сключ
ване на договора.
11210
49. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
под робен ус т ройс т вен п ла н – изменение на
план за регулация на улица от о. т. 784-а до о.
т. 780; изменение на план за регулация на УПИ
ХХІХ – „за озеленяване“, от кв. 152 и на УПИ
ХХVІІ – „за ОДЗ“, от кв. 153; план за регулация
и застрояване на УПИ VІ-1025, 1026 от кв. 153-А,
м. Гниляне. Проектът е изложен в район „Нови
Искър“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заин
тересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до главния архитект на Столичната община чрез
район „Нови Искър“. Проектите за подробни
устройствени планове подлежат на обществено
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обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1 ЗУТ преди
внасянето им в общинския експертен съвет по
устройство на територията.
11150
27. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собстве
ници по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен
проект за ПУП – план за улична регулация за
провеждане на обслужваща улица в масив 66,
землище кв. Банево, гр. Бургас, за осигуряване
достъп до имоти пл. № 066017, 066018 и 066019,
който е изложен за разглеждане в кметството
в кв. Банево. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването на съобщението в „Дър
жавен вестник“.
11107
28. – Община Бургас на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите
собственици, че с протоколи № 1 от 17.03.2011 г.
и № 4 от 21.07.2011 г. на комисията по § 4к,
ал. 12 ПЗРЗСПЗЗ, назначена със Заповед № 657
от 18.03.2009 г. на кмета на Община Бургас, са
приети проекти за изменение на плана на ново
образуваните имоти в зони по § 4 ПЗРЗСПЗЗ,
както следва: 1. за НПИ № 143.231, за № 736 по
помощен план към ПНИ на с.о. Лозницата, зе
млище гр. Българово, община Бургас; 2. за НПИ
№ 501.974 и № 501.627 по ПНИ на с.о. Острица
2, землище на кв. Банево, гр. Бургас; 3. за НПИ
№ 505.44 и № 505.67 по ПНИ на с.о. Острица
2, землище с. Миролюбово, община Бургас; 4.
за НПИ № 501.724 и № 501.725 по ПНИ на с.о.
Острица 2, землище кв. Банево, гр. Бургас. На
основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ заинтересу
ваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по проектите и придружаваща ги
документация до кмета на общината в едноме
сечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“. Проектите са на разполо
жение в стая 401, Община Бургас.
11149
55. – Община Генерал Тошево, отдел „АСНКР“,
обявява съгласно чл. 128, ал. 2 ЗУТ, че има изра
ботени и са представени за разглеждане оконча
телни ПУП – ПЗ за имоти с подобект от обект
ВяЕЦ „Централна Добруджа“ за следните имоти
по КВС на землищата: 1. с. Василево, община
Генерал Тошево, ЕКАТТЕ 10183, имоти с № 018012
с подобект С1-Т2 и № 018034 с подобект С1-Т3;
2. с. Средина, община Генерал Тошево, ЕКАТТЕ
68326, имоти с № 010014 с подобект С1-Т1, № 022038
с подобект С1-Т4; № 022020 с подобект С2-Т1;
№ 023030 с подобект С1-Т5; № 023006 с подобект
С2-Т2; № 023006 с подобект С2-Т3; № 023007
с подобект С2-Т4; № 024029 с подобект С2-Т5;
№ 021020 с подобект С3-Т1; № 029012 с подобект
С3-Т2; № 028029 с подобект С5-Т3; № 027022
с подобект С5-Т2; № 027008 с подобект С6-Т2;
№ 027009 с подобект С6-Т3, № 027009 с подобект
С6-Т4; № 020015 с подобект С4-Т2; № 020037
с подобект С4-Т3; № 020037 с подобект С4-Т3;
№ 025033 с подобект С3-Т3; № 025029 с подобект
С3-Т4; № 025013 с подобект С5-Т1 и № 026042 с
подобект С6-Т1.
11205
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54. – Община Генерал Тошево, отдел „АСНКР“
обявява съгласно чл. 128, ал. 2 ЗУТ че има изра
ботени и са представени за разглеждане оконча
телни ПУП – ПЗ (ПП) за имоти с подобекти от
обект ВяЕЦ „Централна Добруджа“ за следните
имоти по КВС на землищата: 1. с. Василево,
община Генерал Тошево, ЕКАТТЕ 10183, имоти
с № 010035 с подобект Д-4, № 030041 с подобект
Д-5, № 011032 с подобект Д-6, № 028004 с подо
бект Д-7, № 024064 с подобект Д-10, № 023003
с подобект Д-11, № 025022 с подобект Д-12,
№ 023056 с подо бект Д-13, № 016048 с подобект
Д-14; 2. с. Средина, община Генерал Тошево,
ЕКАТТЕ 68326, имоти № 024009 с подобект Д-15,
№ 024027 с подобект Д-16, № 021003 с подобект
Д-17 и № 018009 с подобект Д-18; 3. с. Преселенци,
община Генерал Тошево, ЕКАТТЕ 58181, имоти
с № 030020 с подобект Д-1, № 030045 с подобект
Д-2, № 037003 с подобект Д-3, № 018071 с под
обект Д-19, № 106008 с подобект Д-20 и № 106011
с подобект Д-21; 4. с. Балканци, община Генерал
Тошево, ЕКАТТЕ 02484, имоти с № 010017 с по
добект Д-8 и № 011006 с подобект Д-9.
11206
94. – Община Добричка, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на ПУП – парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура – ли
неен обект извън границите на урбанизираните
територии, за обект „Присъединяване към мрежа
СрН на ветрогенератори в ПИ № 040024, 041042,
018042, 024041, 036054, 036052 в землището на
с. Дебрене“ през имоти – полски пътища, па
сища, мера, нива, и път ІV клас по КВС на
с. Дебрене, 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 админи
страция в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
11237
10. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за „Кабелно електро
захранване на фотоволтаична система в ПИ
№ 033005, 033018, 033030, 033032, 033041, 033042 и
033045, м. Герделийски герен, по КВС на с. Сигмен,
община Карнобат“. Трасето на кабела е с начало
от подстанция в чертите на строителната граница
на гр. Карнобат, преминава през поземлени имоти
от землището на гр. Карнобат (полски пътища,
път ІV клас, кравеферма) с дължина около 4738 м
и в землището на с. Сигмен (път ІV клас, полски
пътища, канали, жп линия) с дължина на кабела
около 2235 м. Сервитутната ивица по оста на
трасето е с ширина 4 м, по 2 м от двете страни.
Проектът на ПУП – ПП е изложен в сградата
на община Карнобат, отдел „ТСУ“ – център за
административно и информационно обслужва
не на гражданите, ет. 1. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтере
суваните лица на основание чл. 128, ал. 5 във
връзка с чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени
предложения, искания и възражения по проекта
до общинската администрация.
11239
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9. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за „Кабелно електро
захранване на фотоволтаична система в ПИ
№ 033012, 033013, 033015, 033044, 033047, 033048,
033049 и 033055, м. Герделийски герен, по КВС на
с. Сигмен, община Карнобат“. Трасето на кабела
е с начало от подстанция в чертите на строител
ната граница на гр. Карнобат, преминава през
поземлени имоти от землището на гр. Карнобат
(полски пътища, път ІV клас, кравеферма) с дъл
жина около 4738 м и в землището на с. Сигмен
(път ІV клас, полски пътища, канали, жп линия)
с дължина на кабела около 2083 м. Сервитутната
ивица по оста на трасето е с ширина 4 м, по
2 м от двете страни. Проектът на ПУП – ПП е
изложен в сградата на община Карнобат, отдел
„ТСУ“ – център за административно и инфор
мационно обслужване на гражданите, ет. 1. В
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица на основание
чл. 128, ал. 5 във връзка с чл. 131 ЗУТ могат да
направят писмени предложения, искания и възра
жения по проекта до общинската администрация.
11238
8. – Община Котел, област Сливен, на основа
ние чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – ПП за елементите на техни
ческата инфраструктура – линеен обект извън
границите на урбанизираните територии, за обект
„Довеждащ водопровод за водоснабдяване на
с. Черница, гр. Сунгурларе, с. Славянци, с. Чубра,
с. Мокрен, с. Пъдарево и Полеви учебен полигон
„Ново село“; Том ІІІ ПУП – ПП на територията
на община Котел, преминаващ през имоти по
КВС на с. Мокрен и с. Пъдарево, област Сливен, и
през имоти по устройствения план на с. Мокрен,
област Сливен. 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.
11212
13. – Община Мизия на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани,
че е изготвен проект за ПУП – парцеларен план
за обект „Преносни газопроводи високо наля
гане с АГРС от ПГХ Чирен до гр. Козлодуй и
гр. Оряхово“, пресичащи землищата на с. Лип
ница, с. Софрониево, с. Войводово и гр. Мизия.
Проект ът е на разположение в общинската
администрация – гр. Мизия, ет. 3, стая 310. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания до
Община Мизия.
10951
216. – Областният управител на област с
административен център Пазарджик обявява
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ, че на основание
чл. 144 във връзка с чл. 142, 143 и чл. 145, ал. 2
ЗУТ въз основа на действащ подробен устройствен
план (ПУП) – ПРЗ за „Регионален център за тре
тиране на неопасни отпадъци“ в землището на
гр. Панагюрище, одобрен със Заповед № ТУ-219
от 29.07.2011 г., и извършена промяна на пред
назначението на земята с решение № КЗЗ-9 от
28.06.2011 г. на комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ
и в съответствие със съгласувани от областния
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управител идейни проекти на 29.07.2011 г. е издал
разрешение за строеж № РС-24 от 26.09.2011 г.: на
Община Панагюрище, представлявана от Георги
Гергинеков – кмет, в качеството му на възложител
да извърши строителство на обекти: „Изграждане
на съоръжение за третиране и обезвреждане на
отпадъците в общините Панагюрище и Стрелча“;
„Рекултивация на регламентирано депо Пана
гюрище 1 в община Панагюрище“, в общински
имоти от КВС с № 085013, 085014, 085301, 085302,
085307, 085311, 085312, 085313, 085314, 085316,
085338, 085339, 085350 и част от имоти с № 085323,
085351 и № 085501, м. Братаница в землището на
гр. Панагюрище, община Панагюрище, област
Пазарджик. Разрешението за строеж подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
11100
82. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на план за улична регулация
и имоти за обекти на публична собственост в
структурна единица 504 СМФ по ОУП на общи
на „Марица“, м. „Долна поляна“, по кадастрал
ната карта на с. Трилистник, област Пловдив,
изготвен на основание заповед № РД-09-460 от
09.06.2011 г. на кмета на Община „Марица“ при
условията на чл. 16, ал. 7 ЗУТ, като се образуват
два нови квартала: 52, 56 с отреждане на Смф.
Имотите, който се включват в разработката по
вид собственост, са: ПИ 61.1, ПИ 16.2, ПИ 16.3,
ПИ 16.6, ПИ 16.7, ПИ 16.8, ПИ 16.9, ПИ 16.10, ПИ
16.11, ПИ 16.12, ПИ 16.74 – частна собственост, и
ПИ 16.5 – път (общинска публична собственост),
ПИ 16.4 – нива (общинска частна собственост).
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, стая 408 (дирекция „УТЕС“).
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят пис
мени възражения, предложения и искания до
общинската администрация.
11097
97. – Община Стрелча на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните соб
ственици на поземлени имоти в кв. 69 и 89,
гр. Стрелча, че е изработен и приет проект за
изменение на ПУП – ПР (план за улична регу
лация) на ул. Георги С. Раковски от о.т. 221 до
о.т. 447, кв. 69 и кв. 89, и за отстраняване на явна
фактическа грешка в регулационния план на гр.
Стрелча – за дублиране номерата на квартал 69,
като създава нов квартал с номер 69А и про
меня номерацията на включените в него УПИ.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация – Стрелча, пл. Дружба 2, ет. 2,
стая № 5. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в ед
номесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
11211
28. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (парцеларен план)
за трасе на подземен ел. кабел СрН 20 kV от п/я
„Златен рог“ през поземлени имоти № 000050,
000861, 000858, 000196, 000857, 000859, 000254,
000814, 000237, 000238, 000820, 000144 до поземлен
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имот № 018092 по КВС на землище с. Безмер,
община „Тунджа“, област Ямбол. Проектът за
подробен устройствен план е на разположение на
заинтересуваните лица в дирекция „ТСУ и УПП“
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
11147
77. – Община с. Ковачевци, област Перник, на
основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че
е изработен помощен план и план на новообразу
ваните имоти на земеделски земи, предоставени
за ползване на граждани въз основа на актове
по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, в землището на с. Калище,
м. Рашова, който е изложен в Община Коваче
вци. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени искания и възражения по плановете и
придружаващата ги документация до кмета на
общината.
