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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 4 ноември 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

за прекратяване пълномощията на народен
представител

12125

Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 122, ал. 6 от
Изборния кодекс

за прекратяване пълномощията на народен
представител

РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Атанас Станкев Камбитов като народен представител от
1. многомандатен избирателен район – Благоевградски.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 4 ноември 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
12123

РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 122, ал. 6 от
Изборния кодекс
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Николай
Тодоров Мелемов като народен представител от 22. многомандатен избирателен район – Смолянски.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 4 ноември 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
12124

РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 122, ал. 6 от
Изборния кодекс
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Георги Иванов Икономов като народен представител от
1. многомандатен избирателен район – Благоевградски.

РЕШЕНИЕ

Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 122, ал. 6 от
Изборния кодекс
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Иван Атанасов Алексиев като народен представител
от 2. многомандатен избирателен район –
Бургаски.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 4 ноември 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
12126

РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 122, ал. 6 от
Изборния кодекс
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Иван Тодоров
Иванов като народен представител от 7. многомандатен избирателен район – Габровски.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 4 ноември 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
12127

РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 122, ал. 6 от
Изборния кодекс
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РЕШИ:
Прекратява пълномощи ята на Никола
Иванов Белишки като народен представител
от 13. многомандатен избирателен район – Пазарджишки.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 4 ноември 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
12128

РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 122, ал. 6 от
Изборния кодекс
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Живко Веселинов Тодоров като народен представител от
27. многомандатен избирателен район – Старозагорски.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 4 ноември 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
12129

РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 122, ал. 6 от
Изборния кодекс
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Иво Тенев
Димов като народен представител от 29. многомандатен избирателен район – Хасковски.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 4 ноември 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
12130
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 220
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам проф. Петър Луканов Вълчев с орден „Стара планина“ втора степен
за изключително големите му заслуги към
Република България в областта на културата.
Издаден в София на 28 октомври 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
12015

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 294
ОТ 27 ОКТОМВРИ 2011 Г.

за изменение на Устройствения правилник на
Агенция „Митници“, приет с Постановление
№ 302 на Министерския съвет от 2009 г. (обн.,
ДВ, бр. 100 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 64 и
73 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 7, ал. 2 числото „643“ се заменя
с „638“.
§ 2. В чл. 8 цифрата „4“ се заменя с „5“ и
цифрата „9“ се заменя с „8“.
§ 3. В чл. 14 се създава т. 5:
„5. дирекция „Национален учебен център“.“
§ 4. В чл. 15 се създават т. 25 и 26:
„25. организира и координира дейността на
митническите учреждения по разпореждането
с изоставени и отнети в полза на държавата
стоки;
26. осигурява взаимодействието с компетентните органи във връзка с разпореждането
с изоставени и отнети в полза на държавата
стоки.“
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§ 5. Създава се чл. 18а:
„Чл. 18а. Дирекция „Национален учебен
център“:
1. участва в разработването на стратегията
на агенцията за обучение и квалификация на
митническите служители;
2. разработва годишна програма за обучение на служителите в митническата администрация;
3. организира и провежда обучението и
к ва лификаци ята по длъж ностни нива на
служителите;
4. води регистър на издадените по чл. 5,
ал. 1, т. 10 удостоверения за завършен курс
на обучение;
5. анализира необходимост та от повишаване на професионалните познания на
митническите служители, необходими им за
осъществяване на служебните им задължения, организира провеждането на свързаните
с това курсове и други форми на обучение,
анализира ефективността им и оценява постигнатите резултати;
6. координира и контролира всички форми
и дейности на обучение, осъществявани от
регионалните учебни центрове;
7. събира, системат изира и съх ран ява
библиотечен фонд, свързан с обучението и
квалификацията на митническите служители;
8. осъществява сътрудничеството със сходни български и чуждестранни учебни звена с
цел обмяна на информация и опит;
9. осъществява методическо ръководство и
упражнява контрол върху дейността на националната школа за обучение на митническите
кучета в системата на агенцията.“
§ 6. В чл. 19, ал. 1 т. 9 се отменя.
§ 7. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „и престъпления“.
2. В т. 2:
а) в буква „б“ след думата „противодействието“ се добавя „и разследването“;
б) създава се нова буква „е“:
„е) противодействието и разследването на
незаконно пренасяните през държавната граница парични средства, благородни метали,
скъпоценни камъни и изделия със и от тях;“
в) досегашните букви „е“ и „ж“ стават
съответно букви „ж“ и „з“;
г) досегашната буква „з“ се отменя.
3. В т. 5 накрая се добавя „и специализирани оперативни служители“.
4. Точка 11 се отменя.
5. Създава се т. 20:
„20. осъществява дейността по разследване
на престъпления в случаите, при условията
и по реда, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс.“
§ 8. Член 28 се отменя.
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§ 9. Приложение № 1 към чл. 7, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 7, ал. 2
Численост на персонала в Централното митническо управление на Агенция „Митници“ –
638 щатни бройки
Директор
1
Заместник-директори
3
Главен секретар
1
Звено по сигурността
4
Звено за вътрешен одит
5
Обща администрация
142
в т.ч.:
дирекция „Финансово-стопански
дейности и управление на собствеността“		
56
дирекция „Правно-нормативна“
23
дирекция „Организация и управление
на човешките ресурси“
22
дирекция „Административно обслужване“
27
дирекция „Национален учебен център“
14
Специализирана администрация
482
в т.ч.:
дирекция „Митнически режими и
процедури“
26
дирекция „Тарифна политика“
36
дирекция „Последващ контрол“
31
дирекция „Митническо разузнаване и разследване“
163
дирекция „Митническа статистика и
автоматизация“
147
дирекция „Международни отношения“
22
дирекция „Централна митническа
лаборатория“
25
дирекция „Акцизи“
32“.

За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

11921

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295
ОТ 27 ОКТОМВРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Постановление № 266 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на труда
и социалната политика (обн., ДВ, бр. 91 от
2009 г.; изм., бр. 2, 18 и 57 от 2010 г. и бр. 38
от 2011 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 2, ал. 2:
а) точки 7 – 11 се отменят;
б) точка 14 се изменя така:
„14. фонд „Социална закрила;“.
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2. В приложението към чл. 2, ал. 3:
а) в т. 2 числото „4739“ се заменя с „4736“;
б) точки 7 – 11 се отменят;
в) създава се т. 15:
„15. Фонд „Социална закрила“ 4.“
§ 2. В Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика,
приет с Постановление № 266 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 91 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 2 от 2010 г.; попр., бр. 3 от
2010 г.; изм. и доп., бр. 18, 57 и 74 от 2010 г.
и бр. 38 и 53 от 2011 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 17, т. 7 думите „Жизнено равнище,
социална сигурност и равни възможности“
се заменят с „Жизнен стандарт, демографско
развитие, политики и стратегии“.
2. В чл. 19:
а) в ал. 2 думите „общи, специализирани“ се заменят с „комплексни, тематични“,
а запетаята и думата „жалби“ се заличават;
б) в ал. 4:
аа) точка 3 се изменя така:
„3. разглежда постъпили сигнали за корупция на служители в министерството и във
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към министъра, извършва проверки
и информира министъра за резултатите;“
бб) в т. 4 думите „и извършва проверки“ се
заличават, а думата „разкриване“ се заменя
с „установяване“;
вв) в т. 6 запетаята и думите „молбите и
жалбите“ се заличават;
гг) точка 7 се изменя така:
„7. следи за изпълнението на мерките по
Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната
престъпност;“
дд) в т. 8 след думите „държавната администрация“ се поставя точка и запетая и
текстът до края се заличава;
ее) създава се нова т. 11:
„11. прави оценка на корупционния риск и
предлага мерки за неговото ограничаване;“
жж) досегашните т. 11 – 13 стават съответно т. 12 – 14.
3. В чл. 26, т. 12 думите „осъществява
правно-нормативното обезпечаване на“ се
заменят с „отговаря за“.
4. В чл. 28:
а) точка 2 се изменя така:
„2. дирекция „Жизнен стандарт, демографско развитие, политики и стратегии;“
б) точка 5 се изменя така:
„5. дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални
помощи;“.
5. В чл. 30:
а) думите „Дирекция „Жизнено развитие,
социална сигурност и демографско развитие“
се заменят с „Дирекция „Жизнен стандарт,
демографско развитие, политики и стратегии“;
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б) в т. 1 запетаята и думите „социалната
сигурност“ се заличават;
в) в т. 2 думите „и социалната сигурност“
се заличават;
г) в т. 3 запетаята и думите „социалната
сигурност“ се заличават;
д) в т. 5 запетаята и думите „социалната
сигурност“ се заличават;
е) в т. 8 запетаята и думите „социалната
сигурност“ се заличават.
6. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. Дирекция „Политика за хората с
увреждания, равни възможности и социални
помощи“:
1. разработва, координира и осъществява
мониторинг, анализ и оценка на държавната
политика в областта на интеграцията на хората с увреждания, равните възможности и
социалните помощи;
2. организира, координира и участва в разработването на нормативни актове, стратегии,
програми, планове за действие, проекти и
доклади в областта на интеграцията на хората с увреждания, равните възможности и
социалните помощи и извършва наблюдения
и анализи на състоянието, тенденциите и
развитието на добри практики в тази област;
3. координира, отчита и анализира изпълнението на стратегии, планове, проекти
и програми в областта на интеграцията на
хората с увреждания, равните възможности
и социа лните помощи, подпомага разработването и дава становища по операции и
схеми на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“;
4. участва в подготовката на становища,
позиции, анализи, презентации, информации и
други документи в областта на интеграцията
на хората с увреждания, равните възможности – равнопоставеността на половете и
антидискриминацията, представя и защитава
позицията и интересите на Република България
във връзка с участието є в работата на комитети, институции, работни групи и форуми на
Съвета на Европейския съюз, Европейската
комисия и Съвета на Европа и участва в тях
със свои представители;
5. подпомага и насърчава сътрудничеството
с гражданските организации с цел активното
им участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката в областта
на интеграцията на хората с увреждания,
равните възможности и социалните помощи;
6. координира изпълнението на политиките
в областта на интеграцията на хората с увреждания, равните възможности и социалните
помощи, които се реализират от Агенцията за
социално подпомагане, Агенцията за хората
с увреждания и Фонд „Социална закрила“;
7. подготвя становища за отпускане на
субсидии за национално представителните
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организации на и за хората с увреждания за
дейности, които да бъдат финансирани от
държавния бюджет, и изготвя проекти на
актове за одобряване на организациите или
институциите, които се освобождават от заплащане на вносни сборове при допускане на
стоки за свободно обращение, за отказ или
оттегляне на одобренията съгласно чл. 61,
67 и 68 от Регламент (EО) № 1186/2009 г. на
Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически
освобождавания (кодифицирана версия) (ОВ,
L 324 от 10.12.2009 г.);
8. координира и подпомага осъществяването на процесуално представителство на
министъра пред Комисията за защита от
дискриминация;
9. осъществява функциите на секретариат
на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерския съвет
и осигурява административното и техническото обслужване на Националния съвет по
равнопоставеността на жените и мъжете към
Министерския съвет.“
7. В чл. 33а:
а) точки 1 и 2 се изменят така:
„1. разработва, координира и осъществява
мониторинг, анализ и оценка на държавната
политика в областта на социалното включване, подкрепата за децата и семейството и
социалните услуги;
2. организира, координира и участва в разработването на нормативни актове, стратегии,
програми, планове за действие, проекти и
доклади в областта на социалното включване, подкрепата за децата и семейството и
социалните услуги и извършва наблюдения
и анализи на състоянието, тенденциите и
развитието на добри практики в тази област;“
б) точка 5 се изменя така:
„5. координира, отчита и анализира изпълнението на стратегии, планове, проекти
и програми в областта на социалното включване, подкрепата за децата и семейството и
социалните услуги, подпомага разработването
и дава становища по операции и схеми на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“;“
в) точка 7 се изменя така:
„7. подпомага и насърчава сътрудничеството
с гражданските организации с цел активното
им участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката в областта
на социалното включване и подкрепата за
децата и семейството и социалните услуги;“
г) в т. 8 думите „за деца“ се заличават;
д) точки 9 и 10 се изменят така:
„9. координира изпълнението на политиките в областта на подкрепата за децата и
семейството и социалните услуги в кръга на
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своята компетентност, които се реализират от
Агенцията за социално подпомагане;
10. подпомага управлението и участва в
изпълнението на проекти в областта на социалното включване, подкрепата за децата и семейството и социалните услуги, финансирани
от Международната банка за възстановяване
и развитие, и поддържа връзки с представителството на Банката за България на нейния
официален език;“.
8. В приложението към чл. 15, ал. 2:
а) в наименованието числото „316“ се заменя с „315“;
б) на ред „дирекция „Административно
обслужване и канцелария“ числото „18“ се
заменя с „16“;
в) на ред „дирекция „Финанси“ числото
„13“ се заменя с „14“;
г) на ред „дирекция „Правна“ цифрата „5“
се заменя с „6“;
д) на ред „Специализирана администрация,
в т. ч.:“ числото „235“ се заменя с „234“;
е) ред „дирекция „Жизнено равнище, социална сигурност и демографско развитие“
16“ се изменя така:
„дирекция „Жизнен стандарт, демографско
развитие, политики и стратегии“
15“;
ж) на ред „дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“
числото „18“ се заменя с „19“;
з) ред „дирекция „Социална закрила и
равни възможности“
19“ се изменя така:
„дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“
16“;
и) на ред „дирекция „Социално включване“
числото „17“ се заменя с „19“.
§ 3. В приложението към чл. 7, ал. 3 от
Устройствения правилник на Агенцията за
социално подпомагане, приет с Постановление
№ 25 на Министерския съвет от 2003 г. (обн.,
ДВ, бр. 15 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 63 от
2003 г., бр. 14 от 2005 г., бр. 48, 59, 74 и 88 от
2006 г., бр. 34 и 95 от 2007 г., бр. 32 и 71 от
2008 г. и бр. 2, 17 и 74 от 2010 г.), се правят
следните изменения:
1. В наименованието числото „4739“ се
заменя с „4736“.
2. На ред „Инспекторат“ числото „50“ се
заменя с „49“.
3. На ред „Обща администрация, в т. ч.:“
числото „95“ се заменя с „93“.
4. На ред „Човешки ресу рси и правно
обслужване“ числото „27“ се заменя с „26“.
5. На ред „Анализ, административно и
информационно обслужване“ числото „27“
се заменя с „26“.
§ 4. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от
Постановление № 67 на Министерския съвет
от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 56, 82, 84 и 100 от 2010 г. и
бр. 1, 27, 33, 60 и 71 от 2011 г.) пореден № 5
се изменя така:
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„
№
по
ред
5.

Първостепенни разпоредители с бюджетни кредити

Разходи за заплати по месеци през 2011 г. (лв.)
юли

август

Министерство на труда и соци- 4 335 000 4 335 000
алната политика – общо

Заключителна разпоредба
§ 5. Параграф 4 влиза в сила от 1 юли 2011 г.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11922

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 296
ОТ 31 ОКТОМВРИ 2011 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Агенцията за устойчиво енергийно развитие
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема Устройствен правилник на
Агенцията за устойчиво енергийно развитие.
Чл. 2. Агенцията за устойчиво енергийно
развитие е правоприемник на дейността, активите, пасивите, архива, както и на другите
права и задължения на Агенцията по енергийна ефективност.
Чл. 3. Служебните и трудовите правоотношения на служителите в Агенцията по енергийна ефективност се уреждат при условията
и по реда на чл. 87а от Закона за държавния
служител и чл. 123 от Кодекса на труда.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се Устройственият правилник
на Агенцията по енергийна ефективност, приет
с Постановление № 32 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 15 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 25 от 2011 г.).
§ 2. В чл. 2, ал. 2, т. 12 от Постановление
№ 268 на Министерския съвет от 2009 г. за
приемане на Устройствен правилник на Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма (обн., ДВ, бр. 93 от 2009 г.; попр.,
бр. 95 от 2009 г.; изм., бр. 48, 73 и 96 от 2010 г.
и бр. 22 и 53 от 2011 г.) думите „Агенцията по
енергийна ефективност“ се заменят с „Агенцията за устойчиво енергийно развитие“.
§ 3. В Постановление № 79 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Наредба
за методиките за определяне на националните
индикативни цели, реда за разпределяне на
тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания между лицата по чл. 10,
ал. 1 от Закона за енергийната ефективност,
допустимите мерки за енергийна ефективност,
методиките за оценяване и начините за потвърждаване на енергийните спестявания и за

септември октомври ноември
4 335 000

декември

4 335 000 4 335 000 4 335 000

“
одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията по енергийна ефективност
за издаване на удостоверенията за енергийни
спестявания по чл. 51, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност (ДВ, бр. 27 от 2009 г.),
в наименованието и в чл. 2 думите „Агенцията по енергийна ефективност“ се заменят с
„Агенцията за устойчиво енергийно развитие“.
§ 4. В Постановление № 325 на Министерския съвет от 2004 г. за приемане на Тарифа
за таксите, които се събират от Агенцията по
енергийна ефективност за издаване на удостоверения за вписване в съответния регистър на
лицата, извършващи сертифициране на сгради
и обследване за енергийна ефективност (ДВ,
бр. 109 от 2004 г.), в наименованието и в член
единствен думите „Агенцията по енергийна
ефективност“ се заменят с „Агенцията за
устойчиво енергийно развитие“.
§ 5. В чл. 3, ал. 3, т. 3 от Постановление
№ 180 на Министерския съвет от 2005 г. за
създаване на Съвет за координация и обмен
на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки (обн., ДВ,
бр. 65 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г.,
бр. 40 от 2006 г., бр. 45 и 93 от 2009 г. и бр. 52
от 2011 г.) думите „Агенцията по енергийна
ефективност“ се заменят с „Агенцията за
устойчиво енергийно развитие“.
§ 6. В Наредбата за методиките за определяне на националните индикативни цели, реда за
разпределяне на тези цели като индивидуални
цели за енергийни спестявания между лицата по чл. 10, ал. 1 от Закона за енергийната
ефективност, допустимите мерки за енергийна ефективност, методиките за оценяване и
начините за потвърждаване на енергийните
спестявания, приета с Постановление № 79 на
Министерския съвет от 2009 г. (ДВ, бр. 27 от
2009 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 5 думите „Агенцията по енергийна
ефективност (АЕЕ)“ се заменят с „Агенцията
за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)“.
2. В § 6 от преходните и заключителните
разпоредби думите „Агенцията по енергийна
ефективност“ се заменят с „Агенцията за
устойчиво енергийно развитие“.
3. Навсякъде в наредбата абревиатурата
„АЕЕ“ се заменя с „АУЕР“.
§ 7. В Тарифата за та кси т е, кои т о се
събират от Агенцията по енергийна ефективност за издаване на удостоверенията за
енергийни спестявания по чл. 51, ал. 1 от
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Закона за енергийната ефективност, приета с
Постановление № 79 на Министерския съвет
от 2009 г. (ДВ, бр. 27 от 2009 г.), се правят
следните изменения:
1. В наименованието думите „Агенцията
по енергийна ефективност“ се замен ят с
„Агенцията за устойчиво енергийно развитие“.
2. В чл. 4 думите „Агенция по енергийна
ефективност“ се заменят с „Агенцията за
устойчиво енергийно развитие“.
§ 8. В Тарифата за таксите, които се събират от Агенцията по енергийна ефективност
за издаване на удостоверения за вписване в
съответния регистър на лицата, извършващи
сертифициране на сгради и обследване за
енергийна ефективност, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2004 г.
(ДВ, бр. 109 от 2004 г.), в наименованието
и в чл. 5 думите „Агенцията по енергийна
ефективност“ се заменят с „Агенцията за
устойчиво енергийно развитие“.
§ 9. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Агенцията за устойчиво енергийно
развитие
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят дейността, структурата, организацията на работа и
съставът на Агенцията за устойчиво енергийно
развитие към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма, наричана по-нататък
„агенцията“.
Чл. 2. (1) Агенцията е юридическо лице
на бюджетна издръжка със седалище София.
(2) Изпълнителният директор е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма.
Чл. 3. (1) Агенцията е администратор на
приходите от:
1. субсидии от републиканския бюджет;
2. собствена дейност;
3. събрани суми от глоби и имуществени
санкции, наложени с наказателни постановления, издадени при осъществяване на контрола
по реда на Закона за енергийната ефективност
(ЗЕЕ), Закона за енергията от възобновяеми
източници (ЗЕВИ) и нормативните актове по
прилагането им;
4. международни програми и споразумения;
5. други източници, определени с нормативен акт на Министерския съвет.
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(2) Събраните суми от глоби и имуществени санкции по ал. 1, т. 3 се разпределят и
разходват при спазване на чл. 6, ал. 5 и 6 ЗЕЕ.
Чл. 4. (1) Агенцията подпомага изпълнителния директор при осъществяването на
неговите правомощия и осигурява технически
дейността му.
(2) За осъществяване на дейност та на
агенцията в районите по чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие се създават
териториални звена към Главна дирекция
„Информация, анализ и териториални звена“.
Г л а в а

в т о р а

ПРА ВОМОЩИ Я Н А ИЗПЪЛНИТЕЛНИ Я
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА
Чл. 5. (1) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор.
(2) Изпълнителният директор се назначава
и освобождава от министъра на икономиката,
енергетиката и туризма съгласувано с министър-председателя.
(3) Изпълнителният директор е орган на
изпълнителната власт.
(4) Когато това е предвидено в закон, изпълнителният директор може да възложи на
главния секретар отделни свои правомощия
с писмена заповед.
(5) Функциите на изпълнителния директор в негово отсъствие или когато ползва
законоустановен отпуск, се изпълняват от
главния секретар или от определен с писмена
заповед за всеки конкретен случай служител
на ръководна длъжност в агенцията.
Чл. 6. (1) Изпълнителният директор:
1. представлява агенцията и отговаря за
цялостната є дейност;
2. ръководи, координира и контролира
изпълнението на функциите и задачите на
агенцията, както и връзките на агенцията с
държавните и международните институции;
3. изпълнява държавната политика:
а) по повишаване на енергийната ефективност при крайното потребление на енергия и
предоставянето на енергийни услуги;
б) за насърчаване производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна
енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, производството и потреблението на газ от възобновяеми източници,
както и производството и потреблението на
биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта;
4. участва в разработването и актуализирането на националните планове за действие
по енергийна ефективност (НПДЕЕ);
5. организира изпълнението на дейности
и мерки, включени в НПДЕЕ;
6. съдейства при разработването и изпълнението на програми по енергийна ефективност;
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7. представя ежегодно на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма отчет
за изпълнението на НПДЕЕ;
8. участва в разработването и актуализирането на националния план за действие
за енергията от възобновяеми източници
(НПДЕВИ) в сътрудничество с органите на
изпълнителната власт, включително с кметовете на общини;
9. организира изпълнението на дейности
и мерки, включени в НПДЕВИ, в сътрудничество със заинтересованите лица;
10. съдейства при разработването и изпълнението на общинските програми за насърчаване
използването на енергията от възобновяеми
източници и биогорива;
11. предоставя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма необходимата
информация за изготвяне на докладите за
изпълнението на НПДЕВИ;
12. организира извършването на оценки
за наличния и прогнозния потенциал на видовете ресурси за производство на енергия
от възобновяеми източници на територията
на страната;
13. организира създаването и поддържането на Национална информационна система
(НИС) за:
а) състоянието на енергийната ефективност;
б) потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници;
14. контролира актуализирането на данните и поддържането на НИС от кметовете на
общини съгласно ЗЕВИ;
15. потвърждава размера на енергийните
спестявания в резултат на извършените енергийни услуги чрез издаване на удостоверения
за енергийни спестявания и на други мерки
за повишаване на енергийната ефективност;
16. издава на производителите на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия
за охлаждане от възобновяеми източници
гаранции за произход на енергията, извършва
дейности по прехвърляне и отменяне на тези
гаранции и уведомява Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране за издадените
гаранции, извършените дейности по прехвърляния и отменяне на гаранции;
17. организира създаването и поддържането на система за издаване на гаранциите
за произход на енергията от възобновяеми
източници;
18. организира планираните статистически прехвърляния на определени количества
енергия от възобновяеми източници от Република България към друга държава – членка
на Европейския съюз, както и от друга държава – членка на Европейския съюз, към
Република България;
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19. организира изготвянето на примерни
договори за предоставяне на енергийни услуги, насочени към използване на различни
финансови инструменти от купувачите на
енергийни услуги, и изпълнението на други
дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност;
20. организира изготвянето на проекти,
сключва доброволни споразумения и осъществява мониторинг за изпълнението им
съгласно ЗЕЕ;
21. организира изготвянето на анализи на
ефектите от изпълнявани дейности и мерки
за повишаване на енергийната ефективност
и използването на енергия от възобновяеми
източници, включително на прилаганите финансови инструменти и схеми за насърчаване;
22. осъществява взаимодействие с органите на изпълнителната власт, с браншови
организации и заинтересовани юридически
лица с нестопанска цел при изпълнението на
дейности и мерки:
а) по повишаване на енергийната ефективност;
б) за насърчаване производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от
възобновяеми източници, производството и
потреблението на газ от възобновяеми източници, производството и потреблението
на биогорива и енергия от възобновяеми
източници в транспорта;
23. оказва съдействие на органите на държавната власт и на органите на местното
самоуправление, както и на участниците на
пазара на енергийни услуги при изпълнението
на задълженията им по ЗЕЕ и ЗЕВИ;
24. организира популяризиране на дейности
и мерки за:
а) повишаване на енергийната ефективност;
б) насърчаване производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна
енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, производството и потреблението на газ от възобновяеми източници,
както и производството и потреблението на
биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта;
25. участва в разработването на проекти
на нормативни актове в областта на:
а) енергийната ефективност;
б) производството и потреблението на
енергия от възобновяеми източници;
26. съдейства за развитие на обучението
по енергийна ефективност и възобновяеми
източници;
27. представя на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма за одобряване обхвата
на изпитната материя и начина на оценяване,
изготвени от акредитираните висши техничес-
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ки училища за придобиване на необходимата
квалификация за извършване на обследване
за енергийна ефективност и сертифициране на
сгради и промишлени системи съгласно ЗЕЕ;
28. организира информационни и обучителни кампании за мерките за подпомагане,
ползи т е и п рак т и ческ и т е особенос т и на
развитието и използването на електрическа
енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, газ от
възобновяеми източници, биогорива и енергия
от възобновяеми източници в транспорта;
29. осъществява контрол в предвидените
от ЗЕЕ и ЗЕВИ случаи;
30. организира създаването и поддържането на публичните регистри по чл. 23, ал. 4
и чл. 34, ал. 4 ЗЕЕ, както и издаването на
удостоверения на лицата, отговарящи на изискванията на чл. 23 и 34 ЗЕЕ;
31. организира създаването и поддържането
на списък на сградите, промишлените системи,
водогрейните котли и климатичните инсталации, които следва да се привеждат в съответствие с изискванията за енергийна ефективност;
32. организира създаването и поддържането
на списък на лицата, придобили квалификация за извършване на дейностите по чл. 21,
ал. 1 ЗЕВИ;
33. организира създаването и поддържането
на списък на лицата, които осъществяват одит
за съответствието на биогоривата и течните
горива от биомаса с критериите за устойчивост;
34. утвърждава образец на отчетите по
чл. 12, ал. 3 ЗЕЕ;
35. представя ежегодно на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма доклад
за дейността на агенцията;
36. представя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма за утвърждаване
проекта на бюджет на агенцията;
37. представя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма периодични и
годишни отчети за изпълнението на бюджета
на агенцията;
38. отговаря за целесъобразното, законосъобразното, ефективното, ефикасното и
икономичното разходване на бюджетните
средства и приходите от собствена дейност;
39. утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание на
длъжностите на агенцията по предложение на
главния секретар и определя индивидуалните
размери на основните заплати и допълнителното материално стимулиране при спазване на
закона и подзаконовите нормативни актове;
40. назначава и освобождава държавните
служители в агенцията;
41. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово
правоотношение в агенцията;
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42. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на агенцията;
43. командирова работещите в агенцията;
44. издава административни актове в рамките на своята компетентност.
(2) При осъществяване на дейността си
изпълнителният директор:
1. сключва договори, издава заповеди, разпореждания и други актове в предвидените в
нормативен акт случаи;
2. издава наказателни постановления в
предвидените от закон случаи.
(3) Изпълнителният директор изпълнява
и други функции и задачи, определени с нормативните актове.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТА НА АГЕНЦИЯТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 7. (1) Агенцията е организирана в обща
и специализирана администрация, служител
по сигурността на информацията и финансов
контрольор.
(2) Общата администрация се състои от
една дирекция, а специализираната администрация – от две дирекции и една главна
дирекция.
(3) Общата численост на агенцията и числеността на отделните административни звена
в агенцията са посочени в приложението.
(4) Със заповед на изпълнителния директор
могат да се създават, преобразуват и закриват
отдели и сектори в рамките на дирекциите.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 8. (1) Административното ръководство
на агенцията се осъществява от главен секретар, който се назначава от изпълнителния
директор.
(2) Главният секретар ръководи администрацията на агенцията, като координира и
контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове и на
законните разпореждания на изпълнителния
директор, като:
1. осиг у рява организационната връзка
между изпълнителния директор на агенцията
и административните звена, както и между
самите административни звена;
2. отговаря за планирането и отчетността
при изпълнение на ежегодните цели на администрацията на агенцията;
3. отчита се и носи отговорност пред изпълнителния директор за дейността и за изпълнението на задачите на администрацията;
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4. организира разпределянето на задачите
за изпълнение меж ду административните
звена на агенцията;
5. създава условия за нормална и ефективна
работа на звената в агенцията;
6. осъществява общия контрол за изпълнението на възложените задачи;
7. осъществява взаимодействие с главния
секретар на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма;
8. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в агенцията;
9. организира работата с предложенията и
сигналите в съответствие с разпоредбите на
глава осма от Административнопроцесуалния
кодекс;
10. ежегодно изготвя доклад за състоянието
на административната дейност в агенцията;
11. изпълнява други задачи, възложени му
от изпълнителния директор на агенцията.
Чл. 9. При отсъствие на главния секретар
неговите функции се изпълняват от длъжностно
лице, определено за всеки конкретен случай с
писмена заповед на изпълнителния директор.
Раздел III
Служител по сигурността на информацията
и финансов контрольор
Чл. 10. (1) Служителят по сигурността на
информацията и финансовият контрольор са
пряко подчинени на изпълнителния директор
на агенцията.
(2) Служителят по сигурността на информацията се назначава по реда на Закона за
защита на класифицираната информация и
изпълнява задачите, произтичащи от него и от
нормативните актове по прилагането му, като:
1. разработва план за защита на класифицираната информация чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му;
2. осъществява процедурата по обикновеното проучване по чл. 47 от Закона за защита на класифицираната информация и води
регистър на проучените лица;
3. следи за правилното определяне на
нивото на класификация на информацията
в агенцията;
4. осигурява функционирането и поддръжката на системите за охранителен и пропускателен режим.
(3) Финансовият контрольор осъществява
предварителен контрол за законосъобразност върху цялостната финансова дейност
на агенцията в съответствие с изискванията
на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, включително върху
разходването на средства от републиканския
бюджет и на средства, получавани по международни програми и проекти, като:
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1. осъществява проверки преди вземането на решения и извършването на действия,
свързани с финансовата дейност на агенцията;
2. изисква и има право да получава всички
данни и документи, включително в електронен
вариант, за целите на предварителния контрол
и по своя преценка прави проверки на място.
Раздел IV
Обща администрация
Чл. 11. (1) Общата а дминист раци я на
агенцията е организирана в дирекция „Обща
администрация“.
(2) Общата а дминист раци я подпомага
осъществяването на правомощията на изпълнителния директор, създава условия за
осъществяване дейността на специализираната администрация и извършва техническите
дейности по административното обслужване.
Чл. 12. Дирекция „Обща администрация“:
1. оказва правна помощ на изпълнителния
директор по законосъобразното изпълнение на
неговите правомощия, като изразява становища и разработва предложения за решаване
на правни проблеми;
2. разработва и дава становища по проекти
на нормативни актове;
3. осъществява процесуалното представителство на агенцията и на изпълнителния
директор пред съдилищата;
4. отговаря за предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена
информация;
5. организира дейността по издаване на
удостоверени я на лицата, отговарящи на
изискванията на чл. 23 и 34 ЗЕЕ; създава,
актуализира и поддържа публичните регистри
по чл. 23, ал. 4 и чл. 34, ал. 4 ЗЕЕ;
6. организира дейностите, свързани с ефективното управление на човешките ресурси,
като: организира дейността по набирането и
подбора на персонала; оказва методическа
помощ при организирането и провеждането на
конкурси за постъпване на държавна служба
в агенцията; изготвя актовете за назначаване,
изменяне и прекратяване на трудовите и служебните правоотношения със служителите на агенцията; изготвя и актуализира длъжностното и
поименното разписание на администрацията
на агенцията; води и съхранява служебните и
трудовите досиета на служителите;
7. организира разработването и актуализирането на длъжностните характеристики;
отговаря за функционирането на системата
за оценка на изпълнението на длъжностите и
осигурява технически процеса на атестиране
на служителите в агенцията; организира и
осигурява ефективното обучение и квалификация на персонала; разработва и предлага
за одобряване от изпълнителния директор
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вътрешни правила за работната заплата и
допълнителното материално стимулиране на
служителите в агенцията;
8. отговаря за осигуряването на цялостното финансово-счетоводно обслужване на
агенцията в съответствие с изискванията на
Закона за счетоводството и другите нормативни актове;
9. осигурява стопанското обслужване на
агенцията и управлението на собствеността;
10. изготвя проекти на национални доклади, становища и позиции по изпълнение на
директивите на Европейския съюз, отнасящи
се до енергийната ефективност и използването
на енергията от възобновяеми източници;
11. съдейства за привличане на инвестиции
от европейски програми и фондове за икономическо и социално сближаване, както и от
други национални и чуждестранни финансови
източници за финансиране на програми и проекти по енергийна ефективност и по използването на енергия от възобновяеми източници;
12. организира изпълнението на международни програми и проекти;
13. участва в популяризирането на дейностите и мерките по енергийна ефективност, като
организира и участва в семинари, конференции
и работни срещи, съставя и разпространява
издания, брошури и други материали на агенцията, свързани с функциите на дирекцията;
14. координира връзките с обществеността
и осъществява протоколни дейности;
15. осигурява техническото, деловодното
и транспортното обслужване на агенцията;
16. организира управлението при отбранително-мобилизационната подготовка на агенцията и оперативната подготовка на личния
състав за работа в условия на криза;
17. осигурява архивното обслужване на
агенцията;
18. организира извършването на основните и текущите ремонти на помещенията на
агенцията, следи за поддържането, спазването,
съхраняването и необходимата отчетност на
наличната материална база;
19. контролира охраната и чистотата в
помещенията на агенцията;
20. отговаря за информационното обслужване на агенцията;
21. извършва други дейности, произтичащи
от нормативните актове и от разпорежданията
на изпълнителния директор.
Раздел V
Специализирана администрация
Чл. 13. (1) Специализираната администрация осъществява информационни, регулиращи, координиращи и контролни функции
съобразно правомощията на изпълнителния
директор.
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(2) Специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията на
изпълнителния директор.
(3) Специализираната администрация е
организирана в дирекция „Енергийна ефективност“, дирекция „Възобновяеми източници на
енергия“ и в Главна дирекция „Информация,
анализ и териториални звена“.
Чл. 14. Дирекция „Енергийна ефективност“:
1. участва в изготвянето на проекти на
национални доклади, становища и позиции по
изпълнение на директивите на Европейския
съюз, отнасящи се до енергийната ефективност;
2. участва в разработването на проектите
на нормативни актове в областта на енергийната ефективност;
3. участва в разработването и актуализирането на НПДЕЕ;
4. организира изпълнението на дейности и
мерки, включени в националните планове за
действие; съдейства и участва при разработването и изпълнението на програми и проекти
по енергийна ефективност;
5. обобщава информацията за извършените
дейности, изпълнените мерки и постигнатите
енергийни спестявания, съдържаща се в отчетите за изпълнението на плановете по енергийна ефективност, представени в агенцията
от органите на държавната власт и органите
на местното самоуправление;
6. изготвя ежегоден отчет за изпълнението на националните планове за действие по
енергийна ефективност; участва в изготвянето
на анализи на ефектите от изпълнявани дейности и мерки за повишаване на енергийната
ефективност, включително на прилаганите
финансови инструменти;
7. потвърждава размера на енергийните
спестявания в резултат на изпълнени мерки
за повишаване на енергийната ефективност;
изготвя предложения за издаване на удостоверения за енергийни спестявания;
8. извършва входящ контрол на документите, подлежащи на въвеждане в НИС, за
състоянието на енергийната ефективност;
9. участва в изготвянето на проекти на
примерни договори за предоставяне на енергийни услуги;
10. организира изготвянето на проекти на
доброволни споразумения и участва в мониторинг за изпълнението им;
11. взаимодейства с органите на изпълнителната власт, с браншови организации и заинтересовани юридически лица с нестопанска
цел при изпълнението на дейности и мерки
по повишаване на енергийната ефективност;
оказва съдействие на органите на държавната
власт и на органите на местното самоуправление, както и на участниците на пазара на
енергийни услуги при изпълнението на задъл-
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женията им по ЗЕЕ; организира популяризиране на дейности и мерки за повишаване
на енергийната ефективност;
12. съдейства за развитие на обучението
по енергийна ефективност; изготвя предложенията на изпълнителния директор по
чл. 6, ал. 1, т. 27;
13. извършва проверки в изпълнение на
контролните правомощия на изпълнителния
директор на агенцията по глава шеста от ЗЕЕ;
14. извършва контролни проверки, като
подбира по системен или сл у чаен начин
собственици на сгради и/или промишлени
системи за изпълнението на задълженията
им по ЗЕЕ, включително изпълнението на
мерки по енергийна ефективност, препоръчани в предходни обследвания;
15. извърш ва кон т р ол н и о б с лед ва н и я
на обследвания, като подбира по системен
или случаен начин проверяваните фирми за
обследване на сгради и/или промишлени
системи;
16. съставя констативните протоколи за
резултатите от извършените контролни обследвания и проверки;
17. дава предписания на проверяваните
лица за отстраняване на констатирани нарушения;
18. съставя актове за установяване на
административни нарушения, констатирани
при извършените проверки;
19. извършва кон т рол на сроковете и
достоверността на данните в представените
док у менти за извършени обследвани я на
сгради, включително на сроковете по договори с гарантиран резултат;
20. извършва кон т рол на сроковете и
достоверността на данните в представените
док у менти за извършени обследвани я на
промишлени системи преди въвеж дането
им в НИС;
21. извършва контрол на сроковете и достоверността на декларациите за енергийното
потребление на промишлени системи преди
въвеждането им в НИС;
22. извършва контрол на сроковете за
представяне на отчетите и достоверността на
данните в тях, представени в агенцията от
задължените лица по чл. 12, ал. 1 и чл. 36,
ал. 5 ЗЕЕ, преди въвеждането им в НИС;
23. извършва контрол върху изпълнението
на дейностите по управление на енергийната
ефективност в сгради и промишлени системи,
посочени в чл. 36 ЗЕЕ;
24. участва в създаването и поддържането
на публичните регистри по чл. 23, ал. 4 и
чл. 34, ал. 4 ЗЕЕ, както и в издаването на
удостоверения на лицата, отговарящи на изискванията на чл. 23 и 34 ЗЕЕ;
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25. изготвя образец на отчетите по чл. 12,
ал. 3 ЗЕЕ.
Чл. 15. Дирекция „Възобновяеми източници на енергия“:
1. участва в изготвянето на проекти на
национални доклади, становища и позиции по
изпълнение на директивите на Европейския
съюз, отнасящи се до използването на енергия от възобновяеми източници; съдейства
и участва при разработването и изпълнението на програми и проекти по насърчаване
използването на енергия от възобновяеми
източници;
2. участва в разработването на проекти на
нормативни актове в областта на използването на енергия от възобновяеми източници;
3. участва в разработването и актуализирането на НПДЕВИ в сътрудничество с
органите на изпълнителната власт, включително с кметовете на общини;
4. организира извършването на оценки за
наличния и прогнозния потенциал на видовете ресурси за производство на енергия от
възобновяеми източници на територията на
страната;
5. организира изпълнението на дейности
и мерки, включени в НПДЕВИ, в сътрудничество със заинтересованите лица;
6. съдейства при разработването и изпълнението на общинск и те п рог рами за
насърчаване използването на енергията от
възобновяеми източници и биогорива;
7. извършва входящ контрол на документите, подлежащи на въвеждане в НИС, за
потенциала, производството и потреблението
на енергия от възобновяеми източници;
8. контролира актуализирането на данните
и поддържането на НИС от кметовете на
общини за потенциала, производството и
потреблението на енергия от възобновяеми
източници в Република България;
9. организира издаването, прехвърлянето
и отменянето на гаранциите за произход
на електрическа енергия, топлинна енергия
и енергия за охлаждане от възобновяеми
източници и уведомяването на Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране;
10. участва в поддържането на система
за издаване на гаранциите за произход на
енергията от възобновяеми източници;
11. организира признаването на гаранциите за произход, издадени от компетентните
органи в другите държави – членки на Европейския съюз;
12. организира планираните статистически прехвърляния на определени количества
енергия от възобновяеми източници от Република България към друга държава – членка
на Европейския съюз, както и от друга държава – членка на Европейския съюз, към
Република България;
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13. участва в изготвянето на анализи на
ефектите от изпълнявани дейности и мерки
за използването на енергия от възобновяеми
източници, вк лючително на прилаганите
схеми за насърчаване;
14. взаимодейства с органите на изпълнителната власт, с браншови организации и
със заинтересовани юридически лица с нестопанска цел при изпълнението на дейности
и мерки за насърчаване производството и
по т реблението на елек т ри ческа енерг и я,
топлинна енергия и енергия за охлаждане
от възобновяеми източници, производството и потреблението на газ от възобновяеми
източници, производството и потреблението
на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта;
15. оказва съдействие на органите на държавната власт и на органите на местното
самоуправление при изпълнението на задълженията им по ЗЕВИ;
16. организира популяризирането на дейности и мерки за насърчаване производството
и потреблението на електрическа енергия,
топлинна енергия и енергия за охлаждане от
възобновяеми източници, производството и
потреблението на газ от възобновяеми източници, както и производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми
източници в транспорта;
17. организира информационни и обучителни кампании за мерките за подпомагане,
ползи т е и п рак т и ческ и т е особенос т и на
развитието и използването на електрическа
енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, газ от
възобновяеми източници, биогорива и енергия
от възобновяеми източници в транспорта;
18. участва в изготвянето на квалификационни схеми за обучение на монтажници на
съоръжения за биомаса, слънчеви фотоволтаични преобразуватели, слънчеви топлинни
инсталации, термопомпи и повърхностни
геотермални системи;
19. осъществява контрол и дава задължителни предписания за отстраняване на констатирани нарушения на ЗЕВИ и на подзаконовите
актове по прилагането му и определя срок за
тяхното изпълнение;
20. извършва контрол на достоверността на
информация, подадена от задължените лица
по чл. 53 ЗЕВИ.
Чл. 16. (1) Главна дирекция „Информация,
анализ и териториални звена“:
1. събира и предоставя информация за изготвяне на проекти на национални доклади,
становища и позиции по изпълнение на директивите на Европейския съюз, отнасящи се
до енергийна ефективност и използването на
енергия от възобновяеми източници; съдейства
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и участва при разработването и изпълнението
на програми и проекти, свързани със схеми
за насърчаване и финансиране на мерки по
енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници;
2. участва в разработването на проекти
на нормативни актове, свързани със схеми
за насърчаване и финансиране на мерки по
енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници;
3. събира и предоставя информация за
разработване и актуализиране на НПДЕЕ и
за разработване на програми по енергийна
ефективност;
4. събира и предоставя информация за
изготвяне на отчет за изпълнението на националните планове за действие по енергийна
ефективност;
5. изготвя анализи за състоянието на енергийната ефективност на национално, секторно
и отраслово ниво;
6. изготвя предложения за разпределение
на националната индикативна цел за енергийни спестявания като индивидуални цели
на лицата по чл. 10, ал. 1 ЗЕЕ;
7. извършва мониторинг и оценка на постигнатите годишни енергийни спестявания,
включително на изпълнението на поставените
индивидуални цели за енергийно спестяване
на лицата по чл. 10, ал. 1 ЗЕЕ;
8. предоставя и анализира информация
за разработването и ак т уа лизирането на
НПДЕВИ;
9. съдейства при разработването и изпълнението на общинските програми за насърчаване
използването на енергията от възобновяеми
източници и биогорива;
10. предоставя информация за изготвяне
на докладите за изпълнението на НПДЕВИ;
11. участва в извършването на оценки за
наличния и прогнозния потенциал на видовете ресурси за производство на енергия от
възобновяеми източници на територията на
страната;
12. организира създаването и поддържането на НИС за състоянието на енергийната
ефективност и потенциала, производството и
потреблението на енергия от възобновяеми
източници;
13. събира и обработва информация съгласно чл. 40, ал. 2 и 3 ЗЕЕ;
14. събира и обработва информация по
чл. 23, ал. 4 и чл. 34, ал. 4 ЗЕЕ, както и по
издаването на удостоверения на лицата, отговарящи на изискванията на чл. 23 и 34 ЗЕЕ;
15. създава и поддържа списъци на задължените лица по чл. 10, ал. 1 ЗЕЕ, както и списък
на сградите, промишлените системи, водогрейните котли и климатичните инсталации,
които следва да се привеждат в съответствие
с изискванията за енергийна ефективност;
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16. участва в изготвянето на образец на
отчетите по чл. 12, ал. 3 ЗЕЕ;
17. обработва и предоставя информация за
производството на енергия от възобновяеми
източници, газ от възобновяеми източници,
биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта;
18. обработва и предоставя информация
за потреблението на енергия, произведена
о т в ъ з о бнов яем и и з т оч н и ц и , биог ори в а
и енергия от възобновяеми източници, в
транспорта;
19. организира създаването и поддържането на система за издаване на гаранциите
за произход на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаж дане от
възобновяеми източници в съответствие с
наредбата по чл. 35, ал. 4 ЗЕВИ;
20. създава и поддържа списък на лицата,
придобили квалификация за извършване на
дейностите по чл. 21, ал. 1 ЗЕВИ;
21. създава и поддържа списък на лицата,
които осъществяват одит за съответствието
на биогоривата и течните горива от биомаса
с критериите за устойчивост;
22. организира създаването и поддържането на база данни за задължените лица
и предоставяната от тя х информаци я по
чл. 53 ЗЕЕ;
23. организира изготвянето на примерни договори за предоставяне на енергийни
услуги;
24. изготвя мотивирани предложения до
Министерството на финансите за финансиране на договори с гарантиран резултат,
като извършва контрол върху представените
документи според изискванията на наредбата
по чл. 49, ал. 7 ЗЕЕ;
25. изготвя анализи и оценки на ефектите от изпълнявани дейности и мерки за
повишаване на енергийната ефективност и
използването на енергия от възобновяеми
източници, вк лючително на прилаганите
финансови инструменти и схеми за насърчаване;
26. оказва съдейст вие на органи те на
държавната власт и на органите на местното
самоуправление, както и на участниците на
пазара на енергийни услуги при изпълнението на задълженията им по ЗЕЕ и ЗЕВИ;
27. участва в популяризирането на дейности и мерки за повишаване на енергийната
ефективност и за насърчаване производството и потреблението на електрическа енергия,
топлинна енергия и енергия за охлаж дане
от възобновяеми източници, производството и потреблението на газ от възобновяеми източници, както и производството и
потреблението на биогорива и енергия от
възобновяеми източници в транспорта;
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28. предоставя информация за целите на
контролни дейности, извършвани от дирекция „Енергийна ефективност“ и дирекция
„Въ з о бнов яем и и з т оч н и ц и н а енерг и я “,
предвидени в ЗЕЕ И ЗЕВИ;
29. участва в контролни проверки в предвидените от ЗЕЕ и ЗЕВИ случаи.
(2) Тери ториа лни те звена к ъм Главна
дирекция „Информация, анализ и териториални звена“ имат седалища, както следва:
1. за Северозападния район, включващ
областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и
Плевен съгласно чл. 4, ал. 3, т. 1 от Закона
за регионалното развитие – Плевен;
2. за Северния централен район, включващ
областите Велико Търново, Габрово, Разград,
Русе и Силистра съгласно чл. 4, ал. 3, т. 2
от Закона за регионалното развитие – Русе;
3. за Североизточния район, включващ
областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен съгласно чл. 4, ал. 3, т. 3 от Закона за
регионалното развитие – Варна;
4. за Юг оиз т оч н и я ра йон, вк л юч ва щ
областите Бургас, Сливен, Стара Загора и
Ямбол съгласно чл. 4, ал. 3, т. 4 от Закона
за регионалното развитие – Бургас;
5. за Югозападния район, включващ областите Благоевград, Кюстендил, Перник,
Софийска и София съгласно чл. 4, ал. 3, т. 5
от Закона за регионалното развитие – София;
6. за Южния централен район, включващ
областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив,
Смолян и Хасково съгласно чл. 4, ал. 3, т. 6 от
Закона за регионалното развитие – Пловдив.
Раздел VI
Организация на работата на агенцията
Чл. 17. Вътрешните правила за организация на дейностите в агенцията, пропускателният режим и други специфични разпоредби,
засягащи дейността на агенцията, се утвърждават с акт на изпълнителния директор по
предложение на главния секретар.
Чл. 18. (1) Директорите на дирекции ръководят, организират, контролират, планират,
координират, отчитат се и носят отговорност
за дейността и за изпълнението на задачите
на съответната дирекция в съответствие с
определените с правилника функции.
(2) Освен определените с правилника
функции директорите на дирекции изпълняват и други задачи, възложени им от ръководството на агенцията в кръга на техните
правомощия.
Чл. 19. Държавните служители и лицата,
работещи по трудово правоотношение в агенцията, изпълняват възложените им задачи
и отговарят пред прекия си ръководител за
изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.
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Чл. 20. (1) За образцово изпълнение на
сл у жебни т е си за д ъ л жен и я сл у ж и т ел и т е
могат да бъдат награж давани с отличия и
награди. Стойността на една парична или
предметна награда не може да надвишава
размера на основната заплата на служителя.
(2) Средствата за награди се изплащат от
бюджета на агенцията.
Ч л. 21. (1) Доп ъ л н и т ел но мат ериа л но
стимулиране на служителите се извършва
по направени предложения, както следва:
1. за служител – от съответния директор;
2. за директор – от главния секретар;
3. за главния секретар – от изпълнителния директор.
(2) Индивидуалният размер на сумата за
допълнителното материално стимулиране
на всеки служител се определя със заповед от изпълнителния директор въз основа
на критериите, определени с вътрешните
правила за работната заплата, съобразно
ин диви д уа лни я п ринос и резул тат и те от
контролната дейност и оценката на изпълнението на длъжността на всеки служител
съгласно Наредбата за условията и реда за
атестиране на служителите в държавната
а дминист раци я, приета с Постановление
№ 105 на Министерск и я съвет от 2002 г.
(обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 6
и 46 от 2004 г., бр. 83 от 2005 г., бр. 46 от
2006 г., бр. 64 и 92 от 2008 г., бр. 5 и 102 от
2009 г. и бр. 25 и 58 от 2010 г.).
(3) Индивидуалният размер на допълнителното материално стимулиране на изпълнителния директор се определя върху индивидуалните му средства за работна заплата
за съответната година в размер не по-голям
от средния процент на допълнителното материално стимулиране на служителите на
агенцията.
(4) В случаите на вътрешно съвместителство или вътрешно заместване съответният
служител има право само на допълнителното материално стимулиране, което му е
определено за извършване на работата по
основното му служебно или трудово правоотношение.
(5) Допълнителното материално стимулиране се изплаща в рамките на бюджета
на агенцията за съответната година заедно с
работната заплата за последното тримесечие
на годината.
(6) Начисляването на средствата за доп ъ л н и т ел но мат ериа л но с т и м ул и ра не се
извършва на базата на действително отработени дни през съответната година.
(7) За отработени дни по ал. 7 се считат
и дните, през които служителите ползват
редовен или допълнителен платен годишен
отпуск.
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Чл. 22. (1) Документите, изпратени до
агенцията от държавни органи, от юридически или физически лица, се завеждат във
входящ регистър, като се отбелязва датата
на получаването им.
(2) При завеждането на документите във
входящия регистър се извършва проверка за
наличието на всички материали, посочени
в тях, и се образува преписка.
Чл. 23. (1) Служебните преписки се разп р еде л я т о т изп ъ л н и т е л н и я д и р ек т ор с
резолюци я до съответните ръководители
на а дминист ративни звена. Резолюци ята
съдържа указания, срок за изпълнение, дата
и подпис.
(2) Ръководителите на административни
звена възлагат с резолюция изработването
на служебните преписки на един или повече
служители, като конкретизират задачите.
Чл. 24. Изходящите от агенцията документи се съставят най-малко в два екземпляра
и се завеждат в изходящ регистър. Вторият
екземпляр съдържа името, длъжност та и
подписа на служителя, изготвил документа,
и на ръководителя на съответното административно звено, като се посочва датата.
Чл. 25. Организаци ята на деловодната
дей но с т о т но сно п ра ви л но т о п риема не,
регистриране и движение на документите,
документооборота и контрола по изпълнението на задачите в агенцията, архивирането и
класирането на документите, използването
и съхранението на печатите и изискванията към служителите се регламентират с
вътрешни правила.
Чл. 26. Работното време на служителите
в агенцията е от 9,00 до 17,30 ч. с почивка
от 12,30 до 13,00 ч.
Чл. 27. (1) Достъпът на външни лица в
сградата на агенцията се разрешава след издаване на пропуск, разрешаващ влизането и
излизането, съгласно правилата за охрана и
пропускателния режим в агенцията, утвърдени със заповед на изпълнителния директор.
(2) Приемното време за изслушване на
граждани и представители на организации
относно предложения и сигнали се оповестява
на обществено достъпно място в агенцията.
ЗАК ЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Прави лник ът се
приема на основание чл. 6, ал. 3 от Закона
за енергийната ефективност.
Приложение
към чл. 7, ал. 3
Численост на персонала на Агенцията по енергийна ефективност – 70 щатни бройки
Изпълнителен директор
Главен секретар