11235
48. – Община с. Крушари, област Добрич,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за елементите на техни
ческата инфраструктура във и извън границите
на урбанизираната територия – на водопровод за
Ловен дом, ПИ № 053003 по КВС на с. Абрит,
засягащ улица от с. Абрит и път ІV клас, имоти
№ 000133 и № 000156. Проектът е изложен в
стая 201 в сградата на общинската администрация.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
желаещите могат да се запознаят с него и при
несъгласие да депозират възражение.
11148

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на осно
вание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от „Диаг ност и чно -консул тат ивен
център Ескулап – Цитомед“ – ООД, Пазарджик,
„Диагностично-консултативен център 17 – Со
фия“ – ЕООД, София, и „Диагностично-консул
тативен център 24 – София“ – ЕООД, София,
на правила за реда за определяне на специали
зираните медицински дейности и стойността на
медико-диагностичните дейности за назначаване
от изпълнители на първична и специализирана
медицинска помощ, приети с Решение № РДУС-04-12 от 16.01.2008 г. на УС на Националната
здравноосигурителна каса (НЗОК) и Правила за
реда за определяне на специализираните медицин
ски дейности и стойността на медико-диагностич
ните дейности за назначаване от изпълнители на
първична и специализирана медицинска помощ,
приети с Решение № РД-УС-04-153 от 21.12.2009 г.
на УС на НЗОК, по което е образувано адм.д.
№ 9696/2011 по описа на Върховния администра
тивен съд.
11132
Административният съд – Варна, на основа
ние чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм. д. № 3571/2010 по описа на ХVІ състав по
жалба от Никола Петров Николов и Кристияна
Станева Николова против Решение № 2405-10 от
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23, 24 и 30.06.2010 г. на Общинския съвет – гр.
Варна, за одобряване на ПУП – ПРЗ на кв. Св.
Никола във Варна в частта за ПИ пл. № 1293-Б.
Съдът указва на заинтересованите лица, че в срок
от 1 месец от обнародването в „Държавен вестник“
могат да подадат заявление до Административния
съд – Варна, със съдържание, съобразно чл. 218,
ал. 4, т. 1 – 7 ЗУТ, за конституирането им като
ответници в производството.
11181
Административният съд – Варна, на основа
ние чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм.д. № 3235/2011 по описа на ХVІ състав по жал
ба от Юлиана Великова Николова срещу Решение
№ 3409-7 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен подробен
устройствен план – план за улична регулация на
СО „Зеленика“ в частта за имот № 158. Съдът
указва на заинтересованите лица, че в срок от
1 месец от обнародването в „Държавен вестник“
могат да подадат заявление до Административния
съд – Варна, със съдържание съобразно чл. 218
ал. 4, т. 1 – 7 ЗУТ, за конституирането им като
ответници в производството.
11222
Административният съд – Варна, на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съ
общава, че по жалба на кмета на община Варна
срещу приетата с Решение № 3398-5 по протокол
№ 35 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, Наредба за организация на
движението на територията на община Варна е
образувано адм. дело № 3130/2011, ІІ отделение,
ХV състав, насрочено за 3.11.2011 г.
11223
Административният съд – Сливен, съобщава,
че е образувано адм. д. № 243/2011 по описа на
съда с предмет на оспорване Заповед № РД-15830 от 01.08.2011 г. на кмета на Община Сли
вен, с което е одобрено изменение на ПУП в
част – план за регулация за УПИ ХХII-49 в кв.
3 по плана на с. Мечкарево, община Сливен,
като УПИ ХХII-49 се разделя на два нови урегу
лирани поземлени имота: УПИ ХХII-49 с площ
1460 кв. м и УПИ ХХХI-49 с площ 730 кв. м
съгласно зелено изчертаните линии и надписи
върху плана за регулация. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници
в производството по делото в едномесечен срок
от деня на обнародването в „Държавен вестник“
на съобщението за оспорването чрез подаване
на заявление в същия срок до съда. Заявлени
ето до съда да съдържа реквизитите, изброени
в чл. 218, ал. 4 ЗУТ, а именно: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес ако
има такъв – за български граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересованото лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявле
нието се прилагат писмени доказателства, удос
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товеряващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на ИАА, както и за
присъединяване към подадената жалба.
11224
Административният съд – София-град, VІ три
членен състав, съобщава за направено по адм.д.
№ 4099/2011 оспорване по жалба на сдружение
„Асоциация за градско паркиране“ срещу Наред
бата за организация на движението на територията
на Столичната община в частта є относно раз
поредбите на чл. 44, ал. 10, чл. 51, ал. 6 и чл. 52,
ал. 8, за което е образувано адм.д. № 4099/2011 на
Административния съд – София-град, тричленен
състав, насрочено за 11.11.2011 г. от 10 ч.
11155
Административният съд – София-град, ІІ от
деление, 37 състав, призовава Мария Стоянчевова,
Ян Стоянчев и Ева Стоянчевова като заинтересо
вани страни по адм. дело № 2137/2011, образувано
по жалби на Младен Стоянов Митков, Аника
Стоянова Кузманова, Йорданка Стоянова Мит
кова и Филинка Стоянова Шаламанова срещу
Заповед № РД-46-14 от 15.02.2011 г. на кмета на
район „Панчарево“ – Столична община. Делото
е насрочено за 22.12.2011 г. от 13,30 ч. Заинте
ресованите страни да посочат съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при усло
вията на ГПК.
11156
Административният съд – София-град, съоб
щава, че е образувано адм. дело № 7499/2011 на ІХ
троен състав, насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 25.11.2011 г. от 10,30 ч., по
жалби на сдружение „Българска туристическа ка
мара“, София, сдружение „Българска хотелиерска
и ресторантьорска асоциация България“, София,
„Родина Турист“ – АД, София, „Джоли“ – АД,
София, сдружение „Хотелиерско-ресторантьор
ско сдружение „Витоша“, София, и „Парк-хотел
„Москва“ – АД, София, срещу § 3 и 12 от ПЗР
на Наредбата за изменение и допълнение на На
редбата за определяне на размера на местните
данъци, приета с Решение № 766 по протокол № 54
от 17.12.2009 г. на Столичния общински съвет, и
§ 12, ал. 1 ПЗР, приет с Решение № 3 по прото
кол № 81 от 13.01.2011 г. на СОС за приемане на
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата
за определяне на размера на местните данъци.
11157
Административният съд – София-град, уведо
мява всички заинтересувани лица, че по описа на
съда е образувано адм.д. № 6922/2011, насрочено
за 30.11.2011 г. от 14 ч., по жалба на Асен Стоянов
Тасев – изпълнителен директор на „Институт по
заваряване“ – АД, срещу Заповед № РД-09-22 от
8.04.2009 г. на главния архитект на район „Сер
дика“, СО, с която са одобрени: 1. Изменение
на плана за регулация на м. „Надлез Надежда“,
кв. 21, УПИ ІІ – „за производствена, търговска,
обслужваща, административна дейност и подзем
ни паркинг-гаражи“, обособяване на нови УПИ:
ІІ – „за производствена, търговска, обслужваща,
административна дейност и подземни паркинггаражи“, и ІХ – „за производствена, търговска,
обслужваща, административна дейност и подзем
ни паркинг-гаражи“, по кафявите линии, цифри,
щриховки и зачертавания съгласно приложения
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проект. 2. Изменение на плана за застрояване на
м. „Надлез Надежда“, кв. 21, нови УПИ ІІ и ІХ
съгласно приложения проект. Заинтересованите
лица могат да се конституират като ответници
по делото в едномесечен срок от деня на обна
родването в „Държавен вестник“, като подадат
писмена молба със съдържание и приложения,
посочени в чл. 218, ал. 4 и 5 ЗУТ.
11180
Административният съд – София-град, ІІ от
деление, 30 състав, призовава Николай Цветанов
Марков, Капка Милотонова Теобал, Надя Хри
стова Божилова, с неизвестни по делото адреси,
да се явят в съда на 01.12.2011 г. в 10,30 ч. като
заинтересовани страни по адм. дело № 1945/2011,
образувано по жалба на Любчо Денков Ташев срещу
Заповед № РД-15-013 от 25.01.2011 г. на Областния
управител на област София-град. Заинтересовани
те страни да посочат съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на ГПК.
11219
Административният съд – София-град, уве
домява, че е образувано адм.д. № 8634 по описа
на съда за 2010 г. на ІІ АО, 24 състав, по жалба
на Цветанка Лулчева Лулчева от София срещу
Заповед № РД-09-50-992 от 16.07.2008 г. на главния
архитект на Столична община, с която са одобрени
план за регулация на м. „Волуяк – гарата“, кв. 91а,
УПИ ІІ-2067 – „за офиси, складове и магазини“,
улица по о.т. 429а – 429б по червените и сините
линии, цифри и текст, и план за застрояване на
м. „Волуяк – гарата“, кв. 91а, УПИ ІІ. Съдът съ
общава, че заинтересованите страни могат да се
конституират като ответници в производството
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“. Делото е
насрочено за 16.01.2012 г. от 14,30 ч.
11221
Софийският районен съд, гр. отделение, 61 със
тав, уведомява Кристиян Николов Симеонов с
рождена дата 11.09.1954 г., че книжата с прило
женията по гр. д. № 48754/2009 може да получи
в едномесечен срок лично или чрез представител
с указание, че може да депозира писмен отговор
в едномесечен срок от получаването.
11182
Хасковският районен съд уведомява Андонис
Василиус Маркидис, роден на 20.04.1967 г. в гр.
Дидимистика, Гърция, с последен адрес с. Мине
рални бани, област Хасково, ул. Тракия 19, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда в двуседмичен
срок от обнародването на съобщението в „Дър
жавен вестник“ за получаване на съобщението
с приложените книжа като ответник по гр.д.
№ 2246/2011, заведено от Галина Колева Марки
дис от Хасково, с правно основание чл. 49, ал. 1
СК. Ако не се яви, за да получи съобщението с
книжата в указания срок, делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК, като на ответника
ще бъде назначен особен представител.
11220
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че е образувано гр.д.
№ 157/2011, насрочено за 13.02.2012 г. от 10 ч., по
предявен от Комисията за установяване на иму
щество, придобито от престъпна дейност иск с
правно основание чл. 28, ал. 1 във връзка с чл. 4,
ал. 1 и 2 ЗОПДИППД срещу Бойко Цанов Ичев,
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лично и в качеството му на ЕТ „Бойко Ичев“, ЕИК
820149479, с постоянен и настоящ адрес: Ловеч,
община Ловеч, област Ловеч, ул. Княз Имери
тински 81, и Татяна Славоева Ичева с постоянен
адрес: Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, ул.
Княз Имеритински 81, за отнемане в полза на
държавата на следното имущество, придобито
от Бойко Цанов Ичев и Татяна Славоева Ичева:
От ЕТ „Бойко Ичев“, ЕИК 820149479, на основание
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
Товарен автомобил, марка „ГАЗ“, модел 53, с
рег. № Л 2828 ТВ, рама № 63924, двигател № 165125,
първоначална регистрация – 08.11.1989 г., дата на
пререгистрация – 11.06.2008 г.
От Бойко Цанов Ичев на основание чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД:
– 25 дяла по 100 лв. всеки един от тях на обща
стойност 2500 лв., притежавани от Бойко Цанов
Ичев, в капитала на „Каимекс“ – ООД, ЕИК
110002755, със седалище и адрес на управление:
Ловеч, област Ловеч, община Ловеч, п.к. 5500,
ул. Княз Имеритински 105;
– на ли чната су ма по банкова смет ка
№ 76301076491985 в „Уникредит Булбанк“ – АД,
собственост на Бойко Цанов Ичев;
– на ли чната су ма по банкова смет ка
№ 76301078924831 в „Уникредит Булбанк“ – АД,
собственост на Бойко Цанов Ичев;
– наличната сума по банкова сметка ВG 05
PIRB 7181 4722 0408 85 в „Банка Пиреос Бълга
рия“ – АД, собственост на Бойко Цанов Ичев;
– наличната сума по банкова сметка IВАN: ВG
96RZВВ91551055648083 в „Райфайзенбанк“ – ЕАД,
собственост на Бойко Цанов Ичев;
– наличната сума по банкова сметка № ВG
23ВРВI79284059539501 в „Юробанк И Еф Джи Бъл
гария“ – АД, собственост на Бойко Цанов Ичев;
От Татяна Славоева Ичева на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД:
– наличната сума по банкова сметка IВАN: ВG
04 SТSА 93000011958663 в банка „ДСК“ – ЕАД,
собственост на Татяна Славоева Ичева.