1
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Финансов контрольор
Служител по сигу рността на информацията		
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Обща администрация“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Енергийна ефективност“
дирекция „Възобновяеми източници
на енергия“
Главна дирекция „Информация, анализ
и териториални звена“
в т.ч.: териториални звена

1
1
19
19
47
15
13
19
6
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 297
ОТ 31 ОКТОМВРИ 2011 Г.

за приемане на Наредба за условията и реда
за разпределяне и разходване на средствата от Фонда за покриване на разходите
за приватизация и с ледприватизационен
контрол към Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за разпределяне и разходване на
средствата от Фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен
контрол към Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
Заключителни разпоредби
§ 1. О т мен я с е Наредбата за ус ловията и реда за разпределяне и разходване
на средствата от Фонда за покриване на
разходите за приватизация към А генцията
за приватизация, приета с Постановление
№ 114 на Министерск и я съвет от 2002 г.
(обн., ДВ, бр. 57 от 20 02 г.; изм. и доп.,
бр. 100 от 2009 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
НАРЕДБА
за условията и реда за разпределяне и разходване на средствата от Фонда за покриване
на разходите за приватизация и следприватизационен контрол към Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол
Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за разпределяне и разходване на
средствата от Фонда за покриване на разхо-
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дите за приватизация и следприватизационен
контрол към Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол, наричан понататък „фонда“.
Чл. 2. Източници за набиране на средствата по фонда са:
1. сумите по чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона
за п ри ват иза ц и я и след п ри ват иза ц ионен
контрол (ЗПСК);
2. ежегодният трансфер от централния
бюджет по чл. 9, ал. 2 ЗПСК.
Чл. 3. (1) Средствата от фонда се разходват за:
1. фи на нси ра не на п ри ват иза ц ион н и я
процес и за осъществяване на следприватизационния контрол, включително:
а) заплащане на анализи на правното
състояние, на информационни меморандуми
и на оценки на обекти, подлежащи на приватизация и продажба, когато изготвянето им
е възложено от Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол;
б) заплащане на становища и на експертизи, възложени от Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол;
в) разходи, свързани с възлагането на
инвестиционни посредници на подготовката
и сключването на приватизационни сделки в
съответствие с чл. 5, ал. 1 ЗПСК – при продажба на акции чрез публично предлагане,
когато възложител е Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
г) заплащане на възнаграждения на лица,
на които в съответствие с чл. 5, ал. 2 ЗПСК
са възложени експертни дейности и задачи
по подготовката за приватизация и осъществяването на приватизационния процес или
със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, когато
възложител е Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
д) публикации и реклами в български и
чуждестранни издания и други форми на
маркетинг;
е) командировки в страната и в чужбина,
свързани с дейността по изпълнението на
годишните планове по чл. 6, ал. 1 ЗПСК;
ж) външни услуги, включително телекомуникационни и пощенски услуги, свързани
с дейността по изпълнението на годишните
планове по чл. 6, ал. 1 ЗПСК;
з) финансово и материално-техническо
осигуряване на дейностите по подготовката,
изготвянето и продажбата на информационни меморандуми, на тръжна и конкурсна
документация;
и) за п ла ща не на та кси и ком исион и,
свързани с усвояване на задържаните като
санкция депозити за несключени договори
при участие в търгове или конкурси;
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к) заплащане на държавни такси и разноски по водене на делата, по които Агенцията
за п ри ват иза ц и я и след п ри ват иза ц ионен
контрол е страна;
л) други разходи за мероприятия и дейности, осигуряващи условия за изпълнението
на годишните планове за работа по чл. 6,
ал. 1 ЗПСК;
2. материа лно-тех ническо осиг у ряване
на дейностите по приватизацията и следприватизационния контрол, включително:
а) придобиване, ремонт и поддръжка на
дълготрайни материални активи;
б) придобиване и поддръжка на дълготрайни нематериални активи;
в) п ри до би ва не на к рат ко т ра й н и материа лни ак тиви, в т. ч. за канцеларск и
материали, консумативи, резервни части за
хардуер и други;
3. обучение и повишаване квалификацията
на служители и специалисти от Агенцията
за п ри ват иза ц и я и след п ри ват иза ц ионен
контрол, вк лючително чрез организиране
и финансиране посещаването на курсове за
професионална квалификация, езиково обучение, провеждане на семинари за обучение
и други дейности;
4. допълнително стимулиране на служителите в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол в съответствие с
утвърдената по реда на чл. 4, ал. 1 приходна
и разходна част на фонда.
(2) Средства от фонда могат да се използват и за погасяване на задължения по
влезли в сила съдебни и/или арбитражни
актове – присъдени неустойки, обезщетения
и лихви върху тях, дължими от Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
по дела, заведени на основания, произтичащи
от сключени приватизационни договори или
от договори, свързани с осъществяването на
приватизационния процес и осъществяването
на следприватизационен контрол, по преценка на изпълнителния съвет на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
за всеки конкретен случай.
Чл. 4. (1) Приходната и разходната част на
фонда се съставя в съответствие с единната
бюджетна класификация по предложение на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, одобрено от надзорния
съвет и от министъра на финансите, и се
утвърждава от Министерския съвет в установения в постановлението за изпълнението на
закона за държавния бюджет за съответната
година срок.
(2) Предложението по ал. 1 се изготвя
съобразно одобрения годишен план за работа на Агенцията за приватизация и следп риват изац ионен кон т рол за следващата
година и се внася в Министерския съвет не
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по-късно от един месец преди внасянето в
Народното събрание на проекта на закон за
държавния бюджет на Република България
за съответната година.
(3) Прогнозните разчети на предложението
по ал. 1 се изготвят и представят съгласно
указанията на министъра на финансите и в
сроковете, заложени в тях, по изготвяне на
бюджетна прогноза за съответния период.
(4) Корекциите по утвърдената приходна и
разходна част на фонда за съответната година
се извършват по реда на чл. 47а от Закона
за устройството на държавния бюджет.
Чл. 5. Средствата от фонда се разходват
от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол в рамките на утвърдената разходна част по единната бюджетна
класификация за съответната година.
Чл. 6. (1) Разходването на средства от
фонда се извършва въз основа на утвърдени
от изпълнителния директор на Агенцията
за п ри ват иза ц и я и след п ри ват иза ц ионен
контрол писмени предложения за отпускане
на средства от фонда, които се съгласуват
с директора на съответната функционална
дирекция.
(2) Изплащането на утвърдените по реда
на ал. 1 средства от фонда се извършва на
основание на представени документи (договори, фактури, заповеди, разпределителни
протоколи и други) съгласно действащата
нормативна уредба.
(3) Оперативната работа по обслужването на фонда се осъществява от Агенцията
за п ри ват иза ц и я и след п ри ват иза ц ионен
контрол.
Чл. 7. (1) Агенцията за приватизация и
след п ри ват иза ц ионен кон т рол изг о т вя и
представя в Министерството на финансите
месечни и т римесечни от чети на касова
основа, както и годишен отчет за изразходваните от фонда средства.
(2) Отчетите за приходите и разходите по
фонда се изготвят и представят в определените от министъра на финансите срокове.
(3) Годишният отчет са изготвя и представя
при условията и по реда на чл. 49 от Закона
за устройството на държавния бюджет.
Чл. 8. Наличността по фонда в края на
годината е преходен остатък и се използва
в съответствие с чл. 4.
Ч л. 9. Кон т рол ът по разход ва не т о на
с редс т вата о т фон да с е ос ъщес т вя ва о т
изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Наредбата се приема
на основание чл. 9, ал. 2 ЗПСК.
11986
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 298
ОТ 1 НОЕМВРИ 2011 г.

за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна
помощ на Република Турция за нуждите на
пострадалото от земетресението население
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Предоставя безвъзмездна хуманитарна помощ на Република Турция във вид
на имущество на обща стойност 4483 лв.
съгласно приложението за нуждите на пострадалото население от земетресението на
23 октомври 2011 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да предостави средства от централния бюджет за 2011 г.
по бюджета на Министерството на вътрешните
работи в размер 26 983 лв., от които:
1. за възстановяване на имуществото по
чл. 1 – 4483 лв.;
2. за събиране, опаковане (фолиране),
етикетиране, транспортиране, митнически
такси и заст ра ховка на им у щест вото по
чл. 1 – 22 500 лв.
Чл. 3. Средствата по чл. 2 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2011 г.
Чл. 4. Министърът на финансите по предложение на министъра на вътрешните работи да
извърши налагащите се промени на бюджета
за 2011 г. на Министерството на вътрешните
работи.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи
и на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
31 октомври 2011 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към чл. 1
Имущество, предоставено като хуманитарна
помощ за пострадалото от земетресението население в Република Турция
Наименование

Количество
(бр.)

Единична
цена
(в лв. с
ДДС)

1. Палатка

50

39,66

1983

2. Палатка

50

50

2500

Общо
12014

Стойност
(в лв. с
ДДС)

4483
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РЕШЕНИЕ № 789
ОТ 31 ОКТОМВРИ 2011 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – варовици, от находище „Памуклука“, разположено в землището на с. Сулица,
община Стара Загора, област Стара Загора
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29
и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните
богатства, чл. 95е, ал. 1 от Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от Закона за подземните богатства и мотивирано предложение
на министъра на икономиката, енергетиката
и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация чрез добив на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Памуклука“,
разположено в землището на с. Сулица, община
Стара Загора, област Стара Загора.
2. Определя концесионна площ с размер
51 877 кв. м, индивидуализирана с координатите на гранични точки от № 1 до № 7 в
координатна система „1970 г.“ съгласно приложението. В тези граници концесионната
площ включва:
2.1. Площта на находище „Памуклука“ с
размер 47 279 кв. м, която е индивидуализирана
с координатите на гранични точки от № 1 до
№ 11 съгласно схема и координатен регистър
в координатна система „1970 г.“ – неразделна
част от концесионния договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията, извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата, на която са изпълнени едновременно
следните условия:
4.1. Влизане в сила на решение, с което е
преценено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), или
на положително решение по ОВОС, или на
оценка за съвместимостта с предмета и целите
на опазване в защитените зони, с което се
одобрява осъществяването на инвестиционното предложение, когато такава е изискуема.
4.2. Представяне на банковата гаранция
по т. 9.1.1.
5. До влизането в сила на концесионния договор концесионерът има права на възложител
на инвестиционно предложение по смисъла
на Закона за опазване на околната среда.
6. Определя за концесионер ЕТ „Петко
Петков“, с. Старозагорски бани – титуляр на
удостоверение за търговско откритие № 0193
от 18 юли 2005 г., издадено от министъра на
околната среда и водите.
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7. Концесията да се осъществява при следните условия:
7.1. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху земите от държавния
горски фонд и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред.
7.2. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията на чл. 25 от Закона за подземните
богатства.
7.3. Добивът на подземното богатство по
т. 1 започва след съгласуване с министъра
на икономиката, енергетиката и туризма на
цялостен и годишни работни проекти за добив
и първична преработка на подземните богатства – варовици, от находище „Памуклука“
въз основа на оценка на въздействието върху
околната среда (ОВОС) и оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване в
защитените зони, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение,
или на решение, с което е преценено да не
се извършва такава оценка.
7.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
7.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
7.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
7.4.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
7.4.4. да спазва у казани ята, давани от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма при съгласуване на проектите;
7.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия.
7.5. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
7.6. Добивът се извършва със средства,
осигурени от концесионера и на негов риск.
7.7. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
7.8. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената
концесия, само върху земя от концесионната
площ, върху която е придобил съответни права,
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при условията и по реда на Закона за подземните богатства и след съответна промяна на
предназначението є при условията и по реда
на Закона за опазване на земеделските земи
и на Закона за горите.
7.9. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа на одобрен и влязъл в сила подробен
устройствен план, който включва концесионната площ и пътната връзка между площта
на находището и пътната мрежа на страната.
8. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива варовици от находището
по т. 1;
8.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – варовици;
8.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка
за срока на концесията;
8.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
8.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
8.1.6. да ползва за срока за концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
8.2.1.1. изпълнява съгласуваните цялостен
работен проект и годишни работни проекти
за добив и първична преработка, изготвени
въз основа на мерките и условията от влязло
в сила решение по ОВОС или решение да не
се извършва ОВОС;
8.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
8.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
8.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
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8.2.2. да извършва концесионното плащане
при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
8.2.3. да изработи и съгласува с министъра на икономиката, енергетиката и туризма,
при необходимост и с други компетентните
държавни органи при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
8.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;
8.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
8.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
8.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта по
т. 8.2.3.1; концесионерът представя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма
на всеки 5 години от срока на концесията
актуализация на проекта за ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и за
рекултивация на засегнатите земи;
8.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от проекта
по т. 8.2.3.3;
8.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
8.2.4. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
8.2.4.1. шестмесечни отчети за действително
добитите и продадени количества и среднопретеглената им продажна цена по оперативни
данни за отчетния период – до 15 дни след
изтичането на отчетния период;
8.2.4.2. окончателен годишен от чет за
действително добитите и продадени количества и среднопретеглената им продажна
цена за съответния период – до 15 януари на
следващата година;
8.2.4.3. отчет за изпълнението на годишния
работен проект за добив и първична преработка и за изменението на запасите и ресурсите
през изтеклата година;
8.2.4.4. доклад за остатъчните запаси в
находището при доказана необходимост от
ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;
8.2.5. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
8.2.6. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на регионалния исторически музей;
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8.2.7. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
8.2.8. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация
на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания
проект по т. 8.2.3.4;
8.2.9. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на находището
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
8.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
8.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 8.2.4.4;
8.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
8.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
8.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определен в концесионния договор, изцяло или
част от банковата гаранция по т. 9.1;
8.3.5. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от основните
задължения по това решение и по договора
и/или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
8.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на задълженията за концесионно плащане,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви
и неустойки, както следва:
9.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 11 448 лв. и се
представя при подписване на концесионния
договор;
9.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
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на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС и се представя на
концедента до 31 януари на текущата година;
9.1.3. банковата гаранция по т. 9.1.1 и 9.1.2
е валидна до 60 дни от изтичането на съответния отчетен период;
9.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 9.1.1 или 9.1.2 концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в
14-дневен срок от уведомлението на концедента
за усвояването є.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
9.3. Дължат се неустойки и лихви при
неизпълнение и при забавено изпълнение на
договорните задължения. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът и размерът на санкциите
се определят в концесионния договор.
10. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху което се дължи ДДС,
както следва:
10.1. Парични плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като
срокът на плащане е 30-о число на месеца,
следващ отчетния период.
10.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
10.3. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства (обн., ДВ,
бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
10.4. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство съгласно чл. 1,
ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по т. 10.3
не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон,
като тази стойност се индексира ежегодно с
процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по
информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
10.5. Минималният размер на концесионното плащане за всяко 6-месечие от срока
на концесията не може да бъде по-нисък от
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3578 лв., определен на базата на 11 925 тона
добити варовици и предвидената стойност за
единица добито подземно богатство съгласно
т. 10.4.
10.6. Размерът на концесионното плащане по т. 10.3 и минималният размер на
концесионното плащане по т. 10.4 и 10.5 се
променя с допълнително споразумение към
концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото
определяне.
10.7. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася от името и за сметка на
концесионера част от концесионното плащане
в размер 50 на сто от сумата, определена по
реда на т. 10.3 или 10.5, по бюджета на Община Стара Загора.
11. При условия и по ред, определени в
концесионни я договор, концесионерът не
дължи концесионно плащане за времето на
реализиране на дейностите, предвидени в
съгласуван проект за техническа ликвидация
на миннодобивния обект и за рекултивация
на засегнатите земи, при условие че не се
извършва добив на подземни богатства.
12. Оправомощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
12.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с ЕТ „Петко Петков“ – с.
Старозагорски бани.
12.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
12.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
12.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на концесионната площ
на находище „Памуклука“
(координатна система „1970 г.“)
№

X

Y

1.

4634894,10

9421373,80

2.

4635046,40

9421539,90

3.

4635080,00

9421690,00

4.

4635021,70

9421716,70

5.

4635001,60

9421726,50

6.

4634937,20

9421693,70

7.

4634787,00

9421415,90

11987
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РЕШЕНИЕ № 790
ОТ 31 ОКТОМВРИ 2011 Г.

за предоставяне на концесия за добив на метални полезни изкопаеми – оловно-цинкови
руди – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, от
находище „Печинско“, разположено в землищата на с. Страшимир и с. Фабрика, община
Златоград, и с. Бориново, община Мадан,
област Смолян
На основание чл. 5, т. 3 и чл. 45, ал. 1 и 3
във връзка с чл. 39, ал. 3 от Закона за подземните богатства и предложение на министъра
на икономиката, енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми – оловно-цинкови руди, представляващи изключителна държавна собственост, от находище
„Печинско“, разположено в землищата на с.
Страшимир и с. Фабрика, община Златоград,
и с. Бориново, община Мадан, област Смолян,
който се извършва със средства на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ, както
следва:
2.1. Площта, покриваща находището, e с
размер 368,6 дка и е индивидуализирана с
координатите на гранични точки от № 1 до
№ 92 по контура на ресурсите в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията извън добива,
съгласно предложението на участника в търга,
определен за концесионер.
3. Начинът на определяне на концесионера
е търг с тайно наддаване.
4. Определя срок на концесията 35 години.
5. Концесионният договор влиза в сила
след изпълнение на следните условия:
5.1. Влизане в сила на решение по оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС) и на оценка за съвместимостта с
предмета и целите на опазване в защитените
зони, с което се одобрява инвестиционното
предложение за добив на подземни богатства
от находището по т. 1, или на решение да не
се извършва ОВОС.
5.2. Представяне на банковата гаранция
по т. 9.1, която следва да се предостави на
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма не по-късно от 10 дни от изпълнението на условието по т. 5.1.
6. До влизането в сила на концесионния
договор участникът в търга, определен за
концесионер, има правата на възложител на
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инвестиционно предложение по смисъла на
Закона за опазване на околната среда.
7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията на чл. 25 от Закона за подземните
богатства.
7.2. При извършване на добива да се спазват нормативните изисквания, свързани с
опазването на земните недра, околната среда,
водите, защитените със закон територии и
обекти, правата върху земите от горския фонд
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред.
7.3. Добивът да започне след съгласуване
с министъра на икономиката, енергетиката
и туризма на цялостен работен проект и годишни работни проекти по т. 8.2.4, изготвени
въз основа на съответното решение по т. 5.1.
7.4. Всички дейности по предоставената
концесия да се извършват в съответствие с
установените в страната технически и технологични изисквания.
7.5. Концесионерът може да осъществява
концесионна дейност само върху територии от
концесионната площ, върху които е придобил
право на собственост или върху които има
учредено право на ползване, или договор за
наем със собственика на земята.
7.6. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между обекта на
концесията и местните и/или републиканските пътища.
7.7. Концесионерът да не разкрива и да
не предоставя на трети лица придобитата
геоложка и техническа документация и информация, свързана с обекта на концесията,
без изрично писмено съгласие на министъра
на икономиката, енергетиката и туризма или
на упълномощено от него длъжностно лице.
7.8. Добивът да се извършва след съгласуване на цялостния работен проект с Агенция
„Пътна инфраструктура“ и въз основа на
разрешение, издадено по реда на чл. 26 от
Закона за пътищата.
8. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива оловно-цинкови руди от
находището по т. 1;
8.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – оловно-цинкови руди, от находището
по т. 1;
8.1.3. да извършва всичк и необходими
дейности, свързани с добива, включително
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допроучване в границите на находището,
складиране, преработка, транспорт и продажба
на подземните богатства по т. 1;
8.1.4. да придобие право на ползване върху
минните отпадъци от добива и първичната
преработка в съответствие със съгласуваните
цялостен работен проект и годишни работни
проекти за добив и първична преработка;
8.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
подземни богатства от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят и размерът, условията и редът за
внасяне на концесионното плащане за допълнително добиваните подземни богатства.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива, като:
8.2.1.1. изпълнява цялостен работен проект и годишните работни проекти за добив
и първична преработка;
8.2.1.2. прилага методи, технологии и системи, ограничаващи отрицателното въздействие
върху земните недра и околната среда;
8.2.1.3. извлича оптимално запасите и ресурсите при добива им от земните недра и
съдържащите се в тях полезни компоненти
при първичната им преработка;
8.2.1.4. спазва изискванията за депониране и съхраняване на почвените материали и
минните отпадъци;
8.2.1.5. осигурява опазването и възстановяването на околната среда, безопасността и
здравето на работещите, както и опазването
на културните ценности;
8.2.1.6. не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда при
обектите, подлежащи на здравна защита,
съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху
околната среда;
8.2.1.7. не нарушава режима на експлоатация
на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците
на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди;
8.2.2. да внася концесионно плащане при
условия, по ред и в срокове, определени с
концесионния договор;
8.2.3. в 14-дневен срок от датата на подписване на концесионния договор да внесе
инвестиционното си предложение за добив и
първична преработка на подземните богатства от находището по т. 1 за преценяване на
необходимостта от ОВОС от компетентните
органи съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 и 5 от Закона
за опазване на околната среда;
8.2.4. да изработи и съгласува с министъра
на икономиката, енергетиката и туризма при
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условия, по ред и в срокове, определени с
концесионния договор:
8.2.4.1. доклад за реалното състояние на
категориите руди в находището и прекатегоризиране на ресурсите в запаси;
8.2.4.2. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;
8.2.4.3. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
8.2.4.4. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
8.2.4.5. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 8.2.4.2;
8.2.4.6. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от проектите
по т. 8.2.4.4;
8.2.4.7. план за управление на минните отпадъци от проучването, добива и първичната
преработка на подземните богатства по т. 1;
8.2.5. да извърши инвестиции, необходими за въвеждане на находището по т. 1 в
експлоатация – не по-малко от 6 426 000 лв.,
разпределени по години така, както е предложил спечелилият търга кандидат;
8.2.6. да въведе находището по т. 1 в експлоатация в срок до 3 години от датата на
влизане в сила на концесията при условия и
по ред, определени в договора;
8.2.7. да уведомява концедента и компетентните държавни органи при условия, по
ред и в срокове, определени с концесионния
договор, за всяко обстоятелство, което може
да създаде опасност за националната сигурност
и отбраната на страната, за околната среда,
за безопасността и здравето на населението,
както и от разрушаване или увреждане на
културни ценности;
8.2.8. да съставя и води пълна и подробна геоложка и техническа документация за
дейностите по концесията и да я предоставя
за проверка в съответствие с концесионния
договор;
8.2.9. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
8.2.9.1. шестмесечни справки за действително добитите количества руда, съдържанията
на металите в нея, счетоводния финансов
резултат по отчета за приходите и разходите
за предходния шестмесечен период преди
начисляването на разходите за данъци от
печалбата, за рентабилността на нетните приходи от продажби за предходния шестмесечен
период и др. съгласно образец-приложение
към концесионния договор;
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8.2.9.2. отчет за изпълнението на съответния
годишен работен проект за добив и първична
преработка, включващ отчет за изменението
на запасите и ресурсите през изтеклата година;
8.2.9.3. доклад за остатъчните запаси в
находището при доказана необходимост от
ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;
8.2.10. да осигурява пълен достъп до концесионната площ, обектите, съоръженията
и документацията, свързани с дейностите
по концесията, на оправомощени органи и/
или лица;
8.2.11. да извърши техническа ликвидация
и рекултивация за своя сметка при условия,
по ред и в срокове, определени в цялостния
работен проект и годишните проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи;
8.2.12. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на находището
по т. 1 при условия и по ред, определени с
концесионния договор.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия, по ред и в срокове,
определени с концесионния договор;
8.3.2. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията на концесионера,
включително чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
8.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
8.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковите гаранции по т. 9.1 и 9.2;
8.3.5. да прекрати едностранно концесионния договор при условия и по ред, определени
с него, включително при нарушаване на условие на концесията или при неизпълнение
от страна на концесионера на задължение по
това решение.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
8.4.2. да осъществява контрол за спазване
условията на концесията и за изпълнение на
задълженията по концесионния договор.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема банкова
гаранция в размер 642 600 лв., обезпечаваща
изпълнението на минималната инвестиционна
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програма на концесионера, свързана с извършване на подземното и надземното минно
строителство, възстановяване и въвеждане на
рудника в експлоатация:
9.1.1. гаранцията се представя в срока по
т. 5.2 и е със срок на валидност 60 дни след
датата на въвеждане на находището по т. 1
в експлоатация;
9.1.2. ежегодно при условия и по ред, определени с концесионния договор, концедентът:
9.1.2.1. освобождава част от гаранцията,
пропорционална на частта на извършените
инвестиции, или
9.1.2.2. усвоява част от гаранцията, пропорционална на частта на неизвършените
инвестиции.
9.2. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на задълженията за концесионно плащане,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви
и договорни неустойки:
9.2.1. гаранцията се представя от концесионера в срок до един месец от датата на
въвеждане на находището по т. 1 в експлоатация, но не по-късно от един месец след
изтичане на 3 години от влизането в сила на
концесионния договор, и е в размер 100 на
сто от минималното годишно концесионно
плащане, предложено от участника в търга,
определен за концесионер;
9.2.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане с ДДС за предходната година и се представя от концесионера
не по-късно от 30 дни преди изтичане валидността на гаранцията за съответната година;
9.2.3. банковите гаранции по т. 9.2.1 и 9.2.2
са със срок на валидност до 60 дни от изтичането на съответната година.
9.3. При усвояване на цялата или част от
гаранцията по т. 9.1 и 9.2 концесионерът е
длъжен в срок, определен в концесионния
договор, да възстанови гаранцията до размера
преди усвояването.
9.4. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и размерът на
средствата се договарят между страните с
концесионния договор.
10. Концесионерът дължи концесионно плащане от датата на въвеждане на находището
по т. 1 в експлоатация, но не по-късно от 3
години от влизането в сила на концесионния
договор.
10.1. Концесионното плащане се изчислява
в съответствие с приложение № 3 към чл. 10
от Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение
за добив на подземни богатства по реда на
Закона за подземните богатства, както следва:
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10.1.1. годишно концесионно плащане за
единица добито подземно богатство, което
се изчислява като процент от стойността на
добитите подземни богатства, в съответствие
с чл. 1 от приложение № 3 към чл. 10 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение
за добив на подземни богатства по реда на
Закона за подземните богатства; стойността
на добитите подземни богатства се определя като произведение от съдържащите се в
добитите подземни богатства метали олово,
цинк и сребро и средноаритметичната им
цена съгласно обявените цени на Лондонската
метална борса за съответния период;
10.1.2. минимално годишно концесионно
плащане в размер, не по-нисък от 69 354 щ. д.
без ДДС, при добив 60 000 т, със средно съдържание на оловото в рудата – 2,09 на сто,
средно съдържание на цинк в рудата – 1,66
на сто, и средно съдържание на сребро в
рудата – 29 г/тон;
10.1.3. минимален процентен размер на
концесионното плащане – не по-нисък от 1,12
на сто от стойността на добитите руди при
рентабилност на нетните приходи от продажби
до 10 на сто, включително при отрицателни
стойности;
10.1.4. при рентабилност от 10 до 50 на сто
минималният процентен размер се увеличава
с не повече от 0,072 на всеки процент увеличение на рентабилността;
10.1.5. максимален процентен размер 4 на
сто от стойността на добитите руди при 50 на
сто или по-висока рентабилност на нетните
приходи от продажби.
10.2. Конкретният минимален процентен
размер на концесионното плащане и конкретният размер на минималното годишно концесионно плащане се определят с решението
на Министерския съвет по чл. 50, ал. 1, т. 2
от Закона за подземните богатства в съответствие с ценовото предложение на участника
в търга, определен за концесионер.
10.3. Концесионното плащане се превежда
от концесионера по сметка на концедента
на две вноски до 15 дни след изтичането на
всяко шестмесечие.
10.4. Концесионното плащане се превежда
по сметка, посочена от концедента, в левовата
равностойност на щатски долари по курса на
Българската народна банка в деня на плащането с дължимия ДДС.
11. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за периода на реализиране на дейностите, предвидени в проекта за техническа
ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите
земи, при условие че не извършва добив на
подземни богатства.
12. При доказана възможност за извличане
и продажба на други метали (освен олово,
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цинк и сребро) от добиваната руда за срока
на действие на концесията концесионерът
внася концесионно плащане в размер, при
условия и по ред, определени с допълнително
споразумение към концесионния договор, в
съответствие с действащото законодателство.
13. Петдесет на сто от размера на внесеното
концесионно плащане се превежда от министъра на икономиката, енергетиката и туризма
по бюджета на Община Мадан и Община
Златоград, област Смолян, пропорционално
на частта от концесионната площ върху територията на съответната община. Конкретното
разпределение се определя с решението за
определяне на спечелилия конкурса участник
в съответствие с предложението му.
14. Размерът на концесионното плащане по
т. 10.1 се променя с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна
на законодателството.
15. Определя срок за провеждане на търга 70 дни от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
16. Определя срок за закупуване на тръжната документация 35 дни от обнародването на
решението в „Държавен вестник“. Цената на
тръжните книжа е 2000 лв., платими по банкова
сметка на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма: IBAN BG 79 BNBG
9661 3000 1026 01, BIC BNBGBGSD, Българска
народна банка – Централно управление.
17. Тръжните книжа се получават в стая
№ 811 на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма, София, ул. Триадица
№ 8, най-късно до 17,30 ч. на последния ден, в
който изтича срокът по т. 16, от лице с представителна власт по регистрацията на търговеца
или от писмено упълномощено лице след:
17.1. Представяне на копие от документ за
платената цена на тръжните книжа, в който
следва да бъде записано: „За закупуване на
тръжни книжа във връзка с предоставяне на
концесия за находище „Печинско“.
17.2. Посочване на ЕИК на търговеца или
представяне на съдебно удостоверение за
актуално състояние на търговеца, издадено
от Агенцията по вписванията не по-рано от
два месеца преди датата на закупуване на
тръжната документация;
17.3. Подписване на декларация за опазване
тайната на сведенията, които се съдържат в
тръжната документация.
18. Срокът за приемане на заявленията за
участие в търга, на писмените ценови предложения относно концесионното плащане и
на мотивирани предложения за определяне на
концесионната площ по т. 2.2 е 45 дни от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
Кандидатите подават заявленията за участие
в търга, писмените ценови предложения и
предложенията за концесионна площ в деловодството на Министерството на икономиката,
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енергетиката и туризма, гр. София, ул. Триадица № 8, като прилагат документ за платена
такса в размер 1450 лв. съгласно Тарифата за
таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма по Закона за подземните богатства,
одобрена с ПМС № 284 от 2011 г. (ДВ, бр. 83
от 2011 г.), платими по банкова сметка на
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма: IBAN BG 79 BNBG 9661 3000
1026 01, BIC BNBGBGSD, Българска народна
банка – Централно управление. В платежното
нареждане следва да бъде записано: „Такса
за заявление за предоставяне на концесия за
находище „Печинско“. Заявленията, ценовите
предложения и предложенията за концесионна
площ следва да бъдат оформени в съответствие с изискванията на тръжните книжа и
приложените към тях образци.
19. Определя гаранция за участие в търга
под формата на паричен депозит в размер
20 000 лв. Депозитът се внася по банкова сметка
на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма: IBAN BG 17 BNBG 9661 3300
1026 01, BIC BNBGBGSD, Българска народна
банка – Централно управление. В платежното
нареждане следва да бъде записано: „Депозит
за участие в търг за находище „Печинско“.
20. Заявление за участие в търга могат
да подават физически или юридически лица,
регистрирани като търговци, или техни обединения, които отговарят на изискванията на
чл. 23, ал. 1 от Закона за подземните богатства.
Минималните изисквания за управленски и
финансови възможности на кандидатите се
определят в тръжните книжа.
21. Определя минимални размери на концесионно плащане, както следва:
21.1. Минималното годишно концесионно
плащане е не по-малко от 69 354 щ. д. без
ДДС и се определя въз основа на следните
базови параметри:
21.1.1. годишен добив на оловно-цинкови
руди – 60 000 тона, при:
21.1.1.1.средно съдържание на оловото в
рудата – 2,09 на сто;
21.1.1.2. средно съдържание на цинк в рудата – 1,66 на сто;
21.1.1.3. средно съдържание на сребро в
рудата – 29 г/тон;
21.1.2. средноаритметични цени на металите
на Лондонската метална борса за последното
полугодие на 2010 г.:
21.1.2.1. цена на олово – 2209,24 щ. д. на тон;
21.1.2.2. цена на цинк – 2162,51 щ. д. на тон;
21.1.2.3. цена на сребро – 2266,83 цента на
тройунция (0,729 щ.д./грам).
21.2. Минимален процентен размер на
концесионното плащане – не по-нисък от
1,12 на сто.
22. Когато двама или повече участници
предложат еднаква най-висока цена, се определя срок за провеждане на явен търг между
тях. В този случай наддаването започва от
предложената еднаква най-висока цена със
стъпка на наддаване 10 на сто.
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23. Условията и редът за провеждане на
търга се определят с тръжните книжа, изготвени в съответствие с чл. 35 от Наредбата за
провеждане на конкурси и търгове за предоставяне на разрешения за търсене и/или
проучване и на концесии за добив на подземни
богатства по Закона за подземните богатства.
24. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Върховния административен
съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2.1
СПИСЪК
на координатите на характерните гранични
точки на находище „Печинско“
Координатна система „1970 г.“
№

Х (м)

Y (м)

1

2

3

1.

4466048,7

8636690,6

2.

4466225,3

8636452,3

3.

4466680,9

8636269,3

4.

4466831,1

8636415,0

5.

4466825,1

8636420,5

6.

4466816.9

8636427,3

7.

4466805,9

8636435,8

8.

4466796,9

8636445,1

9.

4466789,7

8636452,9

10.

4466777,5

8636461,1

11.

4466764,5

8636469,0

12.

4466749,2

8636479,3

13.

4466742,8

8636486,1

14.

4466734,7

8636492,9

15.

4466725,7

8636499,8

16.

4466716,3

8636507,5

17.

4466708,0

8636513,3

18.

4466698,8

8636518,7

19.

4466688,4

8636523,8

20.

4466673,8

8636532,8

21.

4466656,0

8636542,5

22.

4466643,4

8636550,2

23.

4466633,2

8636553,4

24.

4466622,4

8636558,2

25.

4466612,0

8636564,5

26.

4466599,0

8636575,8
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1

2

3

1

2

3

27.

4466586,2

8636586,5

73.

4468290,3

8635223,9

28.

4466575,9

8636592,8

74.

4468258,7

8635264,0

29.

4466565,2

8636602,5

75.