От Бойко Цанов Ичев и Татяна Славоева Ичева на
основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД.
– Сумата в размер 209 500 лв. по пазарна
стойност от продажбата на:
а) апартамент № Б-6 в София, ул. 819, в сектор
„Б“, на II жилищен етаж, със застроена площ 64,57
кв.м, състоящ се от входно антре, дневна-столова,
кухненски бокс, спалня, баня-тоалетна, балкон, при
съседи: апартамент А-12, заден двор, апартамент
Б-7, стълбище; заедно с принадлежащите му: мазе
Б-9, с полезна площ 9,37 кв.м при съседи: коридор,
мазе Б-8, мазе Б-10, улица, както и съответните
идеални части от общите части на сградата и от
правото на строеж върху дворните места, върху
които е построена сградата, представляващи: парцел
VІ-680 от кв. 7 по плана на София, местността „Ви
тоша – ВЕЦ – Симеоново“, с площ от 900 кв.м, при
съседи: ул. 819, парцели VII – общ., V-666, VІІІ-682,
IX-681, 1379, и парцел V-666 от кв. 7 по плана на
София, местността „Витоша – ВЕЦ – Симеоново“,
с площ от 687 кв.м, при съседи: ул. 819, парцели
VІ-680, ІХ-681,1379, Х-общ. и IV-1121;
б) апартамент Б-7 в незавършен вид в София,
ул. 819, в сектор „Б“, на II жилищен етаж, със
застроена площ 77,91 кв.м, състоящ се от входно
антре, дневна-столова, кухненски бокс, спалня,
баня-тоалетна, тоалетна, балкон, при съседи:
апартамент А-11, апартамент Б-6, стълбище, апар
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тамент Б-8 и улица, както и съответните идеални
части от общите части на сградата и от правото
на строеж върху гореописаните дворните места;
в) подземен гараж № 16 в София, район „Сту
дентски“, на ул. 21-ви век 8 – 10 (стара улица 819),
със застроена площ 26,84 кв.м при съседи: под
земна улица, гараж № 15, заден двор, гараж № 17,
заедно със съответните идеални части от общите
части на сградата и от правото на строеж върху
дворните места, отчуждени с нотариален акт №
97, том № LXXVI, дело № 68361 от 18.06.2004 г.,
вх. рег. № 23974 на Службата по вписванията при
Районен съд гр. София.
В двумесечен срок от обнародване на обявле
нието в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат на основание чл. 29 ЗОПДИППД да
предявят своите претенции върху описаното погоре имущество.
11183
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.II.2008 г. по ф.д. № 6658/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Визон БГ“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Тодор Икономов
18, офис 5, с предмет на дейност: строителство,
проектантска дейност, дизайн и архитектура,
покупка, продажба, обзавеждане на недвижими
имоти, търговия на дребно и на едро в страната
и в чужбина със стоки, суровини, селскостопан
ска продукция, билки, етерични масла, гъби,
риба, разкриване и експлоатация на заведения за
обществено хранене, консервна промишленост,
шивашко производство, туризъм, хотелиерство,
ресторантьорство, хазарт (след получаване на
съответен лиценз). Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Алексей Владимирович
Иванов и Галина Борисовна Иванова и се упра
влява и представлява от съдружниците заедно
и поотделно.
15830
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.I.2008 г. по ф.д. № 6536/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „ПВ – комерс“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ж.к. Чайка, бл. 43,
вх. В, ет. 6, ап. 68, с предмет на дейност: търговия
на едро и дребно с промишлени стоки, селско
стопанска продукция, хранителни стоки, цигари,
алкохол, риболовни принадлежности, машини,
съоръжения, стоки за бита, козметични продукти,
автомобили, хотелиерство, ресторантьорство,
туроператорска и туристическа агентска дейност,
производство на селскостопанска продукция,
хранителни стоки, машини, съоръжения, стоки за
бита, промишлени стоки, разработка на софтуер,
сделки с интелектуална собственост, изследова
телска дейност, външноикономическа дейност,
внос, износ, представителство и посредничество
на физически и юридически лица, вкл. и в чуж
бина, проектиране, строеж, покупка, обзавеждане
и ремонт на недвижими имоти с цел продажба,
посредничество при разпоредителни сделки и
наемане на недвижими имоти, консултации, мар
кетинг, мениджмънт, управление на недвижими
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имоти, консултации в областта на застраховането,
транспорт и спедиция, информационна, рекламна,
издателска и печатарска дейност, организиране
на курсове за квалификация и преквалификация,
техническо обслужване и ремонт на МПС, изра
ботка и продажба на метали и метални изделия,
козметични, фризьорски и шивашки услуги. Дру
жеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Георги Милчев Иванов и Елена Жечкова Станева
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
15831
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 1807/94 за „Клас – 94“ – ООД: заличава
като съдружник Марийка Ганчева Господинова;
заличава като управител и представляващ Же
льо Димитров Генчев; вписва като управители
и представляващи дружеството Михаил Желев
Димитров и Костадин Василев Костадинов, които
ще управляват и представляват заедно и поот
делно; вписва актуализиран дружествен договор
на съдружниците.
15855
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ вписа промени по ф.д.
№ 385/99 за „Рубин“ – АД, гр. Тервел: заличава
като член на съвета на директорите Красимир
Андонов Андонов; вписва като член на съвета
на директорите Диана Колева Колева; вписва
промяна в устава на дружеството.
15856
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ прилага по ф.д.
№ 385/99 проверени и приети годишни счето
водни отчети за 2005 и 2006 г. на „Рубин“ – АД,
гр. Тервел.
15857
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени
по ф.д. № 318/2006 за „Евроагро“ – ЕООД, Ка
варна: заличава като едноличен собственик на
капитала и управител Ангел Иванов Димов;
вписва като едноличен собственик на капитала
и управител Росен Ангелов Димов; вписва нов
учредителен акт.
15877
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по ф.д.
№ 55/2004 за „Майкъл – Кристиин Вилас“ – ООД:
заличава досегашния съдружник и управител;
вписва дружеството като „Майкъл – Кристиин
Вилас“ – ЕООД, с едноличен собственик на
капитала и управител Стивън Джеймс Селууд;
вписва актуализиран учредителен акт.
15878
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1568/2007 за „Алис Солан“ – ЕООД: вписва
промяна в седалището и адреса на управление
от Варна, в с. Хаджи Димитър, община Каварна,
област Добрич.
15879
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1351/2006 за „Хинчлифс“ – ЕООД: вписва
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промяна в седалището и адреса на управление
от с. Оброчище, ул. Боряна 7Б, на Балчик, вилна
зона Изгрев, ул. Двадесета 8.
15880
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1282/2005 за „Райчев М“ – ЕООД: вписва
като съдружник и управител Живко Желязков
Ташев, който ще управлява и представлява за
едно и поотделно с вписания управител Милен
Райчев Минков; вписва дружеството като „Райчев
М“ – ООД.
15881
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна
по ф.д. № 80/2006 за „Супер строй“ – ООД: за
личава като съдружник и управител Костадин
Стоянов Райнов; вписва дружеството като „Су
пер строй“ – ЕООД, с едноличен собственик на
капитала и управител Тодор Георгиев Йорданов;
вписва учредителен акт на дружеството.
15882
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 638/2002 за „Нида“ – ООД: заличава като
съдружник Мирослав Тодоров Неделчев; вписва
нов дружествен договор.
15883
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 1286/99 за „ГДП – 2631“ – ООД: заличава като
съдружник Йордан Великов Демирев; вписва като
съдружник Славка Мариянова Демирева; вписва
изменен дружествен договор на дружеството.
15884
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1201/2004 за „Шабла кария 2004“ – ЕООД:
заличава като управител и представляващ До
бромир Геориев Райчев; вписва като управител
и представляващ Илия Георгиев Демирев.
15885
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 310/2003 за „Инвестмънт груп“ – ЕАД: зали
чава като членове на съвета на директорите Гено
Петров Костов и „Бизнесконсултиране“ – ЕООД;
вписва като членове на съвета на директорите
Иво Каменов Георгиев и Марин Великов Ми
тев – председател; заличава като едноличен соб
ственик на капитала Гено Петров Костов; вписва
дру жеството като „Инвестмънт гру п“ – А Д;
заличава досега вписания адрес на управление
и вписва нов – Добрич, ул. България 1, офис 511.
15886
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 23/2000 за „Групова практика за първична
стоматологична помощ – Статус“ – ООД: вписва
промяна в наименованието на дружеството, което
става „Групова практика за първична медицинска
помощ по дентална медицина – Статус“; заличава
досега вписания предмет на дейност; вписва нов
предмет на дейност: първична извънболнична
медицинска помощ по дентална медицина; вписва
актуализиран дружествен договор.
15887

ВЕСТНИК

БРОЙ 80

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна
по ф.д. № 77/94 за „Зи Зи“ – ООД: вписва като
съдружници „Зи Зи Зеленченко“ – ЕООД, пред
ставлявано от Стоянка Кънчева Зеленченко, и
„Фелиста“ – ЕООД, представлявано от Катерина
Валентинова Зеленченко; вписва увеличение на ка
питала от 5000 лв. на 1 720 000 лв. чрез записване
на нови дялове от съдружниците Стоянка Кънчева
Зеленченко, Валентин Викторов Зеленченко и
„Зи Зи Зеленченко“ – ЕООД, срещу непарични
вноски и от съдружника „Фелиста“ – ЕООД,
срещу парична вноска; вписва нов дружествен
договор от 14.VI.2006 г.
15888
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 103/2003 за „Панагория“ – ООД: заличава
като съдружник и управител Самвелян Саргис;
вписва като съдружник и управител Костадин
Иванов Иванов, който ще управлява и предста
влява заедно и поотделно с вписания управител
Иво Костадинов Иванов; вписва актуализиран
дружествен договор.
15889
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1024/2002 за „Бал – клас“ – ООД: впис
ва увеличение на капитала от 682 000 лв. на
712 000 лв., разпределен в дялове; вписва изменен
дружествен договор.
15890
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1282/2005 за „Агрогруп – ДБ“ – ООД: зали
чава като съдружник и управител Боян Орлинов
Арнаудов; вписва като съдружник и управител
Камена Георгиева Дичева, която ще управлява
и представлява заедно и поотделно с вписания
управител Даниел Георгиев Дичев; вписва про
мени в дружествения договор към 22.XII.2006 г.
15891
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 909/2004 за „Берил Лове“ – ЕООД: вписва
промяна в седалището и адреса на управление
от Каварна, ул. Васил Левски 65, на Добрич, ул.
Независимост 14, офис 302; вписва приемането
на промени в учредителния акт.
15892
Добри ч к и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266,
ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 1337/97 промяна за
„НКК“ – ЕООД (в ликвидация): удължава срока
на ликвидация на дружеството до 1.III.2010 г.
15893
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 1001/2002 за „Давир“ – ООД: вписва допълване
на предмета на дейност със: „организиране на
счетоводно отчитане и съставяне на финансови
отчети по реда на Закона за счетоводството“.
15894
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 679/2003 за „Каменов“ – ЕООД: вписва като
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управител Димитрийка Лазарова Андреева, която
ще управлява и представлява заедно и поотделно
с вписания управител Янко Атанасов Каменов.
15895
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1584/2007 за „Форест трейд плюс“ – ООД:
вписва промяна в седалището и адреса на упра
вление от Бургас на Добрич, ул. Ген. Колев 90.
15896
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1024/2001 за „Велтотел“ – ООД: впис
ва като съдружник Владимир Владимирович
Ивлев; вписва ново разпределение на дяловете
от капитала между съдружниците; вписва ново
наименование на дружеството „Аеровелт“ – ООД;
вписва приемането на нов дружествен договор.
15897
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 996/2006 за „П – П“ – ЕООД: заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
Пламен Василев Петров; вписва като едноличен
собственик на капитала и управител Дончо Анге
лов Донев; вписва актуализиран учредителен акт.
15898
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 864/2006 за „Завод Спецмаш“ – ЕООД:
вписва промяна в седалището и адреса на уп
равление от Велико Търново на Добрич, бул. 25
септември 45.