4468162,7

8635336,8

30.

4466560,2

8636607,1

76.

4468000,6

8635490,8

31.

4466555,3

8636613,8

77.

4467878,9

8635561,9

32.

4466549,1

8636624,6

78.

4467756,5

8635645,0

33.

4466542,1

8636636,1

79.

4467632,9

8635753,8

34.

4466536,9

8636642,0

80.

4467444,2

8635855,7

35.

4466534,2

8636643,9

81.

4467317,3

8635855,3

36.

4466527,8

8636649,7

82.

4467226,6

8635902,5

37.

4466515,0

8636658,9

83.

4467289,6

8635813,0

38.

4466499,4

8636670,5

84.

4467348,0

8635706,4

39.

4466489,1

8636682,9

85.

4467640,8

8635564,1

40.

4466473,8

8636698,0

86.

4467773,2

8635472,5

41.

4466468,8

8636701,0

87.=67.

4467809,0

8635455,2

42.

4466464,1

8636704,6

88.

4467300,2

8636050,0

43.

4466453,4

8636711,4

89.

4467298,3

8636044,8

44.

4466442,1

8636718,5

90.

4467325,9

8636032,3

45.

4466430,5

8636724,3

91.

4467328,0

8636037,4

4467306,8

8636046,5

46.

4466414,9

8636731,2

92.

47.

4466404,2

8636738,0

11988

48.

4466404,3

8636737,8

49.

4466398,1

8636742,6

50.

4466390,0

8636748,3

51.

4466383,3

8636751,5

52.

4466375,6

8636754,5

53.

4466365,5

8636758,4

54.

4466357,2

8636764,9

55.

4466352,2

8636769,9

56.

4466343,0

8636776,5

57.

4466336,6

8636779,8

58.

4466326,7

8636785,4

59.

4466319,9

8636788,3

60.

4466310,2

8636790,2

61.

4466299,8

8636791,6

62.

4466294,1

8636791,9

63.

4466189,3

8636811,3

64.

4466071,5

8636834,7

65.

4466027,6

8636842,0

66.=1.

4466048,7

8636690,6

67.

4467809,0

8635455,2

68.

4467914,0

8635399,8

69.

4468116,7

8635202,3

70.

4468163,0

8635215,6

71.

4468204,9

8635252,3

72.

4468243,1

8635243,8

РЕШЕНИЕ № 791
ОТ 31 ОКТОМВРИ 2011 Г.

за откриване на производство за издаване на
разрешение за търсене и проучване на нефт и
природен газ – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства,
в площта „Блок 1-21 Хан Аспарух“, разположена в изключителната икономическа зона
на Република България в Черно море, и за
уведомление за предоставяне на разрешение
чрез конкурс
На основание чл. 5, т. 2, чл. 7, ал. 2, т. 8,
чл. 42, ал. 1, т. 1 и чл. 44, ал. 3 от Закона за
подземните богатства и чл. 4, ал.1, т. 1 и чл. 16
от Наредбата за провеждане на конкурси и
търгове за предоставяне на разрешения за
търсене и/или проучване и на концесии за
добив на подземни богатства по Закона за
подземните богатства, приета с Постановление
№ 231 на Министерския съвет 2010 г.,
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива производство за издаване на
разрешение за търсене и проучване на нефт
и природен газ в площта „Блок 1-21 Хан
Аспару х“, разположена в изк лючителната
икономическа зона на Република България
в Черно море, с размер 14 220 кв. км, с координати на граничните точки от № 1 до № 22
съгласно приложението.
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2. Уведомява, че предоставянето на разрешението по т. 1 ще се извърши чрез неприсъствен конкурс.
3. Определя срок на разрешението за търсене и проучване 5 години от датата на влизане
в сила на договора за търсене и проучване с
право на продължение съгласно чл. 31, ал. 3
от Закона за подземните богатства.
4. Срокът за закупуване на конкурсните
книжа е до 17 ч. на 120-ия ден от обнародването на решението в „Официален вестник“
на Европейския съюз.
5. Срокът за подаване на заявленията за
участие в конкурса е до 17 ч. на 140-ия ден от
обнародването на решението в „Официален
вестник“ на Европейския съюз.
6. Срокът за внасяне на предложенията по
конкурсните условия е до 17 ч. на 155-ия ден
от обнародването на решението в „Официален
вестник“ на Европейския съюз.
7. Определя цена на конкурсните книжа
в размер 15 000 лв. Конкурсните книжа се
закупуват в стая № 902 в Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма на
адрес: ул. Триадица № 8, София, в определения по т. 4 срок.
8. Кандидатите за участие в конкурса трябва
да отговарят на изискванията на чл. 23, ал. 1
от Закона за подземните богатства.
9. Предложенията на кандидатите по конкурсните условия се оценяват въз основа на
предлаганите работни програми, средства
за опазване на околната среда и обучение,
бонуси и притежаваните управленски и финансови възможности, както е предвидено в
конкурсните книжа.
10. Определя депозит за участие в конкурса
в размер 20 000 лв., платим до срока по т. 5
по банкова сметка на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, посочена
в конкурсните книжа.
11. Депозитът на кандидат, недопуснат до
участие в конкурса, се връща в 14-дневен
срок от датата на известието до него за недопускането му.
12. Депозитът на участника, спечелил конкурса, се връща след подписване на договора,
а на останалите участници – в 14-дневен срок
след обнародването в „Държавен вестник“ на
решението на Министерския съвет за издаване
на разрешение за търсене и проучване.
13. Заявленията за участие в конкурса и
предложенията на кандидатите по конкурсните условия се подават в сградата на Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма на адрес: ул. Триадица № 8, София,
на български език съгласно изискванията на
чл. 46 от Закона за подземните богатства.
14. Конкурсните предложения се изготвят
в съответствие с изискванията и условията,
посочени в конкурсните книжа.
15. Конкурсът се провежда и когато има
само един допуснат кандидат.
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16. Към извършване на полеви геологопроучвателни дейности да се пристъпи след
оценка за съвместимост на годишните работни
проекти за търсене и проучване от съответния
компетентен орган.
17. Оправомощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
17.1. Да изпрати решението за обнародване
в „Официален вестник“ на Европейския съюз.
17.2. Да организира и проведе конкурса.
18. Решението да се обнародва в „Държавен вестник“ и на електронната страница на
Министерския съвет.
19. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването му в „Официален
вестник“ на Европейския съюз пред Върховния
административен съд.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 1
Координати на граничните точки
Координатна система WGS 84
Координатна
точка

11989

Географска
дължина
( ° ' " )

Географска
ширина
( ° ' " )

1.

29°25'56,00"

43°38'08,40"

2.

29°30'38,00"

43°38'34,00"

3.

29°49'54,00"

43°36'05,00"

4.

29°49'54,00"

43°40'49,40"

5.

30°24'29,80"

43°38'09,80"

6.

31°08'48,39"

43°21'00,33"

7.

31°06'33,00"

43°19'54,00"

8.

30°45'06,00"

42°56'43,00"

9.

30°36'18,00"

42°49'31,00"

10.

30°34'10,00"

42°48'03,00"

11.

29°07'28,85"

42°48'47,00"

12.

28°30'00,00"

42°48'44,50"

13.

28°30'00,00"

43°07'00,00"

14.

28°45'00,00"

43°07'00,00"

15.

28°45'00,00"

43°10'00,00"

16.

28°50'00,00"

43°10'00,00“

17.

28°50'00,00"

43°13'00,00"

18.

29°06'00,00"

43°13'00,00"

19.

29°06'00,00"

43°19'00,00"

20.

29°10'19,50"

43°19'00,00"

21.

29°10'19,47"

43°23'58,00"

22.

29°25'43,00"

43°23'58,90"
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРАВИЛНИК

за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреж да организацията на дейността на Висшия съдебен
с ъве т (ВСС), с т ру к т у рат а , фу н к ц и и т е и
организацията на работа на неговата администрация.
Чл. 2. (1) Висшият съдебен съвет е постоянно действащ орган, който представлява
съдебната власт и осигурява нейната независимост.
(2) Дейност та на ВСС се осъществява
на принципите на законност, колегиалност,
отговорност, публичност, откритост и политически неутралитет.
(3) Висшият съдебен съвет е юридическо
лице със седалище в София. Той се представлява от един от изборните му членове,
определен с решение на ВСС.
Чл. 3. (1) Висшият съдебен съвет се състои
от двадесет и пет членове, избрани по реда
на Конституцията на Република България
и Закона за съдебната власт (ЗСВ).
(2) Членове на ВСС по право са председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен
съд и главният прокурор.
(3) Единадесет от членовете на ВСС се
избират от Народното събрание и единадесет – от органите на съдебната власт.
(4) Мандатът на изборните членове на ВСС
е пет години. Те не могат да бъдат преизбирани веднага след изтичане на този срок.
Чл. 4. (1) При осъществяване на своите
правомощия ВСС взаимодейства с президента на Република България, Народното
събрание, Констит у ционни я съд, Министерския съвет, министъра на правосъдието
и администрацията на Министерството на
правосъдието, както и с други централни
и териториални органи на изпълнителната
власт.
(2) Висшият съдебен съвет осъществява
сътрудничество със съсловните организации
на съдиите, прокурорите и следователите, на
съдебните служители и с други юридически
лица с нестопанска цел.
(3) При осъществяване на своите правомощия ВСС се подпомага от администрация.
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ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Раздел I
Правомощия на Висшия съдебен съвет
Чл. 5. Висшият съдебен съвет определя
състава и организацията на работа на съдебната власт, осъществява управление на
дейността є, като се ръководи от възложените
му от Конституцията на Република България
и Закона за съдебната власт функции.
Чл. 6. (1) Висшият съдебен съвет:
1. обсъжда проекта на бюджет на съдебната
власт, предложен от министъра на правосъдието, внася го в Министерския съвет за
включване в проекта на Закон за държавния
бюджет на Република България и контролира
изпълнението му;
2. определ я броя, съдебните райони и
седалищата на районните, окръжните, административните и апелативните съдилища
по предложение на или след съгласуване с
министъра на правосъдието, а на военните
съдилища – съгласувано с министъра на отбраната; за осъществяване на тази дейност
ВСС съобразно степента на натовареност
може да създава и да закрива съдилища, да
променя съдебните райони и седалищата на
съдилищата;
3. определя броя на съдиите, прокурорите
и следователите по съдилища, прокуратури
и следствени органи съобразно степента на
натовареност – по предложение на или след
съгласуване с административните ръководители на органите на съдебната власт, а за
прокурорите и следователите – и с главния
прокурор, като може да разкрива нови и да
съкращава незаети длъжности;
4. определя броя на съдебните служители
съобразно степента на натовареност – по
предложение на или след съгласуване с административните ръководители на органите
на съдебната власт, а за органите, включени
в структурата на прокуратурата на Република
България – и с главния прокурор, като може
да разкрива нови и да съкращава длъжности;
5. организира и провежда конкурсите за
съдийските, прокурорските и следователските
длъжности в предвидените от закона случаи;
6. назначава, повишава, понижава, премества и освобождава от длъжност съдиите,
прокурорите, следователите, административните ръководители и заместниците на административните ръководители, с изключение на
председателя на Върховния касационен съд,
председателя на Върховния административен
съд и главния прокурор;
7. определя броя на административните
ръководители и на заместниците на административните ръководители за съответните
органи на съдебната власт и ги назначава и
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освобождава, с изключение на председателя
на Върховния касационен съд, председателя
на Върховния административен съд и главния
прокурор;
8. предлага на президента на Република
България за назначаване и освобождаване
председателя на Върховния касационен съд,
председателя на Върховния административен
съд и главния прокурор;
9. избира и освобождава директора на Националната следствена служба, който е и заместник на главния прокурор по разследването;
10. определя възнагражденията на съдиите,
прокурорите и следователите;
11. ежегодно анализира и отчита степента на
натовареност на органите на съдебната власт;
12. извърш ва ат ес т и ра не на с ъд и и т е,
прокурорите, следователите и на админист рат ивните ръководи тели и тех ни те заместници в предвидените от закона случаи
съобразно критерии, определени с наредбата
по чл. 209а ЗСВ;
13. съставя, води и съхранява кадрово дело
за всеки съдия, прокурор и следовател;
14. изготвя и одобрява Кодекс за етично
поведение на българските магистрати и Етичен
кодекс на съдебните служители;
15. изисква и обобщава на всеки 6 месеца
информация от съдилищата, прокуратурата
и от Националната следствена служба за
тяхната дейност;
16. изготвя и внася в Народното събрание
до 31 май обобщен годишен доклад за своята
дейност и дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет, както и годишните доклади
на Върховния касационен съд, на Върховния
административен съд и на главния прокурор;
17. създава и поддържа електронен публичен регистър на всички свои решения и
мотивите към тях;
18. одобрява автоматизираните информационни системи на органите на съдебната
власт, осигурява системната им интеграция
и оперативната им съвместимост и приема
наредба за реда за тяхното изграждане, внедряване, използване и развитие;
19. организира, ръководи и контролира
участието на съдии, прокурори и следователи
в международното правно сътрудничество,
включително участието им в националната
съдебна мрежа;
20. възлага на Инспектората към Висшия
съдебен съвет извършването на проверки, които
са извън годишната програма за дейността му;
21. временно отст ран ява от длъж ност
съдия, прокурор и следовател в случаите на
чл. 230 ЗСВ;
22. предлага на президента на Република България за награждаване с ордени или
медали съдии, прокурори и следователи за
изключителни или за големи заслуги за осъществяване на съдебната власт;
23. приема решение за поощряване на
съдии, прокурори и следователи с отличие
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или награда за проявени висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните
задължения и високи нравствени качества;
24. командирова съдиите, прокурорите и
следователите, привлечени като постоянни
преподаватели към НИП по предложение на
института и за негова сметка;
25. преценява необходимостта от съдебни
помощници и прокурорски помощници в съдилищата и прокуратурите в зависимост от
степента на натовареност на съответния орган;
26. приема прогнози, програми и планове
за развитие на съдебната власт;
27. подпомага органите на съдебната власт
за дейностите по създаването и поддържането
на Единната информационна система за противодействие на престъпността;
28. координира сътрудничеството на съдебната власт с други държавни и международни
организации и осигурява представителството
в тях;
29. приема решения по дисциплинарни дела
срещу съдии, прокурори и следователи, както
и срещу административни ръководители и
техни заместници;
30. потвърждава, отменя или изменя наказанията на магистрати „забележка“ и „порицание“, наложени от административните
ръководители;
31. издава Единен класификатор на длъжностите в а дминист раци ята на органите
на съдебната власт за наименованията на
д л ъж нос т и т е, м и н и ма л на обра зоват ел на
степен и други изисквания към съответната
длъжност, възнаграждението за длъжността,
ранг за длъжността и възнаграждение за ранг
съгласно разпоредбата на чл. 341, ал. 1 ЗСВ;
32. съгласува учебните програми на Националния институт по правосъдие;
33. организира изграждането и функционирането на система за финансово управление
и контрол в органите на съдебната власт и
вътрешния одит при усвояването и администрирането на бюджетните ресурси;
34. дава становища на Министерския съвет
и на Народното събрание по законопроекти,
които се отнасят до съдебната власт.
(2) В изпълнение на Конституцията на
Република България и Закона за съдебната
власт осъществява своите правомощия, като
приема решения, правилници, наредби, правила и методики.
Чл. 7. Висшият съдебен съвет осигурява по
бюджета на Националния институт на правосъдието средствата, необходими за провеждане
на всички предвидени в закона обучения.
Раздел II
Правомощия на представляващия Висшия
съдебен съвет
Чл. 8. (1) Висшият съдебен съвет се представлява от един от изборните му членове,
определен с решение на ВСС.
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(2) Представляващият ВСС в изпълнение
на правомощията по чл. 16, ал. 2 ЗСВ:
1. представлява ВСС пред институциите
в страната;
2. свиква заседания на ВСС, когато председателстващият отсъства;
3. председателства заседанията на ВСС,
когато министърът на правосъдието отсъства;
4. информира обществото за дейността
на ВСС;
5. представлява ВСС в международни форуми и институции;
6. подписва всички документи, свързани с
изпълнението на длъжността „член на ВСС“,
с изборните членове на ВСС;
7. подписва всички документи, свързани
с изпълнението на длъжността „главен инспектор на Инспектората към ВСС“;
8. подписва всички документи, свързани
с изпълнението на длъжността „главен секретар“;
9. подписва всички документи, свързани с
изпълнението на длъжностите „ръководител
вътрешен одит“ и „вътрешен одитор“;
10. сключва договори, по които страна е
ВСС, след решение на ВСС;
11. представлява ВСС в качеството му на
възложител по реда на Закона за обществените поръчки;
12. след прието решение на ВСС за упълномощаване на експерти от дирекция „Правна“
за процесуално представителство подписва
акта на упълномощаването.
(3) Представляващият може да възлага
изпълнението на някои от функциите си на
други членове на ВСС или на главния секретар.
(4) При ползване на разрешен отп уск
представляващият уведомява член на ВСС
по старшинство.
(5) При невъзможност на представляващия
да изпълнява функциите си по чл. 8, ал. 2
ВСС възлага на някой от изборните членове
да го замества.
Раздел III
Бюджет на съдебната власт
Чл. 9. (1) Самостоятелният бюджет на
съдебната власт е част от държавния бюджет.
(2) Органите на съдебната власт имат
самостоятелен бюджет, който се приема от
Народното събрание, разпределен за Висшия
съдебен съвет, Инспектората към ВСС, органите на съдебната власт и Националния
институт на правосъдието.
(3) Бюджетът на съдебната власт включва
всички приходи от дейността на органите на
съдебната власт и на Националния институт
на правосъдието и приходите от нотариални
такси, събирани по реда на чл. 86, ал. 3 от
Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителни листове,
издавани в полза на органите на съдебната
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власт и събирани от Националната агенция
за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от
продажба на отнети със съдебен акт в полза
на държавата права и вещи, след направени
отчисления по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за
Националната агенция за приходите, разходите за издръжка на органите на съдебната власт,
Инспектората към Висшия съдебен съвет и
на Националния институт на правосъдието
с изключение на разходите, които по силата
на Закона за съдебната власт се определят
по бюджета на Министерството на правосъдието, взаимоотношенията с централния
бюджет и други бюджети и финансирането
на бюджетното салдо.
(4) Бюджетът на съдебната власт се състои
от бюджетите на ВСС, на Инспектората към
ВСС, на органите на съдебната власт, които
са юридически лица, и на Националния институт на правосъдието.
Чл. 10. (1) Министърът на правосъдието
предлага проект на бюджет на съдебната власт
и го внася за обсъждане във ВСС.
(2) Проектът на годишен бюджет на съдебната власт, изготвен от ВСС, с подробна
обосновка се внася в Народното събрание от
Министерския съвет.
(3) При приемането на държавния бюджет
Народното събрание изслушва доклад на ВСС,
представен от член на комисия „Бюджет и
финанси“, непосредствено след доклада на
Министерския съвет.
Чл. 11. (1) Висшият съдебен съвет е първостепенен разпоредител със самостоятелния бюджет на съдебната власт, а органите
на съдебната власт, които са юридически
лица – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.
(2) Висшият съдебен съвет организира
изпълнението на бюджета на съдебната власт
чрез Инспектората към ВСС, Върховния касационен съд, Върховния административен
съд, съдилищата, главния прокурор и Националния институт на правосъдието.
(3) Висшият съдебен съвет разпределя
бюджета на съдебната власт по пълна бюджетна класификация и по тримесечия и
утвърждава бюджетните сметки на органите
на съдебната власт.
Чл. 12. (1) Висшият съдебен съвет организира и контролира изпълнението на бюджета
на съдебната власт.
(2) Висшият съдебен съвет съставя годишен
отчет за касовото изпълнение на бюджета на
съдебната власт по пълна бюджетна класификация с подробна обосновка и го представя
за включване в отчета за изпълнение на
държавния бюджет.
Чл. 13. Висшият съдебен съвет определя
с решение членовете на комисия „Бюджет
и финанси“ – разпоредители с бюджета на
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съдебната власт, с право на първи подпис
върху счетоводните документи и служители
от администрацията на ВСС – с право на
втори подпис.
Чл. 14. Задължителното обществено и
здравно осигуряване и задължителното застраховане срещу злополука на членовете на
ВСС, съдиите, прокурорите и следователите,
на съдебните служители, както и на държавните съдебни изпълнители и на съдиите
по вписванията се извършва за сметка на
бюджета на съдебната власт.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Раздел I
Комисии към Висшия съдебен съвет
Чл. 15. Висшият съдебен съвет избира от
своя състав постоянни и временни комисии,
които подпомагат дейността му.
Чл. 16. (1) В постоянните комисии участват
изборни членове на ВСС.
(2) Всяка комисия избира измежду членовете си председател. Изборен член на ВСС
може да бъде избран за председател само на
една постоянна комисия.
(3) Всяка постоянна комисия има технически сътрудник и най-малко един експерт от
АВСС. Към комисията могат да бъдат привличани и външни експерти и/или консултанти,
като им се определя съответен хонорар.
(4) Членовете на ВСС, които не са членове
на съответна комисия, могат да участват във
всички нейни заседания без право да гласуват.
(5) Постоянните комисии могат да създават
от своя състав работни групи.
(6) Всяка комисия може да възложи на един
или повече от своите членове осъществяването на представителни, проучвателни или
други дейности, свързани с осъществяване
на нейните функции.
(7) Заседанията на постоянните комисии са
редовни и извънредни. Постоянните комисии
имат редовни заседания един път седмично.
(8) Дневният ред, периодичността и продължителността на заседанията на комисиите
се определят от тях.
(9) Постоянни т е комисии заседават и
вземат решения, ако присъстват повече от
половината от общия брой на членовете им.
Комисиите вземат решение с мнозинство повече от половината от присъстващите членове
при явно гласуване.
(10) Постоянната комисия се свиква на
заседание от нейния председател или по искане най-малко на една трета от членовете є.
(11) Комисиите могат да провеждат съвмес т н и заседа н и я, когат о се разглеж дат
общи въпроси. Тези заседания се ръководят
по споразумение от един от председателите.
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(12) При съвместни заседания всяка комисия взема поотделно своето решение по
обсъждания въпрос. При различни становища
всяка комисия прави свой отделен доклад
пред ВСС, като предлага проект на решение.
(13) Постоянните комисии могат да приемат свои вътрешни правила в съответствие
с този правилник.
(14) Висшият съдебен съвет може да извършва промени във вида, броя и съставите
на постоянните комисии.
Чл. 17. Постоянните комисии на ВСС са:
1. Комисия по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи;
2. Комисия „Бюджет и финанси“;
3. Комисия по правни въпроси;
4. Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията“;
5. Комисия „Професионална квалификация,
информационни технологии и статистика“;
6. Комисия „Съдебна администрация“;
7. Комисия „Международно правно сътрудничество“;
8. Комисия по дисциплинарните производства;
9. Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
10. Комисия по изпълнение на мерките за
организация на работата по делата с особен
обществен интерес;
11. Комисия за изготвяне на анализ и
последващи действи я по препорък ите на
Инспектората на Висш съдебен съвет;
12. Комисия по анализ и отчитане степента
на натовареност на органите на съдебната
власт.
Чл. 18. (1) Висшият съдебен съвет може
да създава временни комисии за изпълнение
на конкретни задачи във връзка с неговите
правомощия. За изпълнение на определени
задачи могат да бъдат привличани външни
специалисти, като им се определя съответен
хонорар.
(2) Временните комисии преустановяват
съществуването си с изтичането на срока,
за който са създадени, или предсрочно – с
решение на ВСС.
Чл. 19. Комисиите могат да подготвят
споразумения с други органи и организации,
които подлежат на последващо утвърждаване
от ВСС.
Чл. 20. (1) Комисията по предложенията
и атестирането на съдии, прокурори и следователи се състои от 10 членове, формирани в
две подкомисии. Подкомисията за съдии се
състои от петима съдии, а подкомисията за
прокурори и следователи – от петима прокурори и следователи. Комисията предлага на
ВСС проект на решение за:
1. броя на съдиите, прокурорите, следователите, както и на административните
ръководители и на техните заместници;
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2. назначаване, повишаване в ранг или в
длъжност и освобождаване на съдии, прокурори и следователи;
3. назначаване и освобождаване на административните ръководители и на заместниците на административни ръководители, с
изключение на председателя на Върховния
касационен съд, председателя на Върховния
а дминист рат ивен съд, главни я п рок у рор
и директора на Националната следствена
служба, който е и заместник на главния
прокурор по разследването;
4. придобиване статут на несменяемост
на съдии, прокурори и следователи.
(2) Комисията по предложенията и атестирането провежда атестирането на съдии,
прокурори и следователи, на административни ръководители и на заместници на
а д м инист рат ивни ръководи т ел и, кат о се
подпомага от помощни атестационни комисии в органите на съдебната власт.
(3) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи
провежда:
1. атестиране за придобиване статут на
несменяемост на съдии, прокурори и следователи;
2. периодично атестиране на заместниците на административните ръководители и
на съдиите от Върховния касационен съд и
Върховния административен съд, на заместниците на главния прокурор и на прокурорите
от Върховната касационна прокуратура и
Върховната административна прокуратура,
на директора и на следователите от Националната следствена служба;
3. периодично атестиране на административните ръководители в органите на съдебната власт, с изключение на председателите
на Върховния касационен съд, Върховния
административен съд и главния прокурор.
(4) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи
обсъжда предложенията по чл. 38, ал. 2 и 3
ЗСВ заедно с приложенията към тях и становището на комисия „Професионална етика
и превенция на корупцията“ по чл. 23, ал. 2
и ги внася за разглеждане от ВСС с мотивирано писмено становище по всяко от тях.
Чл. 21. Комисия „Бюджет и финанси“ се
състои от 5 членове. Комисията:
1. изготвя краткосрочни и дългосрочни
бюджетни прогнози;
2. предлага правила и процедури за финансово управление и контрол в съдебната
власт;
3. предлага на ВСС правила и указания,
свързани с дейността на органите на съдебната власт и АВСС;
4. изготвя проект на годишен бюджет на
съдебната власт;
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5. изготвя проект на разпределението на
бюджетните средства на органите на съдебната власт по бюджетни сметки;
6. предлага разпределение на бюджетните
средства на органите на съдебната власт по
бюджетните сметки;
7. предлага правила и механизми за определяне размера на трудовите възнаграждения
на членовете на ВСС, съдиите, прокурорите
и следователите и на съдебните служители;
8. изготвя анализи за текущото финансово
състояние на съдебната система и поддържа
финансова статистика;
9. ок а зва ме т одолог и ческ а помощ на
органите на съдебната власт по въпросите
на бюд жета, финансови я мени д ж м ън т и
финансовото обслужване;
10. одобрява тригодишен стратегически
план и годишния план за дейността по вътрешен одит, изготвени от дирекция „Вътрешен одит“, и ги представя за утвърждаване
от ВСС;
11. у твърж дава проектни предложени я
и контролира усвояването на средства по
п рог рами по меж д у народни и вът решни
проекти, свързани с Висшия съдебен съвет
и съдебната власт.
Чл. 22. Комисията по правни въпроси се
състои от 5 членове. Комисията:
1. изготвя становища по проекти на закони и на нормативни актове на Министерския съвет и на други централни органи на
изпълнителната власт, които се отнасят до
съдебната система;
2. изготвя проект на доклад за дейността
на ВСС и на Инспектората към ВСС, както и
становища по внесените от Върховния касационен съд, от Върховния административен
съд и от главния прокурор доклади;
3. изготвя становища по дела пред Конституционния съд, по които ВСС е страна;
4. изготвя становища по съдебни производства със значим обществен интерес, в
които участва ВСС;
5. обобщава постъпили становища на съдиите, прокурорите и следователите, както
и на съдебните служители при обсъждане
на проекти на нормативни актове.
Чл. 23. (1) Комисия „Професионална етика
и превенция на корупцията“ се състои от 10
членове. Комисията:
1. извършва проучвания, събира необходимата информация и изготвя становище
относно притежаваните нравствени качества
на кандидатите в конкурсите за заемане на
длъжност в органите на съдебната власт;
2. разглежда сигнали за наличие на поведение, противоречащо на Правилата за
професионална етика, и предоставя резултатите от проверката на ВСС;
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3. събира и анализира информации за наличие на корупционни явления в съдебната
система и я предоставя на ВСС;
4. уведомява ВСС при сигнали на граждани
и държавни органи за прояви на корупция,
както и при публикации в медиите и извършва проверка или предоставя информацията
на комисиите за професионална етика за
извършване на проверка;
5. организира изпълнението на дейностите
по приетите стратегии за борба с корупцията
и плана за действие към тях;
6. подго т вя у част иет о на ВСС в съвместни прояви с други държавни органи
и юридически лица с нестопанска цел във
връзка с проблемите на противодействие на
корупцията;
7. подготвя проекти на споразумения за
съвместна дейност и обменя информация с
други държавни и обществени структури,
създадени за противодействие на корупцията;
8. ежегодно изготвя доклад за дейността
си, който се публикува в интернет страницата на ВСС.
(2) Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията“ изготвя и представя на
Комисията по предложенията и атестирането
становище относно нравствените качества на
участниците в конкурси в следните случаи:
1. по отношение на първите трима кандидати, класирани за съответната свободна
длъжност в конкурса за младши съдии и
прокурори, както и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт;
2. по отношение на първите трима кандидати за всяка длъжност в конку рса за
повишаване в длъжност и за преместване
на съдия, прокурор и следовател в органите
на съдебната власт;
3. по отношение на всички кандидати
при избор на административен ръководител.
Чл. 24. Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика“ се състои от 5 членове. Комисията:
1. определ я задъл ж ителни к ва лификационни курсове в случаите на повишаване
в длъжност на съдии, прокурори и следователи и назначаване на административни
ръководители;
2. оп редел я спец иа л иза ц и и на с ъд и и,
прокурори и следователи;
3. организира научното разработване на
въпроси, свързани с дейността на ВСС;
4. организира подготовката и провеждането на научно-практически прояви по отделни
проблеми на работата на ВСС;
5. обсъжда актуални проблемни въпроси
от дейността на Националния институт на
правосъдието, свързани с усъвършенстване
дидактиката на учебния процес и прилагане на съвременните модерни технологии в
обучението;
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6. съдейства за координирането на научните
и приложните изследвания на юридическите
факултети в страната по проблемите на организацията и функционирането на съдебната
власт;
7. способства за запознаване с чуждестранните научни постижения с оглед използването
им за приемане достиженията на правото на
Европейския съюз от органите на съдебната
власт;
8. подпомага ВСС по организиране съвместно с Министерството на правосъдието
изпълнението на Информационната стратегия
на правораздавателните органи на Република
България;
9. поддържа делови контакти със сродните
звена (комисии и съвети) към висшите съдебни съвети в други държави;
10. събира и обработва статистическата
информация.
Чл. 25. Комисия „Съдебна администрация“
се състои от 5 членове. Комисията:
1. изготвя методически указания за работата на съдебната администрация;
2. организира разработването на програми
за повишаване квалификацията на съдебните
служители;
3. определя броя на съдебните служители
в органите на съдебната власт съобразно
утвърдени критерии по предложения на съответните административни ръководители и
в рамките на утвърдения бюджет;
4. провежда конкурс за главен секретар
на ВСС;
5. изготвя и предлага на ВСС типови
характеристики по длъжности за съдебните
служители в органите на съдебната власт.
Чл. 26. Комисия „Международноправно
сътрудничество“ се състои от 5 членове.
Комисията:
1. координира изпълнението на дейностите
от компетентност на ВСС по Стратегията за
реформа на съдебната система и програмата
за нейното изпълнение и касаещо международноправното сътрудничество;
2. приема и предлага на ВСС за утвърждаване становища по докладите относно
съдебната система, изготвени от институциите на Европейския съюз, Световната банка,
неправителствени организации и др.;
3. участва със свои представители в междуведомствени срещи и други текущи иниц иат и ви в облас т та на меж д у народ но т о
сътрудничество и европейската интеграция;
4. утвърждава проектните предложения и
координира разработването и изпълнението
на международните проекти, свързани с ВСС
и съдебната власт, включително по програма
ФАР на Европейския съюз;
5. утвърждава информацията в електронния регистър на международните проекти и
програми в областта на съдебната система;
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6. участва в изготвянето и сключването на
двустранни споразумения за сътрудничество
между ВСС на Република България и съдебните органи на други страни;
7. участва със свои представители в работата и инициативите на Европейската мрежа
на съдебните съвети, както и в дейността на
други международни организации, на които
България е член след приемането є в ЕС;
8. утвърждава програмите за организация
при посещенията на чуждестранни делегации
и гости;
9. осъществява координация с другите
държавни институции в областта на международноправното сътрудничество и връзки.
Чл. 27. Комисията по дисциплинарни производства се състои от 5 членове. Комисията:
1. разглежда преписките и заповедите на
административните ръководители за налагане
на дисциплинарни наказания „забележка“ и
„порицание“ на съдии, прокурори и следователи;
2. внася предложения до ВСС да потвърди,
отмени или измени наказанията по т. 1;
3. извършва проверка на допустимостта
на предложенията за налагане на дисциплинарни наказания;
4. обобщава резултатите по дисциплинарните производства и ги докладва на ВСС;
5. своевременно сезира органите по чл. 311
ЗСВ за данни за дисциплинарни нарушения
на съдии, прокурори и следователи;
6. предлага на ВСС да възлага на Инспектората към ВСС извършване на проверки при
данни за дисциплинарни нарушения.
Чл. 28. Комисията за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси се
състои от 3 членове. Комисията:
1. приема и обработва декларациите по
чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ),
подавани от лицата, заемащи публични длъжности в съдебната система;
2. обявява на интернет страницата на ВСС
декларациите по чл. 12 ЗПУКИ при спазване на изискванията на Закона за защита на
личните данни (ЗЗЛД);
3. изготвя и поддържа регистър на декларациите по чл. 12 ЗПУКИ;
4. осъществява контрол за изпълнение на
задълженията на магистратите по чл. 12 – 16
ЗПУКИ;
5. при наличие на данни, че административен ръководител на орган на съдебната власт,
съдия, прокурор или следовател е нарушил
разпоредба на ЗПУКИ, изпраща сигнал до
Комисията за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси заедно със заверени
копия от документите, относими към сигнала;
6. изготвя доклад при наличие на данни за
обстоятелства по чл. 35, ал. 1 ЗСВ и внася същия
в заседание на ВСС за окончателно решение.
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Чл. 29. Комисията по изпълнение на мерките за организация на работата по делата
с особен обществен интерес се състои от
5 членове. Комисията:
1. координира и контролира изпълнението
на приетите от ВСС мерки за организацията
на работата в съдилищата и прокуратурата
по делата с особен обществен интерес;
2. въз основа на разработените критерии
определя делата с висок обществен интерес и
ги обобщава в списък, осъществява наблюдение, а при необходимост, извършва проверки;
3. определ я г ру пите, които извършват
проверка по движението на всяко конкретно дело; в състава на групата задължително
влиза поне един член от комисията;
4. изисква от административните ръководители писмени справки по движението на дела;
5. изслушва административни ръководители и магистрати относно обстоятелства,
касаещи хода на наказателния процес;
6. обобщава и анализира причините, водещи до забавяне движението на делата от
особен обществен интерес, и докладва пред
ВСС резултатите от извършените проверки;
7. организира дискусии и срещи с други
комисии на ВСС, със съдии, прокурори и
следователи от органите на съдебната власт,
както и с представители на досъдебното производство, адвокатурата и обществеността по
въпросите, свързани с движението на делата
с особен обществен интерес;
8. осъществява взаимодействие с компетентните държавни органи, както и с органите на адвокатурата по повод движението
на делата, като при констатирани нарушения
ги уведомява;
9. прави предложения пред ВСС за законодателни промени и организационни мерки
за преодоляване на факторите, водещи до
забавяне на делата с висок обществен интерес.
Чл. 30. Комисията за изготвяне на анализ
и последващи действия по препоръките на
Инспектората на Висшия съдебен съвет се
състои от 6 членове. Комисията:
1. осъществява взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет и органите
на съдебната власт във връзка с въпроси от
компетентността на комисията;
2. разглеж да а к т ове с резул тат и т е о т
планови, тематични и контролни проверки,
извършени от Инспектората към Висшия
съдебен съвет;
3. изготвя анализи на обобщените резултати
от извършените проверки, дадените препоръки
от ИВСС и тяхното изпълнение;
4. анализира положителните и негативните
констатации за работата на съдебните органи;
5. дава препоръки, предложения за мерки
и последващи действия по анализираните
констатации;
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6. координира и контролира изпълнението
на дадените препоръки;
7. възлага извършване на проверки от административните ръководители на органите
на съдебната власт;
8. изготвя ежегодно отчет за дейността си.
Чл. 31. Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите
на съдебната власт се състои от 5 членове.
Комисията:
1. изготвя и предлага на ВСС да приеме
показатели и правила за оценка натовареността на органите на съдебната власт;
2. на база обобщената статистическа информация за дейността на органите на съдебната власт ежегодно анализира и отчита
степента на натовареност на органите на
съдебната власт;
3. съобразно отчетената степен на натовареност на органите на съдебната власт
предлага на ВСС създаване или закриване
на съдилища, промяна на съдебните райони
и седалищата на съдилищата;
4. съобразно отчетената степен на натовареност на органите на съдебната власт в
случаите на закриване на съдилища, прокуратури и следствени органи или при намаляване
числеността на длъжностите в тях предлага
на ВСС да разкрие съответните длъжности в
друг равен по степен орган на съдебната власт,
по възможност в същия апелативен район;
5. съобразно отчетената степен на натовареност на органите на съдебната власт предлага
на ВСС за трансформиране свободни щатни
длъжности, разкриване на нови и съкращаване
на незаети длъжности за съдии, прокурори и
следователи и ръководни длъжности.
Раздел II
Заседания на Висшия съдебен съвет
Чл. 32. (1) Висшият съдебен съвет приема
своите актове на заседания.
(2) Заседанията на ВСС са публични, с
изключение на заседанията по чл. 33, ал. 4
ЗСВ, като решенията, приети на закрито
заседание, се обявяват публично.
(3) Заседанията на ВСС се свикват от председателстващия, а когато той отсъства – от
представляващия ВСС.
(4) Заседанията на ВСС се провеждат в
сградата му.
(5) По решение на ВСС заседанията могат
да се провеждат и в друго населено място
или друга сграда.
Чл. 33. (1) Членовете на ВСС се уведомяват
за датата и часа на провеждане на заседанието,
за проекта на дневен ред, като материалите
за заседанието им се предоставят най-малко
три дни преди него.
(2) Заседания на ВСС може да се насрочват и чрез уведомяване на членовете му на
предходното заседание.
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Чл. 34. (1) Заседание на ВСС се провежда, ако присъстват повече от половината от
членовете му.
(2) Министърът на правосъдието организира и ръководи провеждането на заседанията
на ВСС.
(3) Когато министърът на правосъдието
отсъства, заседанията се председателстват
от представляващия ВСС, а когато и той
отсъства – от член на ВСС по старшинство.
(4) В случаите по ал. 3 министърът на
правосъдието предварително уведомява заместващия го, за да организира провеждането
на заседанието. В тези случаи на заседанието
може да присъства определен от министъра
заместник-министър.
Чл. 35. (1) Висшият съдебен съвет провежда редовни заседания по предложен от
председателстващия ВСС дневен ред.
(2) Проектът на дневен ред за заседанията
се изготвя от главния секретар.
Чл. 36. (1) Въпроси за разглеждане в заседание на ВСС могат да се внасят от неговите
членове.
(2) Органите на съдебната власт и министърът на правосъдието внасят въпроси
за разглеждане съобразно правомощията си.
(3) Главният секретар може да внася въпроси, които са от неговата компетентност.
Чл. 37. (1) Висшият съдебен съвет разглежда материали, внесени в администрацията
на ВСС.
(2) Комисиите към ВСС и главният секретар
носят отговорност за изготвените и внесени
в заседание материали.
(3) Координацията по подготовката на
материалите за разглеждане на заседание
на ВСС се осъществява от главния секретар.
Чл. 38. (1) В началото на заседанието
председателстващият ВСС предлага дневния
ред, който се приема от ВСС.
(2) Допълнителни въпроси могат да бъдат включени в приетия дневен ред само
по решение на ВСС, прието с мнозинство
повече от половината от присъстващите с
явно гласуване.
Чл. 39. (1) На заседанията на ВСС при
обсъждане и гласуване на решенията присъстват главният секретар и стенограф, а в
случаите по чл. 32, ал. 3 ЗСВ – и определен
от министъра заместник-министър.
(2) Главният инспектор от Инспектората
към ВСС участва в заседанията на ВСС, но
не участва в гласуването.
(3) По решение на ВСС на заседанията
могат да се изслушват и лица, които имат
отношение към разглеждания въпрос.
(4) Поканените да присъстват на заседанието могат да участват в дискусията и да
представят справки по обсъжданите проблеми.
Те се вписват в протокола от заседанието.
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Чл. 40. Решенията на ВСС се приемат с
мнозинство повече от половината от присъстващите, с явно гласуване, освен когато
Конституцията или Законът за съдебната
власт изисква друго.
Ч л. 41. Ч лен на ВСС н я ма п ра во да
участва в гласуването на решение, което се
отнася лично до него или до негов съпруг
или роднина по права линия, по съребрена
линия до четвърта степен и по сватовство
до трета степен или ако са налице други
обстоятелства, които пораждат съмнение в
неговата безпристрастност.
Раздел III
Оформяне на актовете на Висшия съдебен
съвет
Чл. 42. (1) При провеждане на заседанията
на ВСС се използва аудиозаписваща техника
и се изготвя пълен и кратък стенографски
протокол.
(2) Пълният стенографски протокол се
изготвя в срок пет работни дни след прик лючване на заседанието. Протоколът се
подписва от председателстващия ВСС, който
отговаря за достоверността му.
(3) След приключване на заседанието в
срок най-късно до края на следващия работен
ден се изготвя кратък вариант на пълния
стенографски протокол, в който се отразяват
всички приети решения. Краткият протокол
се съгласува с главния секретар след подпис
от стенографа/ите. Поправки на явни фактически грешки в него могат да се правят
само по решение на ВСС.
(4) След подписването на пълния и краткия
протокол могат да се правят само технически
поправки след съгласуване с председателстващия и представляващия ВСС.
(5) Пълният стенографски протокол, както
и записаните аудионосители се съхраняват
от главния секретар и се ползват само в
сградата на ВСС. Сроковете за съхранение
се определят с Вътрешните правила за документооборота.
Чл. 43. Приетите решения се оформят
технически от администрацията на ВСС до
3 дни след приемането им, освен ако ВСС е
определил друг срок.
Чл. 44. (1) Актовете на ВСС се подписват
от председателстващия или представляващия
и се подпечатват с печата на ВСС.
(2) Преписи от приетите решения на ВСС
се предоставят по искане на трети заинтересовани лица след разрешение на главния
секретар.
Чл. 45. След влизане в сила на решението
за назначаване, повишаване, понижаване и
преместване на съдия, прокурор и следовател
ВСС уведомява лицето, което в едномесечен
срок встъпва в длъжност.
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Чл. 46. Висшият съдебен съвет определя
информацията, представл яваща слу жебна
тайна съгласно Закона за защита на класифицираната информация.
Чл. 47. (1) Висшият съдебен съвет има
кръгъл печат с изображение на герба на
Република България и с изписани думите
„Република България. Висш съдебен съвет“.
(2) Печатът се полага от главния секретар
или от определено от него лице от администрацията на ВСС.
Раздел IV
Права и задължения на членовете на Висшия
съдебен съвет
Чл. 48. (1) Членовете на ВСС, с изключение на тези, които упражняват научна и
преподавателска дейност, преустановяват
изпълнението на заеманата до избора им
длъжност за времето на мандата им във ВСС.
(2) Времето, през което членовете на ВСС
изпълняват своите функции, се зачита за стаж
по чл. 164, ал. 1 – 5 ЗСВ.
(3) Членовете на ВСС се командироват по
реда на чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, приета с ПМС № 72 от
1986 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 1987 г.; изм., бр. 21
от 1991 г., бр. 2 от 1994 г., бр. 62 от 1995 г.,
бр. 34 от 1997 г., бр. 40 от 1999 г., бр. 2 от
2008 г. и бр. 2 от 2011 г.).
(4) Членовете на ВСС ползват материалната
база на органите на съдебната власт.
Чл. 49. Изборен член на ВСС не може да
получава възнаграждение за извършване на
дейност по договор или по служебно правоотношение с държавна или обществена организация, търговско дружество, кооперация,
юридическо лице с нестопанска цел, физическо
лице или едноличен търговец, с изключение
на научна и преподавателска дейност или за
упражняване на авторски права, както и за
участие в международни проекти, включително финансирани от Европейския съюз.
Чл. 50. (1) Изборен член на ВСС не може
да изпълнява друга държавна служба или
да извършва дейност, която според закона е
несъвместима с положението, което заема.
(2) Изборен член на ВСС няма право да
упражнява търговска дейност или да е съдружник, както и да участва в управителни
или надзорни органи на търговски дружества
и кооперации.
Чл. 51. В случаите по чл. 35, ал. 1 ЗСВ
член на ВСС е длъжен да се отстранява сам
при гласуване на решението, не по-късно от
24 часа преди провеждането на съответното
заседание, като обявява обстоятелствата, наложили отстраняването. Ако по уважителни
причини не се е запознал с дневния ред за
заседанието, членът на ВСС се отстранява
по решение на съвета, като се обявят обстоятелствата, наложили отстраняването.
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Чл. 52. (1) Член на ВСС е длъжен да присъства на заседанията на ВСС и на комисиите,
в които е избран.
(2) Член на ВСС може да бъде председател
само на една постоянна комисия.
(3) Всеки член на ВСС може да участва в
постоянна комисия, на която не е член, без
право да гласува.
Г л а в а
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ВЪТРЕШЕН ОДИТ
Раздел I
Общи положения
Чл. 53. (1) Към Висшия съдебен съвет е
създадена дирекция „Вътрешен одит“, която
подпомага съдебната власт за постигане на
целите є, като идентифицира и оценява рисковете и оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление
и контрол (вътрешния контрол).
(2) Дирекция „Вътрешен одит“ е на пряко
подчинение на ВСС и осъществява дейността
по вътрешен одит в съответствие със Закона
за вътрешния одит в публичния сектор.
(3) Дирекцията осъществява вътрешния
одит на всички структури, програми, дейности
и процеси във ВСС, Инспектората към ВСС,
органите на съдебна власт и Националния
институт по правосъдие – разпоредители с
бюджетни кредити от по-ниска степен, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор.
(4) Вътрешният одит се осъществява чрез
изпълнение на конкретни одитни ангажименти за даване на увереност или консултиране.
(5) Директорът на дирекцията за вътрешен
одит докладва за резултатите от извършените
одитни ангажименти и за цялостната дейност
на дирек ци ята на ВСС чрез съответната
компетентна комисия в зависимост от съдържанието на резултатите.
Раздел II
Състав, функции и организация на работата
на дирекция „Вътрешен одит“ във Висшия
съдебен съвет
Чл. 54. Дейността на дирекцията се осъщес т вя ва о т р ъковод и т ел на вът реш н и я
одит – директор, и вътрешни одитори – държавен, главен, старши и младши.
Чл. 55. При осъществяване на дейността по
вътрешен одит ръководителят на вътрешния
одит и вътрешните одитори:
1. планират, извършват и докладват дейността по вътрешен одит в съответствие с
изискванията на Закона за вътрешния одит в
публичния сектор, стандартите за вътрешен
одит в публичния сектор, Етичния кодекс на
вътрешните одитори, статута на дирекция
„Вътрешен одит“ и правилата за организация
на дейността на дирекция „Вътрешен одит“,
утвърдени от ВСС с решение;
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2. изготвят на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен план
за дейността си, които се утвърждават от ВСС;
3. изготвят одитен план за всеки одитен
ангажимент, който съдържа обхват, цели,
времетраене и разпределение на ресурсите за
изпълнение на ангажимента, одитния подход
и техники, вида и обема на проверките;
4. предоставят на ВСС и административните ръководители на органите на съдебната
власт независима и обективна оценка за
състоянието на процес, система или друг
обект на одита;
5. проверяват и оценяват съответствието
на дейността със законите, подзаконовите
нормативни актове, вътрешните актове и
договорите; надеждността и всеобхватността
на финансовата и оперативната информация;
създадената организаци я по опазване на
активите и информацията, ефективността,
ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите,
поетите ангажименти и постигането на целите;
6. консултират ВСС и административните
ръководители на органите на съдебната власт
по тяхно искане, като дават съвети, мнение,
обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без
да поемат управленска отговорност за това;
7. ръководителят на одитния екип и вътрешните одитори обсъждат с административните
ръководители на органите на съдебната власт,
чиято дейност е одитирана, резултатите от
всеки извършен одитен ангажимент и изготвят
одитен доклад;
8. ръководителят на вътрешния одит и
вътрешните одитори дават препоръки в одитните доклади за подобряване на дейността на
одитираните обекти, адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол и извършват проверки за
проследяване изпълнението на препоръките;
9. изготвят и предоставят на ВСС годишен доклад за дейността по вътрешен одит
в съответствие с чл. 40, ал. 5 от Закона за
вътрешния одит в публичния сектор, който
се включва в доклада по чл. 20, ал. 3 от Закона за финансовото управление и контрол
в публичния сектор;
10. повишават професионалната си квалификация и осъществяват контакти с другите
звена за вътрешен одит от организациите
от публичния сектор с цел обмяна на добри
практики.
Раздел III
Статут на вътрешните одитори
Чл. 56. (1) Ръководителят на вътрешния
одит и вътрешните одитори са съдебни служители и се назначават и освобождават от
длъжност от ВСС. Те трябва да отговарят на
изискванията на ЗВОПС.
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(2) При осъществяване на дейността по
вътрешен одит в системата на съдебната
власт ръководителят на вътрешния одит и
вътрешните одитори имат правата и спазват
задълженията, предвидени в глава трета,
раздел II от ЗВОПС.
(3) Ръководител ят на вът решни я одит
осъществява административното ръководство
на вътрешните одитори за изпълнение на
одитните ангажименти и цялостната дейност
на дирекцията.
Чл. 57. Назначаването, атестирането и
повишаването в ранг на ръководителя на
вътрешния одит и вътрешните одитори се
извършват съгласно утвърдените от ВСС вътрешни правила за провеждане на конкурси
за назначаване, атестиране и повишаване
в ранг на вътрешните одитори в дирекция
„Вътрешен одит“ във ВСС.
Чл. 58. Командироването на ръководителя
на вътрешния одит и вътрешните одитори и
ползването от тях на платен или неплатен
отпуск се разрешава от представляващия ВСС.
Чл. 59. (1) Ръководителят на вътрешния
одит и вътрешните одитори осъществяват
своята дейност и в съответствие със ЗСВ,
Кодекса на труда и нормативните актове,
свързани с тях, въз основа на длъжностни характеристики, утвърдени от ВСС. Те са длъжни
да изпълняват служебните си задължения и
индивидуални отговорности безпристрастно,
точно и компетентно съобразно длъжностната
им характеристика.
(2) Функционалната характеристика, длъжностното разписание и типовите характеристики на ръководителя и вътрешните одитори
са неразделна част от този правилник.
(3) При служебна необходимост вътрешните
одитори са длъжни да изпълняват служебните
си задължения извън работно време.
Г л а в а