15899
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 993/2002 за „Коопагроспектър“ – ООД:
вписва като съдружник Теодора Георгиева Гроз
дева; заличава като управител Пламен Веселинов
Дойнов; вписва като управител Милен Николов
Тодоров; вписва актуализиран дружествен договор.
15900
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 717/2002 за „ФЗ Добрич – 2002“ – ООД:
вписва като съдружници Юлиян Михалев Ста
нев и „Тера Вита“ – ООД, Варна; заличава като
съдружници Зоя Кирилова Щилянова и „Агро
инвест – България“ – ООД, Сливен; заличава
като управители Зоя Кирилова Щилянова и Кра
симир Димитров Божилов; вписва като управител
Евгения Ангелова Желева; вписва представянето
на изменен дружествен договор.
15926
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 751/2002 за „Агро – ден“ – ЕООД: зали
чава като едноличен собственик на капитала и
управител Георги Димитров Денев; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Венцислав Колев Първанов; вписва промяна в
адреса на управление на дружеството от гр. Тер
вел, ул. Ропотамо 4, на с. Полковник Иваново, ул.
Четвърта 1; вписва актуализиран учредителен акт.
15927
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 982/2002 за „Автоклуб 1 – ГДЙП“ – ООД:
заличава като съдружник и управител Пламен
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Георгиев Пантелеев; заличава досегашния адрес
на управление; вписва нов адрес на управле
ние – Добрич, ул. Момчил Войвода 1; вписва
актуализиран дружествен договор; дружеството
ще се управлява и представлява от вписаните
управители Йордан Славов Петков и Ганчо Ди
митров Стефанов заедно и поотделно.
15928
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 641/2002 за „Екотрансгаз“ – ООД: зали
чава като съдружник и управител Васил Иванов
Митов; вписва поемане на 50 дяла по 50 лв. от
съдружника Галин Йорданов Атанасов; вписва
дружеството като „Екотрансгаз“ – ЕООД; дру
жеството ще се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала и управител
Галин Йорданов Атанасов.
15929
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 542/2002 за „Изгрев Балчик 2006“ – ЕООД:
заличава като управител и представляващ Иветта
Власова; вписва като управител и представляващ
Гунтер Хелд.
15930
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 779/2002 за „Аква – тера“ – ООД: заличава
като съдружник Стоян Тодоров Чешмеджиев;
вписва допълване на предмета на дейност със:
„посредничество и търговия с недвижими имоти“;
вписва дружеството като „Аква – тера“ – ЕООД,
с едноличен собственик на капитала и управител
Боян Георгиев Господинов; вписва приемането
на учредителен акт.
15931
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 831/2002 за „Лексиус“ – ЕООД: вписва
допълване на предмета на дейност със: „амбу
латория за индивидуална практика за първична
медицинска помощ, товаро-пътнически услуги
на български и чуждестранни граждани, фирми,
държавни и обществени организации в страната
и в чужбина, производство, преработка и търго
вия със селскостопанска продукция, наемане на
земеделска земя с цел обработка и производство
на селскостопанска продукция и екологични
суровини, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, разкриване на собствена магазинна
мрежа с цел продажба на промишлени и храни
телни стоки, оказионна и комисионна търговия,
спедиционна и складова дейност, внос и износ,
търговско представителство и посредничество,
туристическа, хотелиерска, информационна, ре
кламна и импресарска дейност, производство на
филми, аудио- и видеозаписи, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел про
дажба, други дейности, незабранени със закон,
указ или друг нормативен акт“; вписва изменен
учредителен акт.
15932
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 980/2002 за „Астел“ – ЕООД: заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
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Димо Димитров Райнов; вписва като едноличен
собственик на капитала и управител Даниел
Димов Райнов.
15933
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 675/99 за „Фактор – 7“ – ООД: заличава
като съдру ж ници Йордан Димитров Балчев
и А ндрей Димит ров Балчев; заличава като
управител Йордан Димитров Балчев; вписва
дружеството като „Тюринген ауто“ – ЕООД, с
едноличен собственик на капитала и управител
Севги Февзи Идризов; заличава досегашното се
далище и адрес на управление; вписва нов адрес
на управление – с. Бенковски, община Добричка,
ул. Двадесет и пета 5; вписва актуализиран уч
редителен акт.
15934
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 2163/95 за „Агротехсервиз“ – ООД: зали
чава като съдружник Симеон Иванов Димов;
вписва като съдружник Иван Симеонов Димов;
нов адрес на управлениие – с. Бенковски, община
Добричка, ул. Двадесет и пета 5; вписва приема
нето на нов дружествен договор.
15935
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 976/2001 за „Арена“ – ООД: заличава като
съдружник и управител Веселин Ангелов Маринов;
заличава като съдружник Иван Петков Димитров;
вписва като едноличен собственик на капитала и
управител Гинка Трифонова Тодорова; заличава
досегашния адрес на управление и вписва нов
адрес – Добрич, ул. Максим Горки 3, вх. А, ет. 3;
вписва актуализиран учредителен акт.
15936
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по ф.д.
№ 144/2002 за „Добимед М“ – ООД: вписва като
съдружник Веселин Георгиев Стоянов; заличава
като съдружник Владимир Веселинов Георгиев;
заличава като управител Тонка Томова Геориева;
вписва като управител Веселин Георгиев Стоянов;
вписва приемането на нов дружествен договор.
15937
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 746/96 за „Б – 63 – Д“ – АД, Добрич: залича
ва като членове на съвета на директорите Гено
Петров Генов, Георги Антонов Петков и Камен
Димитров Калчев; вписва като членове на съвета
на директорите Димитър Тодоров Митев – пред
седател, Венелин Господинов Вълков и Георги
Киров Георгиев – зам.-председател; дружеството
ще се представлява пред трети лица от изпъл
нителен директор Венелин Господинов Вълков.
15938
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 747/98 за „Дарс“ – ЕООД: вписва като
съдружник и съуправител Васил Георгиев Йорда
нов, който ще управлява и представлява заедно и
поотделно с вписания управител Мария Василева
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Георгиева-Драганова; вписва дружеството като
„Дарс“ – ООД; вписва приемането на дружест
вен договор.
15939
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 251/89 за „Варакс“ – ООД: вписва като
съдружник Венцислав Колев Първанов; заличава
като съдружници Валери Атанасов Атанасов и
Мария Василева Ангелова; заличава като упра
вител Валери Атанасов Атанасов; вписва като
управител Венцислав Колев Първанов; вписва
нов адрес на управление – Добрич, ул. Сан Сте
фано 2, ет. 1, стая 105; вписва представянето на
актуализиран дружествен договор.
15940
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ вписа
промяна по ф.д. № 955/96 за „Гема тур“ – ЕООД:
вписва деноминиране на капитала на 5000 лв., в
т. ч. и размера на дяловете; вписва продажба на
500 дяла от капитала на „Гема тур“ – ЕООД, на
„Юлисис“ – ЕООД, представлявано от Красимир
Георгиев Костадинов; вписва като едноличен
собственик на капитала „Юлисис“ – ЕООД,
Добрич; заличава като управител Георги Мари
нов Георгиев; вписва като управител Красимир
Георгиев Костадинов; вписва приемането на
учредителен акт.
15941
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 930/2005 за „Ей енд Ди ентърпрайзис“ – ЕООД:
вписва като съдружник и управител Ан Денис
Ноулес; вписва дружеството като „Ей енд Ди
ентърпрайзис“ – ООД; дружеството се управлява
и представлява от управителите Антъни Джон
Смит и Ан Денис Ноулес заедно и поотделно.
15970
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ
вписва по ф.д. № 1057/2005 прекратяване и обя
вяване в ликвидация на „Вал Ник 2005“ – ООД,
Добрич, със срок на ликвидацията една година;
вписва като ликвидатор Валериян Василев Ни
колов.
15971
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по
ф.д. № 141/2004 за „Стен – Ди“ – ООД: заличава
като съдружник и управител Станислав Маринов
Георгиев; вписва като едноличен собственик Дани
ела Ганчева Ганева-Георгиева; вписва дружеството
като „Стен – Ди“ – ЕООД; вписва нов адрес на
управление – Добрич, ул. Панайот Хитов 33, вх.
А, ет. 6, ап. 17; вписва приемането на учредителен
акт; дружеството се управлява и представлява от
Даниела Ганчева Ганева-Георгиева.
15972
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 968/2003 за „Агро инвест сервиз“ – ООД:
вписва ново наименование – „Доменика“ – ООД;
заличава досегашния адрес на управление и впис
ва нов – Добрич, ул. Генерал-лейтенант Тодор Д.
Катранджиев 16.
15973
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по
ф.д. № 882/2003 за „Вит“ – ООД: заличава като
съдружници и управители Христо Василев Недков
и Тихомир Йорданов Вълков; вписва дружеството
като „Вит“ – ЕООД, с едноличен собственик на
капитала и управител Валентин Евгениев Върба
нов; вписва изменен писмен акт на едноличния
собстеник на капитала.
15974
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 808/2003 за „Димакс ойл“ – ООД: заличава
като съдружник и управител Миглена Василева
Филева; заличава като съдружник Данаила Ди
митрова Йорданова; вписва дружеството като
„Димакс ойл“ – ЕООД, с едноличен собственик на
капитала и управител Мирослав Кирилов Мирчев.
15975
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени
по ф.д. № 748/2004 за „Агростил – Б.Г.“ – ООД:
вписва като съдружник Дарин Петров Матеев;
заличава като съдружници Румен Радев Радев
и Христомир Михайлов Христов; заличава като
управител Румен Радев Радев; вписва като ед
ноличен собственик на капитала и управител
Дарин Петров Матеев; вписва дружеството като
„Агростил – Б.Г.“ – ЕООД; вписва актуализиран
учредителен акт; заличава досегашното седалище
и адрес на управление; вписва като седалище и
адрес на управление Добрич, ул. Оп. Димитър
Ковачев 25, вх. Б, ет. 6, ап. 16.
15976

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
7. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на сд ру жен ие
„Национална агенция за защита на деца в риск
и сътрудничество при международни осиновявания“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 23 и сл. от устава на сдружението свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
22.11.2011 г. в 10,30 ч. в София, бул. Черни връх 47,
Бизнес център „Витоша“, стая 2, при дневен ред:
извършване на промени в състава на управителния
съвет на сдружението. Поканват се всички чле
нове да вземат участие в заседанието на общото
събрание лично или чрез писмено упълномощен
представител. Материалите по дневния ред са на
разположение на членовете на сдружението на
адреса на управление на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 27,
ал. 1 от устава на сдружението събранието ще
се проведе на същата дата в 11,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
11240
6. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Българо-Скандинавска Търговска
Камара“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на камарата на
22 ноември 2011 г. в 18 ч. в София, ул. Гурко 1,
Грандхотел „София“, при следния дневен ред: 1.
избор на секретар на общото събрание; 2. избор
на преброител на общото събрание; 3. приемане
на доклад за дейността на камарата от 24 октом
ври 2010 г. до 22 октомври 2011 г.; 4. приемане на
финансов отчет на камарата за 2010 г.; 5. приемане
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на бюджет на камарата за 2012 г.; 6. освобожда
ване на членове на УС и избор на нови за срок
до края на мандата на настоящия УС; 7. промяна
на седалището и адреса за кореспонденция; 8.
разни. Поканват се всички членове на камарата
да вземат участие в общото събрание. Писмените
материали по дневния ред на общото събрание
се предоставят на разположение на членовете на
адреса на камарата и на интернет страницата на
камарата: www.bg-nord.org. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч. на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на камарата.
11260
10. – Управителният съвет на сдружение
„Българска Уеб Асоциация“, София, на осно
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
25.11.2011 г. в 14 ч. в Конферентен център Comodo
(http://economedia.bg/comodo), намиращ се в Со
фия, ул. Иван Вазов 20, при следния дневен ред:
1. отчет на работата на Българска Уеб Асоциация
до момента; 2. освобождаване от отговорност на
управителния съвет; 3. обсъждане и гласуване на
промени в устава на сдружението; 4. избор на
нов управителен съвет на сдружението; 5. избор
на нов председател на управителния съвет; 6.
обсъждане насоките на работа на сдружението; 7.