п е т а

АДМИНИСТРАЦИЯ НА ВИСШИЯ
СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Раздел I
Общи положения
Чл. 60. (1) При осъществяването на своята дейност администрацията на ВСС се
ръководи от принципите на законност, безпристрастност, компетентност, отговорност,
ефективност, публичност и прозрачност и
спазване на професионалната етика на съдебните служители.
(2) Администрацията на ВСС се ръководи
от главен секретар.
(3) При осъществяване на своите функции
администрацията на ВСС взаимодейства с
органите на съдебната власт и с други държавни и общински институции, невключени
в съдебната система, и юридически лица с
нестопанска цел.
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Раздел II
Главен секретар
Чл. 61. (1) За главен секретар на ВСС
може да се назначи лице, което отговаря на
изискването по чл. 164, ал. 2 ЗСВ.
(2) Главният секретар се назначава с решение на ВСС след провеждане на конкурс от
комисия „Съдебна администрация“ при ВСС.
(3) Главният секретар осъществява административното ръководство на администрацията
за изпълнение актовете на ВСС.
(4) Главният секретар ръководи, координира и контролира функционирането на
администрацията, като:
1. назначава, освобождава и командирова
в страната и в чужбина служителите в администрацията на ВСС;
2. организира и провеж да конку рсите,
атестирането и повишаването в ранг на съдебните служители от АВСС съгласно Вътрешни
правила, утвърдени от него;
3. осъществява методическо ръководство
и контрол по отношение на съдебните администратори;
4. организира подготовката на заседанията
на ВСС;
5. предлага на председателстващия проекта
на дневен ред за заседанията на ВСС;
6. осъществява непосредствен контрол
върху дейността на сектор „Стенографи“ по
изготвянето на пълния и краткия стенографски
протокол от заседанията на ВСС;
7. съхранява протоколите и стенограмите
от заседанията на ВСС;
8. организира изпълнението на решенията
на ВСС;
9. участва в заседанията на ВСС и представя становища по въпроси от дневния ред
от неговата компетентност;
10. изисква от органите на съдебната власт,
от централните и териториалните органи на
изпълнителната власт, органите на местното
самоуправление, както и от други органи и
организации информация и материали, необходими за осъществяване правомощията
на ВСС;
11. може да участва в заседанията на постоянните комисии при ВСС без право да
гласува;
12. участва в срещи и комисии с представители на други органи или организации по
тяхна покана или по възлагане от ВСС;
13. осъществява контакти с представители
на органите на съдебната власт, законодателната власт, централните и териториалните органи на изпълнителната власт и
органите на местното самоуправление, на
международни органи и организации, както
и с граждани;
14. контролира разходите на администрацията на ВСС;
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15. отговаря за създаването на условия за
нормална и ефективна работа на членовете
на ВСС и на администрацията;
16. контролира и отговаря за работата
с документите, за тяхното съхраняване и
архивиране и за опазването на служебната
информация;
17. определя реда за документооборота,
деловодната и архивната дейност в администрацията;
18. организира и отговаря за поддържането
на интернет страницата;
19. организира и контролира дейностите по
поддържане на складовото стопанство, осигуряване хигиената на сградата и техническата
поддръжка на инсталациите и съоръженията
в сградния фонд;
20. изпълнява и други функции, възложени
му от ВСС и/или представляващия Висшия
съдебен съвет;
21. поощрява съдебните слу ж ители от
АВСС с отличие или награда за проявени
висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи
нравствени качества;
22. организира обучението на съдебните
служители и повишаването на тяхната квалификация.
(5) Главният секретар в изпълнение на правомощията си издава разпореждания, които
са задължителни за съдебните служители.
(6) Главни ят секретар у твърж дава със
заповед поименно щатно разписание на администрацията на ВСС.
(7) Главният секретар при отсъствие може
да делегира свои правомощия на съдебен
служител от администрацията и да определя
неговите функции със заповед.
Раздел III
Фу нк ции и организация на работата на
администрацията на Висшия съдебен съвет
Чл. 62. (1) Съдебните служители, които
подпомагат осъществяването на дейността на
ВСС по чл. 30, ал. 1 ЗСВ, се структурират в
администрация, организирани в дирекции,
както следва:
1. дирекция „Правна“;
2. дирекция „Финанси и бюджет“;
3. дирекция „Съдебни кадри, конкурси на
магистрати и съдебна статистика“;
4. дирекция „Информационни системи“;
5. дирекция „Организационно-административна дейност“;
6. дирекция „Връзки с обществеността и
протокол“;
7. дирекция „Международна дейност“.
(2) Дирекциите осъществяват функциите
си чрез отдели и/или сектори.
(3) В администрацията на Висшия съдебен
съвет могат да се създават и други структурни звена.
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Чл. 63. (1) Дирекциите се ръководят от
директор, който организира, координира и
контролира изпълнението на възложените
им функции и своевременно док ладва за
осъществяването им.
(2) Директорите на дирекции разпределят
задачите по отдели и сектори по естество и
специфика, като предлагат на главния секретар мерки за подобряване организацията на
работа в дирекцията.
(3) Директорите на дирекции своевременно
информират главния секретар за възникнали
проблеми във връзка с осъществяването на
функциите им.
Чл. 64. (1) Отделите се ръководят от началник на отдел, който организира, координира
и контролира работата на съдебните служители в съответния отдел и своевременното
изпълнение на възложените им задачи.
(2) Началникът на отдел разпределя задачите в ресорните сектори по естество и
специфика, като предлага на главния секретар
и на директора на дирекция мерки за подобряване организацията на работа в отдела.
(3) Началниците на отдели своевременно
информират главния секретар и директора на
дирекция за възникнали проблеми във връзка
с изпълнението на възложените им задачи.
Чл. 65. (1) Секторите се ръководят от
началник на сектор, който организира, координира и контролира работата на съдебните
служители в сектора и своевременното изпълнение на възложените им задачи.
(2) Началникът на сектор разпределя задачите между съдебните служители в сектора,
като предлага на директора на дирекция и на
началника на отдела мерки за подобряване
организацията на работа в сектора.
(3) Началниците на сектори своевременно
информират директора на дирекция и началника на отдел за възникнали проблеми
във връзка с изпълнението на възложените
им задачи.
Чл. 66. Дирекция „Правна“ осъществява
следните функции:
1. във връзка с нормативната дейност:
а) участва в подготовката на проекти на
нормативни актове по прилагането на ЗСВ;
б) участва в изготвянето на становищата
на ВСС по нормативни актове, които се отнасят до съдебната система и са внесени за
утвърждаване или съгласуване от ВСС;
в) изготвя предложения и становища по
принципни въпроси и решения, методически
указания и стратегии за съдебната система;
г) изготвя анализи, становища, доклади
и проекторешения по възложени от ВСС
въпроси, свързани с упражняване на правомощията му;
д) организира поддържането и обобщаването на правната информация в администрацията на ВСС;
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2. във връзка с процесуалното представителство на ВСС:
а) изготвя искови молби, жалби, възражения и писмени бележки по съдебни производства, в които ВСС е страна, и участва в
тях по пълномощие на съвета;
б) изготвя проекти на становища до Конституционния съд по дела, по които ВСС е
конституиран;
в) изготвя проекти на становища по обсъждани въпроси от пленумите на Върховния
касационен съд и Върховния административен
съд, свързани с организацията на съдебната
власт;
3. във връзка с юридическото осигуряване
дейността на комисиите при ВСС:
а) изготвя становища и проекти на нормативни актове за условията и реда за провеждане на конкурси за магистрати;
б) изготвя становища и проекти на документи за условията и реда за провеждане на
конкурсите за служители в администрацията
на ВСС;
в) изготвя правни становища и документации по процедури и дейности на ВСС и/
или на другите структурни звена в администрацията на ВСС;
г) изготвя и съгласува за законосъобразност
проекти на договори, като при несъгласие
представя мотивирано становище;
д) предлага на главния секретар възлагането на изготвяне на методика и критерии
за оценка и техническо задание по провежданите обществени поръчки съобразно техния
предмет, на съответните организационни
структури или сформиране на работна група;
е) организира процедурите по възлагане
на обществени поръчки и централизирани
доставки, по които ВСС е възложител;
ж) изготвя и съхранява досиетата на обществените поръчки, проведени от ВСС;
з) води Регистър за проведените процедури
за възлагане на обществени поръчки през
съответната година;
и) осъществява методическа помощ и
координация по отношение на правното обслужване на дейностите в другите дирекции
на администрацията на ВСС.
Чл. 67. Дирекция „Международна дейност“
осъществява дейността си, както следва:
1. участва организационно в изпълнението на ангажиментите на съдебната власт по
Общата позиция на страните – членки на
Европейския съюз, по сътрудничеството в
областта на правосъдието;
2. изготвя предложения за приемане, изменение и допълнение на актовете от компетентността на ВСС по международни проекти,
отнасящи се до съдебната власт;
3. изработва по възлагане от ВСС становища по доклади, отнасящи се до съдебната власт,
изготвени от институциите на Европейския
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съюз, меж дуправителствени организации,
местни и чуждестранни юридически лица с
нестопанска цел;
4. проучва и анализира актовете на европейските институции и своевременно информира
ВСС за инициативите, които се отнасят към
съдебната система;
5. подготвя информация и участва по възлагане от ВСС в дейността на междуведомствени работни групи по въпроси, свързани
с международното сътрудничество в областта
на съдебната система;
6. осъществява взаимодействие със структурите на съдебната власт и на държавната
администрация, на централните и териториалните органи на изпълнителната власт,
местни и чуждестранни юридически лица с
нестопанска цел и международни институции по въпроси, свързани с прилагането на
Европейското споразумение за асоцииране
между Европейските общности и техните
страни членки и Република България;
7. координира техническата помощ от европейските и международните институции,
директно насочена към ВСС и органите на
съдебната власт;
8. изготвя, поддържа и актуализира регистър за състоянието на международните
програми и проекти за съдебната система;
9. подпомага разработването и изпълнението на програми и проекти за международно
сътрудничество във връзка с нуж дите на
ВСС, съдебната система и съдебната администрация;
10. води международната кореспонденция
на ВСС;
11. подготвя проекти на програмите за
пребиваването на чуждестранни делегации
и гости;
12. организира командировките на членовете на ВСС.
Чл. 68. Дирекция „Финанси и бюджет“
осъществява функции по изготвяне на проекта
на бюджета на съдебната власт и организира
изпълнението на бюджета, като:
1. във връзка с финансовите разчети и
анализи:
а) разработва средносрочни и дългосрочни
прогнози за бюджет на съдебната власт;
б) съставя проект на бюджета на съдебната
власт за съответната календарна година на
основата на приетите прогнози;
в) обосновава проекта на бюджет на ВСС;
г) изготвя анализи и доклади по становищата на компетентните държавни органи за
бюджета на съдебната власт;
д) поддържа регистри по основните показатели на единната бюджетна класификация
за н у ж ди те на съдебната и финансовата
статистика;
е) ежемесечно изготвя информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт;
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ж) осъществява предварителен контрол при
поемане на задължения съгласно вътрешните
правила и процедури за осъществяване на
предварителен контрол в АВСС;
з) приема, обобщава и съхранява доклади
за дейността на органите на съдебната власт;
2. във връзка с бюджетното финансиране:
а) организира текущото финансиране на
второстепенните разпоредители по бюджета
на съдебната власт;
б) наблюдава изпълнението на бюджета на
съдебната власт по месеци и тримесечия и
анализира заявките за текущо финансиране
на органите на съдебната власт;
в) изготвя и актуализира проекта на бюджетните сметки на второстепенните разпоредители;
г) изготвя класификатора на длъжностите за съдебни слу жители и таблицата за
възнагражденията на съдиите, прокурорите
и следователите, наблюдава, анализира и
контролира щатните разписания на органите
на съдебната власт;
д) изготвя предложения и становища по
прилагането на нормативната уредба в областта на заплащането на труда и осигурителните отношения;
е) предлага корекции на бюджетните сметки на органите на съдебната власт и своевременно изпраща актуализираните бюджетни
сметки на второстепенните разпоредители
по бюджета на съдебната власт;
ж) ежемесечно изпраща заявки за субсидия
до Министерството на финансите съгласно
ЗДБРБ;
з) събира и съхранява постъпилата документация от органите на съдебната власт във
връзка с дължими обезщетения на магистрати
и съдебни служители и дължими суми по
изпълнителни листове;
и) ежедневно обработва инициираните
платежни нареждания по системата СЕБРА
(система за електронни бюджетни разплащания);
3. във връзка с финансово-счетоводната и
методологическа дейност:
а) организира съставяне и представяне на
периодичните отчети за касовото изпълнение
на бюджета и годишния финансов отчет на
съдебната власт;
б) осъществява контрол по трансфера на
собствените приходи на второстепенните
разпоредители към ВСС;
в) осъществява контрол върху финансовата
и нефинансовата информация, представена в
периодичните отчети за касовото изпълнение
на бюджетните сметки и годишните финансови
отчети на второстепенните разпоредители с
бюджетни кредити и анализирането им;
г) осъществява контрол при отчитането
на утвърдените с бюджета годишни средства
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и изготвяне на годишен баланс и на всички
счетоводни отчети към баланса;
д) организира единна счетоводна отчетност
в системата на ВСС, изготвя единен индивидуален сметкоплан на ползваните счетоводни
сметки и подсметки;
е) дава методически указания по прилагането на нормативните актове, свързани с
финасовосчетоводната дейност, във връзка
с изготвянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджета (месечни, тримесечни,
годишни) и оборотните ведомости до всички
второстепенни разпоредители с бюджетни
кредити;
ж) провежда периодически семинари за
обучение на счетоводните кадри в съдебната
система;
4. организира съдействие на Министерството на правосъдието за съставяне и изпълнение
на инвестиционната програма за осигуряване
на материалните условия за дейността на
органите на съдебна власт и ефективно използване на средствата за капиталови разходи
в бюджета му;
5. изготвя и изпраща текущо през годината указания по изпълнението на бюджета
на съдебната власт до всички второстепенни
разпоредители с бюджетни кредити;
6. организира изграждането и осигурява
функционирането на система за финансово
управление и контрол в органите на съдебната власт.
Чл. 69. Дирекция „Съдебни кадри, конкурси на магистрати и съдебна статистика“
осъществява дейността си, както следва:
1. във връзка с воденето и съхраняването
на кадровите дела на съдиите, прокурорите
и следователите и съдебната статистика:
а) съставя, води и съхранява кадровото
дело на всеки съдия, прокурор и следовател
в Република България на хартиен носител;
б) води и съхранява на електронен носител
кадровите дела на магистратите от органите
на съдебната власт;
в) осъществява дейността по събиране,
обобщаване и контролиране изготвянето на
щатните разписания на ОСВ;
г) периодично изготвя справки и подготвя предложения до работните комисии при
ВСС за утвърждаване на щатната численост
на органите на съдебната власт от Висшия
съдебен съвет;
д) обезпечава с необходима информация
комисиите при ВСС (Комисия по предложенията и атестирането; Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията“;
Комиси я „Съдебна а дминист раци я“) във
връзка с кадровото състояние на съдебната
система и предложенията на органите по
чл. 38, ал. 3 ЗСВ;
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е) изпраща до районните, окръжните, административните, военните и апелативните
съдилища, прокуратури и следствени служби
актуализираните статистически формуляри
и методически указания за попълването им;
ж) събира и обработва статистическата
информация;
з) извършва анализи на крайните резултати след прик лючване на периодичната
обработка на статистическата информация;
2. във връзка с провеждането на конкурси
на магистрати:
а) организира и провеж да конк у рсите
за младши съдии и младши прокурори, за
първоначално назначаване, конкурсите за
повишаване в длъжност и за преместване
на съдия, прокурор и следовател в органите
на съдебната власт и за избор на административни ръководители;
б) организира приема и проверката на
документи на кандидатите за всички видове
конкурси;
в) подпомага дейността на конкурсните
комисии при провеж дането на насрочените
писмени и устни изпити, както и при събеседването с допуснатите кандидати;
г) осигурява техническата организация
при провеждане на конкурсите за магистрати.
Чл. 70. Дирекция „Информационни системи“ осъществява дейността си, както следва:
1. във връзка с внедряването на съврем е н н и т е и нф о р м а ц и о н н и т ех н о ло г и и и
комуникации:
а) разработва програми за внедряване на
съвременни информационни технологии и
комуникации в администрацията на ВСС и
органите на съдебната власт и организира
тяхното изпълнение;
б) ра зрабо т ва т ех н и ческ и за да н и я за
внед ря ва не на спец иа л изи ра н п ри ложен
софтуер и техническо оборудване във ВСС
и органите на съдебната власт;
в) участва в разработването и прилагането на методологии, правила и процедури
в областта на информационните технологии
във ВСС и органите на съдебната власт;
г) подпомага ВСС при осъществяване на
правомощията му по реализация на стратегията за компютризация на съдебната власт;
д) подготвя становища по представените
на ВСС проекти за изграж дането на информационни технологии и комуникации;
е) разработва, прилага и контролира изпълнението на процедури за сигурност на
информационните системи с цел осигуряване
на ефективна защита на информационните
ресурси на ВСС;
2. във връзка със софт уерната и хар дуерната поддръжка и актуализацията на
използваните информационни системи:
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а) координира и подпомага планирането
на осигуряването на необходимия им хардуер
и софтуер в органите на съдебната власт;
б) осигурява поддържането и използването
на техническото и програмното оборудване
в администрацията на ВСС;
в) осигурява правилното функциониране
и актуализиране на използваните от ВСС
правноинформационни системи и на интернет страницата на ВСС;
г) поддържа информационните бази данни
и изправността на компютърната мрежа в
администрацията на ВСС;
д) осигурява функционирането на антивирусния софтуер;
e) изготвя указания и методика за работа,
обучаване и подпомагане на служителите
в администрацията на ВСС при работата с
програмни продукти;
ж) съдейства за осигуряване на сигурността на информационните и комуникационните
системи във ВСС;
з) осигурява поддържането на компютърната техника, локалните мрежи и комуникационното оборудване във ВСС;
и) организира закупуването на нов хардуер, въвежда в експлоатация нови устройства
и ги свързва към съществуващата мрежа
на ВСС;
3. във връзка с информационното обслужване на дейностите в органите на съдебната
власт:
а) участва в изграждането и актуализирането на автоматизираните информационни
системи в органите на съдебната власт;
б) осигурява развитието и управлението на
автоматизираните информационни системи
в органите на съдебната власт;
в) осигурява оперативната съвместимост
между системите по буква „а“, използвани
от органите на съдебната власт;
г) координира дейностите по ефективното прилагане на мерките за публичност и
прозрачност във връзка с публикуването на
съдебните актове на съдилищата.
Чл. 71. Дирекция „Организационно-административна дейност“ осъществява дейността
си, както следва:
1. във връзка с административното обслужване на заседанията:
а) осигурява организационно заседанията
на ВСС и други негови дейности;
б) съхранява актовете на ВСС и материалите към тях;
в) осигурява организационно и технически дейностите на комисиите към ВСС и на
създадените от тях подкомисии, работни и
експертни групи;
г) оформя технически приетите решения
на ВСС;
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д) осигурява изготвянето и изпращането в
срок 3 дни след заседанието на препис-извлечения от решенията на ВСС на съответните
заинтересовани органи и лица;
е) координира изпълнението на задачите,
произтичащи от решенията на ВСС;
ж) осигурява обработване на постъпилите
във ВСС документи от органите на съдебната власт, министъра на правосъдието и
от други държавни органи и организации;
з) отговаря за работата с класифицирана
информация;
и) осъществява и други специализирани
стенографски дейности по документооборота;
2. по отношение на човешките ресурси:
а) изготвя и актуализира щатното разписание и длъжностните характеристики на
служителите в администрацията;
б) подготвя актовете, свързани с възникването, изменението и прекратяването на
трудовите правоотношения;
в) води и съхранява кадровите дела на
членовете на ВСС и служителите от администрацията;
г) изготвя документите за командировки
на съдебните служители;
3. във връзка с деловодното обслужване:
а) организира, осъществява и контролира движението на входящата, изходящата и
вътрешната кореспонденция;
б) систематизира и съхранява документите
от текущия архив;
в) осигурява информация за получената
и изпратената кореспонденция;
г) експеди ра вход ящата и изход ящата
кореспонденция;
д) комплек т у ва, съх ран ява, обработ ва
и организира използването на текущия и
архивния документационен фонд на ВСС;
е) изготвя и поддържа регистър на дисциплинарните дела и води кореспонденция
по движението на делата;
4. по отношение на дейностите, свързани
с транспортното обслужване и поддръжката на автомобилите, собственост на Висш
съдебен съвет:
а) осигуряване транспортното обслужване
на членовете на Висшия съдебен съвет и
неговата администрация;
б) организиране и контрол на дейността по експлоатация, ремонт, поддръжка и
бракуване на автотранспортната техника на
Висшия съдебен съвет;
в) осигуряване на регистрация, застраховане и годишните технически прегледи на
моторните превозни средства;
5. по отношение на материално-техническото осигуряване на Висшия съдебен съвет:
а) осигу рява техническото обслужване
и поддръжка на сградния фонд на Висшия
съдебен съвет, системите и съоръженията
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и за я вя ва т ек у щ и с т р ои т ел но -р емон т н и
работи;
б) осигурява условията за снабдяването
на Висшия съдебен съвет с техника, консумативи и обзавеждане;
в) снабдява с почистващи препарати и
осигурява санитарно-хигиенните условия в
сградата на Висшия съдебен съвет;
г) участва в годишната инвентаризация
на движими вещи;
д) осигурява противопожарната безопасност и изготвя план за действие и евакуация
на служителите при пожар и бедствия.
Чл. 72. Дирекция „Връзки с обществеността“ осъществява дейността си, както следва:
1. по отношение на връзките с обществеността:
а) осигурява експертното обслужване на
ВСС в областта на работата с медиите и
обществените организации;
б) разработва и осъществява медийната
стратегия на ВСС;
в) осигурява провеждането на информационната политика на ВСС и координацията
по нейното реализиране;
г) осигурява прозрачност и публичност на
дейността на ВСС и на неговата администрация и организира нормативно установения
достъп до информация;
д) осъществява мониторинг на публикациите в пресата, свързани със съдебната
власт, и ги анализира;
е) осигурява координацията и взаимодействието с органите на съдебната власт
при осъществяване на тях ната информационна дейност и им оказва методическа
помощ при изработване и провеждане на
медийната им политика;
ж) анализира ефективността на медийната стратегия на ВСС, изготвя периодични
отчети за членовете на ВСС;
з) организира, при необходимост, след
завършване на заседание пресконференция
(брифинг) на членовете на ВСС и информира
по разглежданите в заседанието въпроси;
и) поддържа архив на медийното отразяване на работата на ВСС;
й) организира, обобщава, подбира и предоставя периодична информация на медиите
по въпросите от дневния ред и работата на
ВСС;
к) осигурява достъп до информация на
медиите до работата на комисиите и администрацията на ВСС по ред, определен с
решение на ВСС;
л) организира, координира и подпомага
изявите на членовете на ВСС в средствата
за масово осведомяване;
м) изг о т вя експер т н и с та нови ща п ри
участие в работни групи и срещи по между народни и меж ду ведомствени проекти,
свързани с връзките с обществеността;
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н) при необходимост посредничи между ВСС или отделни негови членове при
връзката им с други държавни и меж дународни институции, както и с обществени
организации;
о) подпомага представляващия ВСС при
осъществяването на функциите му пред медиите и обществените организации;
п) представя пред медиите официални
изявления от името на съвета след упълномощаване;
2. по отношение на протоколната дейност
на ВСС:
а) подпомага организацията на протоколни
представяния на членовете на ВСС;
б) организира приема на граждани в администрацията на ВСС;
в) изпълнява и други протоколни дейности
по възлагане от ВСС и от главния секретар.
Раздел IV
Служители в администрацията на Висшия
съдебен съвет
Чл. 73. (1) Дейността на администрацията
на ВСС се осъществява от съдебни служители
по трудово правоотношение.
(2) Съдебните служители в администрацията на ВСС осъществяват своята дейност
в съответствие със ЗСВ, Кодекса на труда
и нормативните актове, свързани с тях, въз
основа на длъжностни характеристики, утвърдени от главния секретар.
Чл. 74. (1) Командироването и специализацията в чужбина на съдебните служители
се извършва от главния секретар.
(2) Кома н ди рова нет о на сл у ж и т ел и в
страната и ползването от тях на платен или
неплатен отпуск се разрешава от главния
секретар.
Чл. 75. (1) Съдебните служители са длъжни
да изпълняват служебните си задължения
безпристрастно и точно съобразно функционалната и длъжностната им характеристика.
(2) За образцово и точно изпълнение на
служебните задължения съдебните служители
имат право на отличия и награди в съответствие с правила, приети от ВСС.
(3) Съдебните служители могат да образуват
и да членуват в организации, които защитават
професионалните им интереси.
Чл. 76. (1) Допълнителни задължения могат да се възлагат на съдебните служители
временно – до четиридесет и пет работни
дни в годината при служебна необходимост.
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(2) При служебна необходимост съдебните
служители са длъжни да изпълняват служебните си задължения извън работно време.
(3) При изпълнение на служебните си задължения съдебните служители се легитимират
със служебна карта с обозначени трите им
имена и длъжност.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се приема на основание
чл. 30, ал. 4 от Закона за съдебната власт и
решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 34 от 27.10.2011 г.
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
§ 3. Правилникът за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата
администрация, приет с решение на ВСС по
протокол № 32 от 29.07.2009 г. (ДВ, бр. 66 от
2009 г.), се отменя.
Представляващ ВСС: А. Мингова
11936