други. Поканват се всички членове на сдружението
да участват в работата на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 23 от устава на сдружението общото събра
ние ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
11215
1. – Националното ръководство на Демократи за силна България на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 13 от устава на ДСБ на свое
редовно заседание, проведено на 19 септември
2011 г. в присъствието на всички членове на
националното ръководство и парламентарната
група, единодушно реши да свика Национално
събрание на 26.11.2011 г. в 11 ч. в НДК, зала 3,
пл. България 1, в София при следния дневен ред:
1. политически доклад на председателя на ДСБ;
2. финансов отчет на националния ковчежник на
ДСБ; 3. избор на национално ръководство на ДСБ;
4. избор на вътрешнопартиен защитник; 5. избор
на председател на националния вътрешнопартиен
арбитраж. Регистрацията на делегатите започва
от 9 ч. Делегатите на Националното събрание
от общинските/районните организации на ДСБ
се определят на базата на получените гласове на
последните парламентарни избори.
11214
235. – Управителният съвет на сдружение
„Съюз на българските писатели“ – София, на
основание чл. 20 от устава на сдружението и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 26.11.2011 г. в 8,30 ч. в София, зала 11 (кино
„Люмиер“) на Националния дворец на културата,
при следния дневен ред: 1. изменение и допъл
нение на устава на сдружението; 2. определяне
размера на членския внос. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 9,30 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
11263
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15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Тур клуб РеМарк“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра
ние на 1.12.2011 г. в 18 ч. в София, ул. Андрей
Николов 21, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС за изтеклия период и насоки за бъдещата
дейност; 2. промяна на реда за свикване на общо
събрание; 3. промени в устава на дружеството; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
11018
3. – Управителният съвет на юридическо лице
с нестопанска цел сдружение „Българска федерация по флорбол“, София, на основание чл. 26,
ал. 3 ЗЮЛНЦ и решение на УС на сдружението
свиква общо събрание на членовете на Българската
федерация по флорбол на 07.12.2011 г. в 13 ч. в
София, район „Студентски“, НСА „Васил Левски“,
бл. 70, зала „Франц Бекенбауер“, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчетния доклад за
дейността през 2011 г.; 2. приемане на годишния
счетоводен отчет за 2011 г.; 3. приемане на бю
джета за 2012 г.; 4. приемане на нови членове; 5.
разни. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на членовете на Българската
федерация по флорбол всеки присъствен ден от
10 до 14 ч. в офиса на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ ОС ще
се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
11057
11. – Управителният съвет на Съюза на производителите на захар и захарни продукти – София,
на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на 07.12.2011 г. в 11 ч. в
офиса на БАХПИ, ул. Владайска 29, София, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет
за дейността на съюза за периода от 03.12.2008 до
31.12.2010 г.; 2. доклад на контрольора за периода
от 02.12.2008 до 31.12.2010 г.; 3. приемане на бю
джета за 2010 и 2011 г. и финансовите отчети за
2008, 2009 и 2010 г.; 4. приемане на решение за
размера на членския внос; 5. избор на нов упра
вителен съвет, председател на УС и контрольор.
Регистрацията на членовете или на писмено
упълномощени представители ще се извършва от
10,30 ч. в деня на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 12 ч., в същата зала
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите участници.
11017
7. – Управителният съвет на Научно-техническия съюз по строителство в България (НТССБ),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на пълномощниците на 16.12.2011 г. в
9 ч. в София в Националния дом на науката и
техниката, ул. Раковски 108, зала № 3, при следния
дневен ред: 1. избор на комисии; 2. отчет за дей
ността на управителния съвет и изпълнителното
бюро на НТССБ за времето след 19.12.2007 г.; 3.
доклад на съюзната контролно-ревизионна коми
сия; 4. промени в устава на НТССБ; 5. избор на
заслужили деятели и връчване на федеративни и
съюзни награди; 6. избор на управителен съвет,
контролно-ревизионна комисия и комисия по

ВЕСТНИК

БРОЙ 80

евроинтеграцията и квалификациите. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрани
ето ще започне след един час на същото място.
11163
15. – Управителният съвет на сдружение
„Спортен клуб по пожароприложен спорт – Вар
на“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на 01.12.2011 г. в 16 ч.
във Варна, бул. Сливница 159, сградата на ОУ
„ПБЗН“ – Варна, к иноса лона, п ри следни я
дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността
на сдружението през 2011 г.; 2. приемане на
финансовия отчет на сдружението за 2011 г.; 3.
приемане на бюджета на сдружението за 2011
г.; 4. освобождаване от отговорност на досега
действащите управителен съвет и контролен
съвет и избор на нови; 5. промяна в устава на
сдружението; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред.
10963
7. – Управителният съвет на Българската асоциация на корабните снабдители (БАКС), Варна,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани всички членове
на БАКС на общо събрание на 08.12.2011 г. в 13 ч.
във Варна, ул. Александър Дякович 7, в офиса на
фирма „Сени“ – ООД, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на БАКС за 2009 – 2011 г.;
2. финансов отчет на БАКС за 2009 – 2011 г.; 3.
обсъждане и приемане на промени в устава и
регистрацията на БАКС; 4. избиране на нов уп
равителен съвет на сдружение с нестопанска цел
„Асоциация на българските корабни снабдители“;
5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 14 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
11261
10. – Управителният съвет на Хандбален
клуб „Спартак“ – Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на 14.12.2011 г. в 17 ч. в Клуб „Приятели“ ДКС при
следния дневен ред: 1. отчет за спортно-състеза
телната дейност на клуба; 2. отчет на контролния
съвет за финансовата дейност; 3. избор на ново
ръководство; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се про
веде същия ден в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
11227
15. – Управителният съвет на „Ротари клуб“,
Габрово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква из
вънредно общо събрание на 13.12.2011 г. от 18 ч.
в зала „Габрово“ на хотел „Балкан“ – Габрово,
при следния дневен ред: 1. избор на нов упра
вителен съвет; 2. промяна в устава – в частта за
свикване на общо събрание. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден от 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
11187
61. – Управителният съвет на сдружение
„Училищно настоятелство Професионална гимназия“ – гр. Девня, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружени
ето на 20.12.2011 г. в 10,30 ч. в сградата на Про
фесионалната гимназия на бул. Съединение 122 в
гр. Девня при следния дневен ред: 1. разглеждане
на заявление за промяна на личния състав на
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сдружението; 2. предложения за изменение на
устава; 3. актуализация на състава на управи
телния съвет на училищното настоятелство; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ заседанието на общото събрание ще се
проведе същия ден в 11,30 ч. на същото място.
11228
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност „Екологично дружество Краище“,
Кюстендил, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17
от устава свиква общо събрание на членовете на
09.12.2011 г. в 10 ч. в Кюстендил, ул. Козлодуй
1, ап. 8, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за приемане на промени в устава на
сдружението, а именно в чл. 14, ал. 2, чл. 17 и
чл. 21 – 24 от същия; 2. вземане на решение за
освобождаване на управителния орган на сдру
жението и избор на нов управителен орган; 3.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали, свързани с дневния ред,
са на разположение на членовете.
11186
10. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство при ОУ „Св. Паисий Хилендарски“
и ЦДГ „Детелина“, гр. Плиска, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание
на 01.12.2011 г. в 16 ч. във фоайето на ОУ „Св.
П. Хилендарски“, гр. Плиска, ул. Отец Паисий
1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на УН за периода 01.01.2009 г. – 01.12.2011 г.; 2.
отчет на ревизионната комисия; 3. приемане на
нови членове; 4. избор на нов УС. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 17 ч. на същото място.
11165
18. – Управителният съвет на Агенцията за
икономическо развитие и инвестиции – Силистра, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 14 от устава
свиква редовно общо събрание на 22.12.2011 г.
от 16 ч. в офиса на агенцията в Силистра, ул.
Добруджа 20А, стая 1, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на агенцията през 2010 г.
2. отчет за приходите и разходите през 2010 г.; 3.
приемане на програма за работата през 2011 г.;
4. промени в състава на управителния съвет; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден от
17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
11188
26. – Управителният съвет на Тракийско
дружество „Одринска епопея“ – Стара Загора,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо деле
гатско отчетно-изборно събрание на дружеството
на 3.12.2011 г. в 14 ч. в залата на 5-о ОУ – Стара
Загора, при следния дневен ред: 1. отчетен до
клад за дейността на Тракийското дружество за
времето от 16.04.2006 г. до 3.12.2011 г.; 2. одитен
доклад за периода от 1.01.2010 г. до 30.09.2011 г.
и утвърждаване на Бюджет – 2012 г.; 3. избор
на ръководни органи. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се про
веде същия ден в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
11159
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61. – Управителният съвет на СНЦ „Национална асоциация на рибопроизводителите“, Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно годишно общо събрание на 9.12.2011 г. в
12 ч. в Тракийския университет, лекционна зала
№ 2, Стара Загора, Студентски град, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността
на управителния съвет и сдружението за пери
ода 1.10.2010 г. – 1.10.2011 г.; 2. освобождаване
от отговорност на членовете и председателя на
управителния съвет за дейността им през отчетния
период; 3. определяне на размера на членския
внос за 2012 г. и срока за неговото внасяне; 4.
приемане на бюджет за дейността през периода
1.10.2011 г. – 1.10.2012 г.; 5. разни. Материалите,
свързани с дневния ред, са на разположение в
деловодството на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
11021
49. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сдружение Троян – 166“, Троян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на сдружението на 01.12.2011 г.
в 16,30 ч. на адрес: гр. Троян, област Ловеч, ул.
Захари Стоянов 4, при следния дневен ред: 1.
преобразуване на „Сдружение Троян – 166“ от юри
дическо лице с нестопанска цел за осъществяване
на дейност в частна полза в юридическо лице с
нестопанска цел, определено за осъществяване
на общественополезна дейност; 2. прекратяване
на членството в „Сдружение Троян – 166“ на
лицата, които не са подали в срок заявения за
потвърждаване на участието им в сдружението,
както и на тези, подали писмено заявление, че
не желаят да продължат членството си; 3. прие
мане на нови членове в сдружението; 4. вземане
на решение приетите нови членове на „Сдруже
ние Троян – 166“ да участват в обсъждането и
гласуването по следващите точки от обявения
дневен ред; 5. изменения в предмета на дейност
на сдружението; 6. приемане на нов устав на
сдружението; 7. освобождаване на членовете на
управителния съвет на сдружението и прекратя
ване на техните правомощия; 8. освобождаване
на председателя на сдружението и прекратяване
на неговите правомощия; 9. освобождаване на
членовете на контролния съвет на сдружението и
прекратяване на техните правомощия; 10. избор
на нови членове на управителния съвет на сдру
жението; 11. определяне на размера на годишната
членска вноска за членовете на сдружението и
срока за внасянето є. Всички документи във
връзка с провеждането на насроченото общо
събрание ще бъдат на разположение на членовете
на сдружението на адрес: гр. Троян, област Ловеч,
ул. Захари Стоянов 4. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание на
„Сдружение Троян – 166“ се отлага с един час покъсно на същото място и при същия дневен ред.
10965
25. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб Вега“, Шумен, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 14.12.2011 г. от 10 ч. в Шумен, ул. Искър 1, бл.
1, ап. 13, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет за дейността на управителния съвет; 2.
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приемане на решение за освобождаване от отго
ворност на членовете на управителния съвет за
дейността им считано от регистрацията на сдру
жението; 3. приемане на решение за прекратяване
на сдружението, извършване на ликвидация и
срок, в който следва да приключи ликвидацията;
4. избор на ликвидатор и определяне на възна
граждението му; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден от 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
11184
30. – Управителният съвет на Съюза на собствениците за развитие на к.к. Златни пясъци на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетноизборно събрание на 02.12.2011 г. в 16 ч. в к.к.
Златни пясъци, хотел „Марина Гранд Бийч“, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС
през отчетния период; 2. доклад на КС за отчет
ния период; 3. освобождаване от отговорност на
членовете на УС и КС за дейността им до този
момент; 4. избор на органи на управление на
съюза – управителен съвет, контролен съвет; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден,
един час по-късно, при същия дневен ред.
11185
1. – „Еврохолд България“ – АД, със седалище
и адрес на управление София, бул. Христофор
Колумб 43, с ЕИК 175187337, на основание чл. 92а
от Закона за публичното предлагане на ценни
книжа (ЗППЦК) във връзка с решения на упра
вителния съвет на дружеството от 27 юли и
3 септември 2011 г. съответно за увеличаване на
капитала при условията на публично предлагане
и за определяне на емисионната стойност на
предлаганите акции, както и съобразно потвър
ден от Комисията за финансов надзор с Решение
№ 624-E от 06.10.2011 г. проспект за публично
предлагане на ценни книжа с настоящото съоб
щение уведомява инвеститорите за началото на
п убли чно т о п ред ла га не на нова ем иси я о т
36 214 570 обикновени, безналични, поименни,
свободно прехвърляеми акции с ISIN: BG1100114062,
всяка от които с право на един глас в общото
събрание на акционерите, право на дивидент и
право на ликвидационен дял, съразмерни с но
миналната стойност на акцията. Капиталът на
„Еврохолд България“ – А Д, се увеличава от
108 643 712 лв. на 144 858 282 лв. Номиналната
стойност на всяка една акция от емисията за
увеличаване на капитала е 1 лв., а емисионна
та – 1,50 лв. Най-пълна и изчерпателна инфор
мация за предлаганите ценни книжа и за техния
емитент може да бъде получена от проспекта за
публично предлагане на новата емисия акции от
увеличението на капитала на „Еврохолд Бълга
рия“ – АД, който ще бъде достъпен за потенци
алните инвеститори и настоящите акционери
чрез публикуването му на интернет страниците
на емитента „Еврохолд България“ – АД – www.
eurohold.bg, и на упълномощения инвестиционен
посредник „Евро – Финанс“ – АД – www.euro-fin.
com. Допълнителна информация по проспекта,
както и безплатно копие от него могат да бъдат
получени на адреса на управление на емитен
та – София 1592, бул. Христофор Колумб 43, тел.:
(+359 2) 9651 563, факс: (+359 2) 9651 652, е-mail:
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g_georgieva@eurohold.bg, лице за контакт: Галя
Георгиева, от 9,30 до 17 ч. всеки работен ден в
периода на публичното предлагане. В съответствие
с нормативните изисквания проспектът ще бъде
публикуван и достъпен на интернет страниците
на Комисията за финансов надзор – www.fsc.bg,
и на Българска фондова борса (БФБ) – Со
фия – АД – www.bse-sofia.bg, от публичните ре
гистри на които може да бъде получена и цяла
та периодична и друга регулирана информация
за емитента на ценните книжа – „Еврохолд Бъл
гария“ – АД. В съответствие с решението на
управителния съвет капиталът на „Еврохолд
България“ – АД, ще бъде увеличен само ако
бъдат записани и напълно заплатени най-малко
50 % от предложените акции, а именно 18 107 285
броя акции. В съответствие с разпоредбата на
чл. 192а, ал. 2 ТЗ капиталът ще се увеличи само
със стойността на записаните и напълно запла
тени акции, равни на или надвишаващи посоче
ния минимално допустим размер. Не е възмож
но записване на акции над максимално допус
тимия размер на заявения за набиране капитал
в размер 36 214 570 броя акции. На основание
чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в уве
личението на капитала на „Еврохолд Бълга
рия“ – АД, имат лицата, придобили акции не
по-късно от 7 дни след датата на обнародване на
съобщението по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК. След
о бн а р од в а не н а с ъ о б щ ен ие т о „ Б ФБ – С о 
фия“ – АД, незабавно оповестява последната
възможна дата за сключване на сделки с акции
на „Еврохолд България“ – АД, в резултат на
които акционерите ще имат право да участват в
увеличението на капитала. След изтичането на
горепосочения 7-дневен срок въз основа на дан
ните от книгата на акционерите „Централен
депозитар“ – АД, открива сметки за права на
акционерите на „Еврохолд България“ – АД, като
ги заверява със съответния брой права, равен на
броя на притежаваните от тях акции. Срещу
всяка една акция от съществуващата емисия от
108 643 712 броя акции се издава едно право по
смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпо
редби на ЗППЦК. Чрез упражняването на пра
вата всеки акционер има възможност да придо
бие такава част от новите акции, която съответ
ства на дела му в капитала на публичното дру
жество преди увеличението. Съотношението
„Права/Нови акции“ е 3:1, т.е. за записването на
една акция от новата емисия са необходими три
права. Ако даден инвеститор желае да придобие
определен брой нови акции, същият следва да
притежава брой права, равни на желаното коли
чество нови акции, умножено по три. Срещу
определен брой притежавани права даден инвес
титор придобива брой акции, равен на броя на
притежаваните права, разделен на три и закръг
лен надолу до цяло число. Всички лица, които
желаят да запишат акции от новата емисия на
„Еврохолд България“ – А Д, следва първо да
придобият права. Настоящите акционери придо
биват правата безплатно, по описания по-горе
ред. Всички останали инвеститори могат да за
купят права чрез сделка на организирания от
„БФБ – София“ – АД, „Пазар на права“ в срока
за свободна търговия на правата или чрез покуп
ка, при условията на явен аукцион за неупраж
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нените права по чл. 112б, ал. 7 ЗППЦК. Начал
ната дата за търговия на емисията права е
седм ият работен ден след датата на обнародване
на съобщението по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК в „Дър
жавен вестник“, съответно от публикуването му
в един централен ежедневник (в. „Пари“). Покъсната от двете дати се приема за дата на пуб
ликуване на съобщението. Срокът за прехвърля
не на правата е 14 дни. Ако 14-ият ден е нерабо
тен ден, то срокът за прехвърляне на правата
изтича на първия следващ работен ден. Прехвър
лянето на правата посредством тяхната покупкопродажба (търговията с права) в съответствие с
чл. 112б, ал. 6 ЗППЦК се извършва на органи
зирания от „БФБ – София“ – А Д, „Пазар на
права“ чрез подаване на нареждания за продаж
ба до съответния инвестиционен посредник, при
когото са открити сметки за права на съответ
ните клиенти, съответно чрез подаване на на
реждания за покупка до инвестиционен посред
ник, член на борсата. За придобиването на
права по други способи се прилагат разпоредби
те на правилника на „Централен депозитар“ – АД.
Във връзка с периода за сетълмент на сключе
ните на „БФБ – София“ – АД, сделки (Т+2) по
следната дата за търговия с правата на борсата
ще е 2 работни дни преди крайната дата за прех
върляне на правата. Правата могат да се пред
лагат за продажба от всички лица, които прите
жават такива, независимо от начина, по който
са ги придобили – като акционери в дружество
то, придобили акции не по-късно от 7 дни след
датата на обнародване на съобщението по чл. 92а,
ал. 1 ЗППЦК, респ. до оповестената от „БФБ – Со
фия“ – АД, последна възможна дата за сключва
не на сделк и с ак ции на „Еврохолд Бълга
рия“ – АД, с цел участие в увеличението на
капитала на дружеството, или впоследствие чрез
сделка за покупка на пазара на права в срока за
търговия с правата. Акционерите, които не же
лаят да участват в увеличението на капитала,
както и всички други притежатели на права имат
право да продадат правата си по посочения ред
до края на борсовата сесия в последния ден за
търговия с права. На петия работен ден след
изтичане на срока за прехвърляне на правата
„Еврохолд България“ – АД, чрез инвестиционен
посредник „Евро – Финанс“ – АД, ще предложи
за продажба при условията на явен аукцион на
„БФБ – София“ – АД, тези права, срещу които
до изтичане срока за прехвърляне на правата не
са записани акции от новата емисия, и ще раз
предели сумата, получена от продажбата на не
упражнените права, намалена с разходите по
продажбата, съразмерно между техните прите
жатели. Сумите, получени от търговия (продаж
бата) на права, се превеж дат по специална
сметка, открита от „Централен депозитар“ – АД,
и не могат да се ползват до вписване на увели
чението на капитала в търговския регистър. В
началото на всеки работен ден по време на под
писката „Централен депозитар“ – АД, публично
оповестява информация за упражнените права.
Началната дата за записване на акции съвпада
с началната дата за търговия с права. Крайният
срок за записване на акции от притежателите на
права, които не желаят техните права да бъдат
предложени на аукцион, т.е. желаят да упражнят
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правата си, е посочената по-горе последна дата
за прехвърляне на правата. Крайният срок за
записване на акции от притежателите на права,
придобили такива на проведения аукцион, е 15ият работен ден след изтичане на срока за прех
върляне на правата. Не се допуска записване на
акции преди посочения начален и след посочения
краен срок за записване. Записването на акции
се счита за действително само ако е направено
от притежател на права до максималния възмо
жен брой акции в указания срок и емисионната
стойност на записаните акции е внесена в посо
чената по-долу набирателна сметка. При частич
но заплащане на емисионната стойност се считат
записани съответният брой акции, за които съ
щата е изплатена изцяло. Плащането се счита за
извършено от момента на заверяване на специ
алната набирателна сметка BG21 UNCR 7000 5520
2780 34 при Банка „УниКредит Булбанк“ – АД,
BIC: UNCRBGSF, открита на името на „Еврохолд
България“ – АД, съгласно чл. 89, ал. 1 ЗППЦК,
със сума, представляваща емисионната им стой
ност. Набирателната сметка трябва да бъде за
верена с вноската срещу записаните акции найкъсно до изтичането на последния ден от подпи
ската. Платежното нареждане или вносната бе
лежка трябва да посочва името/наименованието
на лицето, записващо акции, неговия уникален
ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ и броя на записваните
акции. Удостоверителен документ за направена
та вноска е платежният документ (платежно
нареждане или вносна бележка) и се получава
от/чрез обслужващата банка при внасянето, съ
ответно превеждането на вноската. Набраните
парични средства по специалната сметка не мо
гат да се използват преди приключване на под
писката и вписването на увеличаването на ка
питала в търговския регистър.
11372
40. – „Алфа България“ – АД, София, на ос
нование чл. 92а, ал. 2 ЗППЦК уведомява инвес
титорите относно началото на публично предла
гане на 10 000 000 акции с емисионна стойност
1 лв. и с обща емисионна стойност 10 000 000 лв.
съгласно Проспект за публично предлагане на
акции с емитент „Алфа България“ – АД, потвър
ден от КФН с решение № 411-E от 06.07.2011 г.
Емисията акции се издава въз основа на взето
решение от СД на „Алфа България“ – АД, на
26.04.2011 г. Сегашните акционери на „А лфа
България“ – АД, имат право да запишат акции
от тази емисия, съразмерни на участието си в
капитала на дружеството. За да се осигури пра
вото на акционерите по предходното изречение,
се издават права. В полза на всеки акционер се
издава 1 право. Правата се издават в полза на
акционерите, придобили акции най-късно 7 дни
след по-късната дата между датата на обнарод
ване на съобщението за предлагането в „Държа
вен вестник“ и публикуването му във в. „Новинар“.
На следващия работен ден ЦД открива сметки
за права на тези лица, като срещу всяка акция
се издава 1 право; 1 право дава възможност за
записване на 200 акции по емисионна стойност
1 лв. Всяко лице, което не е акционер и желае
да запише акции от емисията, може да придобие
права в срока за прехвърляне на правата или при
провеждането на явния аукцион. Всяко лице може
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да запише най-малко една акция и най-много
такъв брой, равен на броя на издадените в него
ва полза или придобити впоследствие права,
умножен по 200. Първи етап на подписката: На
чалната дата, от която започва да тече срокът за
прехвърляне на правата и записване на акции, е
първият работен ден, следващ изтичането на 7
календарни дни от датата на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ и публика
цията му в един ежедневник. В случай че съоб
щението бъде обнародвано и публикувано на
различни дати, началната дата е първият работен
ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от
настъпването на по-късната от двете дати. Край
ният срок за прехвърляне на правата е първият
работен ден, следващ изтичането на 15 дни, счи
тано от началната дата за прехвърляне на права.
Край на първия етап на подписката: Лицата, в
полза на които са издадени права или които са
придобили такива в срока за прехвърляне на
правата, могат да запишат срещу тях съответния
брой акции до изтичането на крайния срок за
прехвърлянето на правата. Инвеститорите тряб
ва да имат предвид, че всички неупражнени в
този срок права се предлагат за продажба на
служебен аукцион, организиран от „БФБ – Со
фия“ – АД. Втори етап и край на подписката:
Явен аукцион се организира на 5-ия работен ден
след крайната дата за прехвърляне на правата.
На него се предлагат за продажба всички права,
които не са упражнени и срещу които не са за
писани акции до изтичане срока за прехвърляне
на правата. Край на втори етап и на подписката:
Лицата, закупили права на организирания от
„БФБ – София“ – АД, явен аукцион, могат да
запишат акции срещу тях до изтичането на 30
дни от деня, определен като начална дата за
прехвърляне на права и записване на акции. Не
се допуска записване на акции преди посочения
начален и след посочения краен срок. Ред и условия за прехвърляне на правата: Търговията с
права се извършва на неофициалния пазар на
„БФБ – София“ – АД. Лицата, желаещи да про
дадат притежавани от тях права, трябва да по
дадат поръчка за продажба до инвестиционния
посредник, при който са открити сметките им
за права. Лицата, желаещи да закупят права,
трябва да подадат поръчка за покупка до инвес
тиционния посредник – член на „БФБ – Со
фия“ – АД. За придобиване на права по други
способи (например замяна или дарение) се при
лагат разпоредбите на правилника на ЦД. На
5-ия работен ден след крайната дата за прехвър
ляне на правата „Алфа България“ – АД, чрез
упълномощения инвестиционен посредник „Бета
корп“ – АД, предлага за продажба при условия
та на явен аукцион тези права, срещу които не
са записани акции, до изтичане на срока за
прехвърляне на правата. „Алфа България“ – АД,
ще разпредели сумата, получена от продажбата
на неупражнените права, намалена с разходите
по продажбата, съразмерно между техните при
тежатели. Сумите, получени от продажбата на
правата, се превеждат по специална сметка, от
крита в ЦД, и не могат да се ползват до вписва
не на емисията акции в търговския регистър.
Разпределянето на сумите, получени от продаж
бата на правата както в срока за тяхното прех
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върляне, така и при аукциона, се извършва със
съдействието на ЦД при условията и по реда на
неговия правилник. В началото на всеки работен
ден по време на подписката ЦД публично опо
вестява информация за упражнените до края на
предходния работен ден права. Ред и условия за
записване на акции: Записването на акции се из
вършва, като за целта притежателите на права
подават заявки по образец до ИП „Бета корп“ – АД,
директно или чрез инвестиционните посредници,
членове на ЦД, при които се водят клиентските
сметки за притежаваните от тях права. Инвес
тиционните посредници, получили заявки за
записване на акции, са длъжни незабавно да
уведомят ИП „Бета корп“ – АД, за постъпилите
заявки по реда и при условията, предвидени в
правилника на ЦД. Инвеститорите, получили
права по техни лични сметки в ЦД, следва да
заявят прехвърлянето на правата преди упраж
няването им по свои подсметки при ИП „Бета
корп“ – АД, или при друг инвестиционен посред
ник. Записването на акциите се счита действи
телно само ако е направено от лице, в полза на
което са издадени права или което е придобило
права в срока за прехвърляне на права или по
време на явния аукцион до максималния възмо
жен брой акции съгласно посоченото по-горе
съотношение между права и акции и ако е вне
сена цялата емисионна стойност на записваните
акции, в срока и при условията, посочени подолу. При частично заплащане на емисионната
стойност се считат записани съответният брой
акции, чиято емисионна стойност е изплатена
изцяло. Внасянето на емисионната стойност на
записаните акции се извършва по специална
набирателна сметка с IBAN BG44 FINV 9150 5204
3587 64; BIC FINVBGSF, открита на името на
„Алфа България“ – АД, в „Първа инвестиционна
банка“ – АД. Набирателната сметка трябва да
бъде заверена най-късно до изтичане на послед
ния ден от подписката (посочената крайна дата
за записване на акции). Притежателите на права
подават заявки за записване на акции на адреса
на у п ъ л номощен и я и н вес т и ц ионен пос ред
ник – „Бета корп“ – АД, София, пл. България 1,
ет. 4, тел./факс: (+359 2) 986 66 83, e-mail адрес:
investmentbanking@beta-corp.com; лице за контак
ти: Тихомир Каунджиев. Заявката за записване
трябва да съдържа трите имена и уникалния
клиентски номер на инвеститора и на неговия
пълномощник при инвестиционния посредник,
а ако такива номера не са присвоени: трите
имена, ЕГН, местожителство и адрес, съответно
фирма/наименование, ЕИК, седалище и адрес
на инвеститора и на неговия представител или
пълномощник, а ако инвеститорът е чуждестран
но лице – аналогични идентификационни данни,
включително личен/осигурителен номер за фи
зическо лице и номер на вписване или друг
аналогичен номер на юридическо лице; емитен
та „Алфа България“ – АД; брой на правата, ко
ито се упражняват; брой на записваните акции,
за които се отнася заявката, дата, час и място
на подаване на заявката; подпис на лицето, ко
ето подава заявката, или на неговия законен
представител или пълномощник. Инвестицион
ният посредник, приемащ заявките, има право
да изготвя и изисква попълването на определени
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от него форми на заявки както с посоченото,
така и с определено от него допълнително съ
държание. В заявката се посочва банкова сметка
на инвеститора, по която да бъдат връщани вне
сени суми, в случаите на прекратена и/или не
успешно приключила подписка. Юридическите
лица подават заявката чрез законните си пред
ставители или чрез упълномощено от тях лице.
Към писмената заявка се прилагат: удостоверение
за актуално съдебно състояние на заявители
те – юридически лица. Чуждестранните юриди
чески лица представят преведени и легализирани
по съответния ред документи; документ за само
личност на физическите лица – законни предста
вители на юридическото лице. Инвестиционният
посредник задържа заверено копие от предста
вения документ за самоличност; копия от регис
трация по БУЛСТАТ и данъчна регистрация,
заверени от законния представител/респ. пълно
мощника на юридическото лице; нотариално
заверено изрично пълномощно и документ за
самоличност на пълномощника – при подаване
на заявка чрез пълномощник. Инвестиционният
посредник задържа за своя архив пълномощното,
както и заверено копие от представения документ
за самоличност. Физическите лица подават за
явките лично, като се легитимират чрез документ
за самоличност, копие от който се прилага към
заявката, или чрез пълномощник, който се ле
гитимира с нотариално заверено изрично пъл
номощно и документ за самоличност. Съгласно
изискването на чл. 40, ал. 1 от Наредба № 38 от
2007 г. за изискванията към дейността на инвес
тиционните посредници при подаване на заявка
за записване на акции лицето трябва да предста
ви доказателства пред инвестиционния посредник,
че е заплатило емисионната стойност на запис
ваните акции. Ако всички акции от емисията
бъдат записани преди крайния срок на подпи
ската, „Алфа България“ – АД, уведомява Коми
сията за финансов надзор в срок 3 работни дни
(чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК) и предприема необхо
димите действия за вписване на увеличението
на капитала в търговския регистър, а след това – за
регистрация на новата емисия акции в „Центра
лен депозитар“ – АД, в регистъра на КФН и
подава заявление за допускане на емисията за
търговия на „БФБ – София“ – АД. Ако до край
ния срок на подписката бъдат записани най-мал
ко 10 000 от предлаганите акции, подписката се
счита за успешно приключила и капиталът се
увеличава до размера на записаните и платени
акции. Увеличаването на капитала на „Алфа
България“ – АД, с права изключва възможност
та за записване на повече от предложените акции
и за конкуренция между заявките. В случай че
условията на подписката не бъдат изпълнени и
същата не приключи успешно, „Алфа Бълга
рия“ – АД, уведомява КФН за резултата от под
писката до изтичането на 7 дни след крайния є
срок. В деня на уведомлението по предходното
изречение съгласно чл. 89, ал. 4 ЗППЦК емитен
тът уведомява банката за резултата от подписка
та и публикува във в. „Новинар“ и в. „Монитор“
покана към лицата, записали акции, и обявява
по местата на подписката условията и реда за
връщане на набраните суми. Набраните суми се
връщат на лицата, записали акции, в срок до
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един месец от съобщението заедно с начислени
те от банката лихви, ако са налице такива. Ус
ловията и редът за връщане на сумите се съдър
жат в поканата към записалите акции лица. Към
датата на обнародване на съобщението проспек
тът за публично предлагане на акции на „Алфа
България“ – АД, е публикуван и инвеститорите
могат да получат безплатно копие на следните
адреси: в офиса на „Алфа България“ – АД, София,
район „Средец“, ул. Георги Сава Раковски 130,
ет. 1, ап. 4, интернет страница: www.alphabulgaria.
com; тел. (+359 2) 981 98 95, e-mail адрес: ird@
alphabulgaria.com, лице за контакти: Виктор Гу
гушев: от 10 до 16 ч. всеки работен ден; и в
офиса на „Бета корп“ – АД, София, 1414, пл.
България 1, ет. 4, тел./факс: (+359 2) 986 66 83,
e-mail адрес: investmentbanking@beta-corp.com;
лице за контакти: Тихомир Каунджиев: от 10 до
16 ч. всеки работен ден. Проспектът и допълни
телна публична информация за „Алфа Бълга
рия“ – АД, могат да бъдат получени и от пуб
личния регистър на КФН (www.fsc.bg), както и
от „БФБ – София“ – АД (www.bse-sofia.bg).
11153
30. – „Централна кооперативна банка“ – АД,
на основание чл. 92а, ал. 2 ЗППЦК уведомява
инвеститорите относно началото на първично
публично предлагане на 30 000 000 нови безна
лични обикновени акции с номинална стойност
1 лв. и емисионна стойност от 1,50 лв. всяка
съгласно решение на управителния съвет от
21.07.2011 г. за увеличаване на капитала на дру
жеството от 83 155 092 лв. на 113 155 092 лв. и
съгласно Проспект за публично предлагане на
акции на дружеството, потвърден от Комисията
за финансов надзор (КФН) с Решение № 621-Е
от 6.10.2011 г.
1. Подписката за емитиране на новата емисия
се счита за успешна, съответно капиталът на
„Централна кооперативна банка“ – АД, ще бъде
увеличен само със стойността на записаните и
платени акции, при условие че до крайния є срок
бъдат записани и платени най-малко 15 000 000
нови акции. На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК
право да участват в увеличението на капитала
имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни
след датата на обнародване на съобщението за
увеличаване на капитала в „Държавен вестник“.
На следващия ден „Централен депозитар“ – АД
(„ЦД“ – АД), открива сметки за права на тези
лица въз основа на книгата на акционерите.
Срещу всяка придобита към края на посочения
срок акция се издава едно право. Всяко лице
може да придобие права в периода за тяхното
прехвърляне/търговия и при провеждането на
явния аукцион. Всяко лице може да запише
най-малко 1 нова акция и най-много такъв брой
акции, съответстващ на броя на придобитите и/
или притежаваните от него права, разделен на
2.7718364, като резултатът се закръгля към помалкото цяло число. В случай че полученият
резултат не е цяло число, същото се закръглява
към по-малкото цяло число.
2. Начален срок за прехвърляне на правата
съгласно чл. 112б, ал. 4 и 5 ЗППЦК е вторият
работен ден, следващ изтичането на 7 дни от деня
на обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ и публикуването му в един централен
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ежедневник, но не по-рано от изтичането на
срока по чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК (откриването на
сметките за правата от „ЦД“ – АД).
3. Краен срок за прехвърляне на правата съг
ласно чл. 112б, ал. 4 ЗППЦК – първият работен
ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от
началната дата за прехвърляне на правата.
4. Прехвърлянето на права посредством тях
ната покупко-продажба (търговия с права) се
извършва на пазар на права на „Българска фон
дова борса – София“ – АД („БФБ – София“ – АД,
или „борсата“), независимо от пазара, на който
са регистрирани акциите на дружеството-еми
тент, чрез подаване на поръчка за продажба до
съответния инвестиционен посредник (ИП), при
когото са разкрити сметки за права на съответните
клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до
ИП, член на борсата. За придобиването на права
по други способи се прилагат разпоредбите на
правилника на „ЦД“ – АД. Началният срок за
търговия с права съвпада с началната дата по т. 2.
Съгласно правилника на „БФБ – София“ – АД,
последната дата за търговия с права на борсата
е 2 работни дни преди крайната дата по т. 3.
5. Акционерите, които не желаят да участват в
увеличението на капитала, както и всички други
притежатели на права имат право да продават
правата си по посочения ред до края на борсовата
сесия в последния ден за търговия с права, съ
ответно да се разпоредят с тях по други способи
до последния ден за прехвърляне на правата, но
не по-късно от предвиденото в правилника на
„ЦД“ – АД. На 5-ия работен ден след крайната
дата на срока за прехвърляне на правата по т. 3
„Централна кооперативна банка“ – А Д, чрез
„Централна кооперативна банка“ – АД, София
(„ЦКБ“ – АД), предлага за продажба при услови
ята на явен аукцион тези права, срещу които не
са записани акции от новата емисия до изтичане
срока за прехвърляне на правата. Сумите, полу
чени от продажбата на правата, се превеждат по
специална сметка, открита от „ЦД“ – АД, и не
могат да се ползват до вписване на увеличението на
капитала в търговския регистър. Разпределянето
на сумите, получени от продажбата на правата,
както в срока за тяхното прехвърляне, така и
при аукциона, се извършва със съдействието на
„ЦД“ – АД, при условията и по реда на неговия
правилник. В началото на всеки работен ден по
време на подписката „ЦД“ – АД, публично опо
вестява информация за упражнените до края на
предходния работен ден права. Лицата, придобили
права при продажбата чрез явен аукцион, могат
да запишат съответния брой акции до изтичане
на крайния срок за записване по т. 6.
6. Начален срок за записване на акции – сро
кът по т. 2. Краен срок за записване на акциите
съгласно чл. 112б, ал. 5 ЗППЦК – първият рабо
тен ден, следващ изтичането на 15 работни дни
от деня, в който изтича срокът за прехвърляне
на правата. Не се допуска записване преди по
сочения начален и след посочения краен срок
за записване. Записването на акциите от новата
емисия ще се извършва при следните условия и
ред: Лицата, получили права по лични сметки,
заявяват прехвърлянето на правата при упълно
мощения инвестиционен посредник „ЦКБ“ – АД,
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или при друг ИП. Лицата, притежаващи акции
с права, както и всички други притежатели на
права, придобили същите в срока за тяхното прех
върляне, могат да запишат срещу тях съответния
брой акции до изтичането на срока за прехвърля
нето на правата по т. 3, като в противен случай
техните неупражнени права ще бъдат продадени
служебно на явен аукцион. Лицата, придобили
права при продажбата чрез явен аукцион, могат
да запишат съответния брой акции до крайния
срок за записване на акции. Записването на акции
се извършва чрез подаване на писмени заявки.
Всички лица, притежаващи акции с права, както
и всички други притежатели на права, придобити
в срока за тяхното прехвърляне и/или при явния
аукцион, подават заявките за записване на акции
до упълномощения ИП „ЦКБ“ – АД, обслужващ
увеличението на капитала, или до инвестиционни
те посредници, членове на „ЦД“ – АД, при които
се водят клиентските сметки за притежаваните
от тях права, съгласно действащите процедури в
правилника на „ЦД“ – АД. При подаване на заявка
до ИП, при който се водят клиентските сметки
за притежаваните от клиента права, съответният
ИП уведомява „ЦКБ“ – АД, по телефон или чрез
друг дистанционен способ за комуникация всеки
работен ден от срока на подписката. В случай
че акциите на притежател на права се водят по
подсметка при ИП, различен от обслужващия
увеличението на капитала ИП, и притежателят
подаде заявка за записване на акции до послед
ния ИП, следва да бъде извършено прехвърляне
на акциите по клиентска сметка при обслуж
ващия увеличението на капитала ИП. Заявка
за записване на акции се подава до посочения/
те по-горе инвестиционен посредник/ци всеки
ден от 9 до 17 ч. при спазване на изискванията
в правилника на „ЦД“ – АД, и при следните
условия: Заявката за записване на акции трябва
да съдържа най-малко трите имена (наименова
нието) и уникалния клиентски номер на лицето
и на неговия представител или пълномощник, а
ако такива номера не са присвоени: трите имена,
ЕГН, местожителство и адрес, съответно наиме
нование, ЕИК, седалище и адрес на клиента и
на неговия представител или пълномощник. Ако
клиентът е чуждестранно лице, заявката следва
да съдържа аналогични идентификационни данни.
Заявката следва да съдържа също и: емитент,
ISIN код на емисията и брой акции, за които се
отнася заявката; дата, час и място на подаване
на заявката, подпис на лицето, което подава за
явката. Към заявката се прилагат: а) оригинал
или нотариално заверено копие на удостоверение
за актуална регистрация в търговския регистър
на заявителите – юридически лица, издадено не
по-рано от 1 месец преди датата на подаване
на писмената заявка; б) за чуждестранни юри
дически лица – копие от регистрационния акт
(или друг идентичен удостоверителен документ)
на съответния чужд език, легализиран превод
на текста на регистрационния акт, съдържащ
пълното наименование на юридическото лице,
дата на издаване и държава на регистрация, ад
рес на юридическото лице, имената на лицата,
овластени да го представляват; в) оригинал на
нотариално заверено изрично пълномощно в
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случай на подаване на заявка чрез пълномощник.
Юридическите лица подават заявки чрез закон
ните си представители или чрез пълномощник с
изрично нотариално заверено пълномощно, като
те се легитимират чрез документ за самоличност
(като копие от документа се прилага към заяв
ката) и удостоверение за актуална регистрация
в търговския регистър, заверени от законния
представител. Физическите лица подават заявките
лично или чрез пълномощник, като тези лица
се легитимират чрез документ за самоличност
и прилагат към заявката заверено от тях копие
от документа. Чуждестранните физически лица
се легитимират с оригиналния си чуждестранен
паспорт за влизане в Република България и
прилагат към заявката легализиран оригинален
превод на страниците на паспорта, съдържащи
информация за пълното име; номер на паспорта,
дата на издаване (ако има такава в паспорта);
националност; адрес (ако има такъв в паспорта)
и обикновено копие на преведените страници
на паспорта, съдържащи друга информация, и
снимка на лицето. Заявката може да бъде пода
дена и чрез пълномощник, който се легитимира
с нотариално заверено изрично пълномощно и
документите, изброени по-горе, в съответствие
с упълномощителя (юридическо или физическо
лице). Дружеството осигурява възможност за
записване на акции и по дистанционен способ
чрез „ЦД“ – АД, и неговите членове. На осно
вание чл. 112б, ал. 9 ЗППЦК заявките могат да
бъдат направени и чрез дистанционен способ за
комуникация, като в двудневен срок след така
направената заявка, но не по-късно от деня, в
който изтича срокът за записване на акциите от
увеличението на капитала, заявителят е длъжен
да представи и подпише посочените документи по
указания ред. Записването на акции се счита за
действително само ако е направено от акционер с
акции с права и/или от друг притежател на права
до максималния възможен брой акции и е внесена
цялата емисионна стойност на записваните акции
в срока и при условията, посочени по-долу. При
частично заплащане на емисионната стойност
се считат записани съответният брой акции, за
които същата е изплатена изцяло. Внасянето на
емисионната стойност на записаните акции се
извършва по специална набирателна сметка на
името на „Централна кооперативна банка“ – АД
в „УниКредит Булбанк“ – АД, IBAN: BG08 UNCR
7000 1520 1971 18, BIC: UNCRBGSF. Набирател
ната сметка трябва да бъде заверена най-късно
до изтичането на последния ден от подписката.
Платежното нареждане или вносната бележка
трябва да посочват имената/фирмата и ЕГН/ЕИК
на лицето, записващо акции, броя на записваните
акции, общия размер на дължимата и извърше
на вноска, като копие от платежния документ
се предава на упълномощения инвестиционен
посредник „ЦКБ“ – АД, най-късно до изтичане
на последния ден от подписката по т. 6. Набра
ните парични средства по специалната сметка
не могат да се използват преди приключване
на подписката, вписването на увеличаването на
капитала в търговския регистър и регистрацията
на емисията в „ЦД“ – АД.
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7. Ако всички акции от тази емисия бъдат
записани преди крайния срок на подписката,
„Централна кооперативна банка“ – АД, обявя
ва прекратяването є, уведомява Комисията за
финансов надзор (КФН) в срок 3 работни дни и
предприема необходимите действия по вписване в
търговския регистър и по регистрация на емиси
ята в КФН, „ЦД“ – АД, и „БФБ – София“ – АД.
8. Ако до крайния срок на подписката не
бъдат записани и платени всички акции от еми
сията, но бъдат записани и платени най-малко
15 000 000 броя акции, капиталът се увеличава
до размера на записаните и платени акции, като
се предприемат необходимите действия за уведо
мяване на КФН, вписване в търговския регистър
и регистрация на емисията в КФН, „ЦД“ – АД,
и „БФБ – София“ – АД.
9. Увеличаването на капитала с права из
ключва възможността за записване на повече от
предложените акции.
10. В случай че подписката приключи неуспеш
но, в 3-дневен срок от деня, в който изтича срокът
за записване на акции, „Централна кооперативна
банка“ – АД, публикува съобщение за това в два
централни ежедневника (в. „Пари“ и в. „Новинар“)
и уведомява заместник-председателя, ръководещ
управление „Надзор на инвестиционната дейност“
на КФН, по реда на чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК.
Дружеството обявява на мястото на подписката
условията и реда за връщане на набраните суми.
Внесените суми заедно с начислените от банката
лихви, ако има такива, ще бъдат възстановявани
на инвеститорите в срок 30 дни от уведомлението
по чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК чрез превод по посо
чена от тях банкова сметка или в брой. В случай
че увеличаването на капитала не бъде вписано
в търговския регистър, дружеството уведомява
Комисията за финансов надзор в 7-дневен срок
от постановяването на отказа.
11. Условия, ред и срок за получаване на за
писаните акции (за прехвърляне на акциите по
сметки в Централния депозитар на лицата, които
са ги записали, и за получаване на удостовери
телните документи за акциите): След вписване на
увеличението на капитала в търговския регистър
дружеството регистрира емисията акции в Цен
тралния депозитар, като заявява регистрирането
на новите акции по клиентски подсметки на акци
онерите, придобили нови акции на дружеството,
при инвестиционния посредник, чрез който са
упражнени правата. Издаването на депозитарни
разписки се извършва от Централен депозитар. В
3-дневен срок от получаването им от „ЦД“ – АД,
разписките се предават безсрочно от 9 до 17 ч.
всеки работен ден на титулярите им или на упъл
номощени от тях с изрично нотариално заверено
пълномощно лица в офиса на инвестиционния
посредник, обслужващ увеличението на капи
тала – „Централна кооперативна банка“ – АД,
където лицата са записали акции от увеличени
ето. Лицата, записали акции чрез различен от
„Централна кооперативна банка“ – АД, инвести
ционен посредник, получават депозитарните си
разписки от последния при същите предпоставки
и ред. Надвнесените суми се възстановяват от
съответния клон на „УниКредит Булбанк“ – АД,
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където са направени вноските, по указан от ин
веститора начин – по сметка или на каса, в срок
30 дни след датата на уведомлението по чл. 112б,
ал. 12 ЗППЦК.
12. В устава на „Централна кооперативна
банка“ – АД, не съществуват условия или ограни
чения за прехвърляне на акциите. Прехвърлянето
на акции се извършва съгласно разпоредбите
на ЗППЦК, подзаконовите актове по прилага
нето му, правилника на „БФБ – София“ – АД,
и правилата на „ЦД“ – АД. Прехвърлянето на
акции, издадени от дружеството, има действие
от регист ри ране на сделката в „Ц Д“ – А Д.
Покупки и продажби на акции, издадени от
дружеството, се извършват на регулиран пазар
на ценни книжа („БФБ – София“ – АД), чрез
ИП и извън регулиран пазар и многостранна
система за търговия с акции. Сделки могат да се
сключват и директно, като сетълментът по тях
се извършва с посредничеството на ИП. Пряко
сключване на сделки между физически лица по
посочения начин е допустимо само ако не води
до нарушаване на забраната за извършване по
занятие на сделки с ценни книжа. Прехвърляне
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на акции на дружеството чрез дарение и насле
дяване се извършва също чрез ИП, извършващ
дейност като регистрационен агент.
Рисковете, свързани с дейността на емитента
и с инвестирането в ценни книжа на емитента,
са подробно описани в проспекта. Инвеститорите
могат да се запознаят с проспекта за публично
предлагане на акции на „Централна кооперативна
банка“ – АД, състоящ се от резюме, регистраци
онен документ и документ за предлаганите ценни
книжа, всеки работен ден от 9,30 до 17,30 ч. в
офиса на „Централна кооперативна банка“ – АД,
София, ул. Г. С. Раковски 103, тел. 981 73 94, лице
за контакти: Здравко Василев, и офиса на ИП
„Централна кооперативна банка“ – АД, София,
ул. Г. С. Раковски 103, интернет страница: www.
ccbank.bg, тел. 981 73 94, лице за контакти: Здравко
Василев, всеки работен ден от 9 до 17,30 ч. Про
спектът и допълнителна публична информация за
„Централна кооперативна банка“ – АД, могат да
бъдат получени и от публичния регистър на КФН
(www.fsc.bg), както и от „БФБ – София“ – АД.
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страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт
таксите се заплащат в двоен размер;
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
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