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 41 от 2001 г. за достъп и използване
на железопътната инфраструктура (обн., ДВ,
бр. 64 от 2001 г.; доп., бр. 50 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 87 от 2006 г., бр. 70 от 2008 г., бр. 44
от 2009 г.; изм., бр. 36 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 3 думите „по съответните участъци,
влак-километрите, бруто-тон/километрите
работа и други компоненти“ се заменят с
„на влака – влак-километри и бру то-тон/
километри работа“.
3. В ал. 4 думите в края на второто изречение „и вида на влаковете, които се движат
по нея“ се заличават.
4. Алинея 5 се отменя.
5. Алинея 6 се отменя.
6. Алинея 7 се отменя.
7. Алинея 8 се отменя.
§ 2. В чл. 8, т. 4 думите „изискванията за
очаквани загуби на капацитет за поддържане“ се заменят с думите „и планираните за
предстоящата година строителни и ремонтни
работи по железопътната инфраструктура“.
Министър: Ив. Московски
11926
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1510
от 27 октомври 2011 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 ЗПСК,
чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22,
ал. 1 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 1248 от 27.10.2011 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
О т к ри ва п роцед у ра за п ри ват иза ц ион на
продажба на:
1. урегулиран поземлен имот УПИ ХІІ 66,
кв. 11, с площ 4680 кв. м по плана на с. Миндя,
община Велико Търново, заедно с построена в
него двуетажна сграда и приземен етаж със ЗП
690 кв. м, масивна, построена през 1936 г., състояща се от: приземен етаж – кухненски блок,
столова, перално помещение, стая за обслужващ персонал и дърварник; първи етаж – стая
дежурна, салон, два броя спални помещения,
тоалетни и фоайе, стълбище; втори етаж – два
броя спални помещения, компютърен кабинет,
баня и тоалетни, фоайе, стълбище и балкон на
салона;
2 . по з ем лен и мо т – д ворно м яс т о – П И
158, кв. 59-А, с площ 2900 кв. м по плана на
с. Миндя, община Велико Търново, заедно с
построена в него двуетажна сграда и изба със
ЗП 350 кв. м, масивна, построена през 1936 г.,
състояща се от: изба – осем избени помещения;
първи етаж – стълбище с коридор, дирекция,
учителска стая, библиотека, две класни стаи,
стая за обслужващ персонал и тоалетна; втори
ета ж – ст ълбище с коридор, кабинет главен
счетоводител, стая-класа, хранилище, четири
класни стаи и тоалетна.
За изпълнителен директор: М. Симеонов
11905
РЕШЕНИЕ № 1511
от 27 октомври 2011 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3
ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6
и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 1249 от
27.10.2011 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
открива процедура за приватизационна продажба
на поземлен имот, намиращ се в Стара Загора, с
идентификатор 68850.524.913, с площ 398 кв. м по
кадастралната карта на Стара Загора, кв. Кольо

Ганчев, при съседи 68850.524.914, 68850.524.1567,
68850.524.1541, 68850.524.912, стар идентификатор
кв. 486, парцел XXIV по ПУП на града.
За изпълнителен директор: М. Симеонов
11906
РЕШЕНИЕ № 1512
от 27 октомври 2011 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 ЗПСК,
чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22,
ал. 1 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 1250 от 27.10.2011 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
О т к ри ва п роцед у ра за п ри ват иза ц ион на
продажба на:
1. поземлен имот с площ 3481 кв. м, намиращ се в Сливен, кв. Ново село – изток, по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-31
от 19.04.2006 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по кадастъра;
2. поземлен имот с площ 3467 кв. м, намиращ се в Сливен, кв. Ново село – изток, по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-31
от 19.04.2006 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по кадастъра.
За изпълнителен директор: М. Симеонов
11907

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-16-4
от 24 октомври 2011 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 3 ЗКИР и искане до Агенцията по геодезия, картография и
кадастър, вх. № 09-87 от 15.09.2011 г., от кмета
на Община Дупница откривам производство по
създаване на кадастрална карта и кадастрални
регистри за землището на с. Блатино, община
Дупница, област Кюстендил.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за посочения район, е „Кадсистемс“ – ООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8
ЗКИР със заповед № 786 от 31.08.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Кюстендил, общината и кметството.
3. В срок 30 дни от обнародването на тази
заповед в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите на
поземлените имоти, намиращи се на територията
на района, в съответствие с актовете за собственост.
4. Заповедта да се връчи на Службата по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил, а
копия от нея – на възложителя и изпълнителя.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
11885
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 635
от 6 октомври 2011 г.
В изпълнение предвижданията на Общия
уст ройствен план на Столичната община и
предви д необходимост та от осиг у ряване на
обезпеченос т с под робен ус т ройс т вен п ла н
„Изграждане на отвеждащи канализационни
колектори до нова регионална пречиствателна
станция на река Лесновска в района на с. Долни Богров за пречистване на отпадните води
на селищата Кремиковци, Сеславци, Ботунец,
Бухово, Яна, Горни Богров, Долни Богров, Кривина и Казичене, район „Кремиковци“ и район
„Панчарево“ със Заповед № РД-09-50-1452 от
28.09.2010 г. главният архитект на Столичната
община допуска да се изработи проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на
план за регулация (ИПР) и план за застрояване
(ПЗ) на м. Яна, кв. 38, УПИ I – „Стопански
двор на ТКЗС“, II – „За помпена станция“, район
„Кремиковци“. Същият е обявен на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУ Т. Проведено е обществено обсъждане и с писмо № 6602-3-(4) от 15.03.2011 г.
район „Кремиковци“ информира, че няма постъпили предложения. С писмо № 6602-113-(1)
от 18.04.2011 г. район „Кремиковци“ връща
проекта в ДАГ с информацията, че при обявяването няма постъпили възражения.
Проектът е съгласуван с „ЧЕЗ Разпределение България“ – А Д, 19.01.2011 г., „Софийска
вода“ – А Д, вх. № ТУ-5148 от 21.12.2010 г., „София газ“ – 5.01.2011 г. Разгледан е и приет от
ОЕСУ Т с протокол № ЕС-Г-34 от 3.04.2011 г.,
т. 15. Взето е решение на основание чл. 21, ал. 7
ЗОС, което се изпраща в СОС за одобряване,
допълнено с протокол на ОЕСУ Т № ЕС-Г-46 от
7.06.2011 г., т. 13, като проектът се изработва
на базата на одобрена кадастрална карта.
С проекта – план за застрояване, не се допускат намалени отстояния към съседни имоти
и сгради, включително през улица.
Проектната разработка отговаря на
изискванията на устройствена зона № 20 (Пс)
от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
на предвиж данията на ОУ П на Столичната
община от 2009 г. Проектното решение е целесъобразно и в съответствие с чл. 129, ал. 1
ЗУ Т 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. 129, ал. 1, чл. 130, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 2
и ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3
ЗУ Т, приложение към чл. 3, ал. 2, т. 20 ЗУЗСО
Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана за регулация на м.с. Яна, кв. 38, като от
УПИ I – „Стопански двор на ТКЗС“, се обособява нов УПИ II – „За помпена станция“; улица
по о.т. 224а – 21а; по о.т. 2 – 1 – 1а – 191 – 189;
сервитут за отливен канал в кв. 36, УПИ I – „За
парк“, по кафявите и зелените линии, цифри,
текст и защриховки съгласно приложения проект.
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2. Одобрява проект за план за застрояване
на м.с. Яна, кв. 38, II – „За помпена станция“,
съгласно приложени я проект без допускане
на намалени отстояния към съседни имоти и
сгради, вк лючително през улица.
Въз основа на плана 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 отстояния към съседни имоти и
сгради, вк лючително през улица.
Решен ие т о може да б ъде обж а л ва но по
реда на чл. 215 ЗУ Т пред А дминистративния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Ж а л би т е с е пода ват до ра йон „К р ем иковци“ и район „Панчарево“ и се изпращат в
А дминистративния съд – София-град, от отдел
„Правен“ на Направление „Архитекту ра и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство на територията, архитекту ра и жилищна
политика на Столичния общински съвет.
11886

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 636
от 6 октомври 2011 г.
В изпълнение предвиж данията на Общия
уст ройствен план на Столичната община и
предвид необходимост та от осиг у ряване на
обезпеченос т с под робен ус т ройс т вен п ла н
„Изграж дане на отвеж дащи канализационни
колектори до нова регионална пречиствателна
станция на р. Лесновска в района на с. Долни
Богров за пречистване на отпадните води на
сел ищата Крем и ковц и, С есла вц и, Бо т у нец,
Бу хово, Яна, Горни Бог ров, Долни Бог ров,
Кривина и Казичене – район „Кремиковци“ и
район „Панчарево“.
На основание изложените мотиви, протокол
на ЕТИС от 10.06.2009 г., Заповед № РД-0901-20 от 13.01.2009 г. на кмета на Столичната
община, протокол на ЕТИС от 15.06.2010 г. и
Заповед № РД-09-01-199 от 7.06.2010 г., допълнена със Заповед № РД-09-50-1454 от 28.09.2010 г.,
е допуснато изработване на парцеларен план
за отвеж дащите канализационни колектори,
външните водопроводи и за регионална пречиствателна станция.
С писмо на главния архитект на Столичната
община № ТП-07-00-27 от 10.03.2010 г. проектът
е възложен на ГИС – София.
Парцеларният план е редовно обявен по реда
на чл. 128, ал. 2 ЗУ Т. Съобщението е обнародвано в „Държавен вестник“ (бр. 82 от 2010 г.).
Проектът е съгласуван с отделите в Д АГ и с
експлоатационните дружества: „ЧЕЗ Разпределение България“ – А Д, „Софийска вода“ – А Д,
„София газ“, „V IVACOM“ и ДП „НК ЖИ“.
С писмо № 6602-102 от 09.03.2011 г. главният
архитект на район „Панчарево“ удостоверява,
че в законоустановения срок няма постъпили
възражения.
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С писмо № ТП-07-00-27/2009 от 18.04.2011 г.
главни я т арх и т ек т на ра йон „Крем иковц и“
удостоверява, че в законоустановения срок няма
постъпили възражения и при общественото обсъждане не са постъпили искания и предложения.
Проектът е разгледан и приет в заседание на
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-34 от 19.04.2011 г., т. 9.
С протокол № ЕС-Г-46 от 07.06.2011 г., т. 13,
проектът е разгледан отново във връзка с писмо
№ ИБК-70-00-4218/2008 от 17.05.2011 г. на зам.кмета на Столичната община Ирина Савина
относно становище на Агенция „Пътна инфраструктура“, изразено с писмо № 53-400-1852 от
2011 г. и протокол от 28.04.2011 г., което налага
корекция на подробния устройствен план.
Съгласно решението на ОЕСУТ проектът е
изработен върху кадастрална карта и е коригиран в съответствие със становището на АПИ.
Извършена е процедурата по реда на чл. 128,
ал. 10 ЗУТ и е проведено обществено обсъждане.
С писмо № ТП-07-00-28/2009 от 04.07.2011 г.
главният архитект на район „Кремиковци“ удостоверява, че няма постъпили възражения и при
провеждането на общественото обсъждане не са
постъпили възражения и предложения.
Частта на коригирания проект е разгледана
и приета от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-70 от
13.09.2011 г., т. 63.
С писмо на кмета на Столичната община
№ 0822-48 от 07.07.2011 г. проектът е изпратен
в РИОСВ и съгласуван в частта на район „Кремиковци“ – I етап.
Изработеният парцеларен план е в съответствие с изискванията на закона и е спазена
процедурата от допускане и обявяване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 5 и чл. 130, ал. 1 ЗУТ и протоколи на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-34 от 19.04.2011 г., т. 9, № ЕС-Г-46 от
07.06.2011 г., т. 13, и № ЕС-Г-70 от 13.09.2011 г.,
т. 63, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за извеждане на отвеждащите канализационни колектори, външните
водопроводи и електрозахранване – I етап, в
землищата на селата Кремиковци, Сеславци,
Ботунец, Бухово, Яна, Горни Богров, Долни
Богров и за регионална пречиствателна станция
с път до нея, на река Лесновска в района на с.
Долни Богров, по червените, сините, кафявите
и зелените линии, цифри и текст с корекциите
с оранжев цвят съгласно приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Кремиковци“
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.
11887

Председател: А. Иванов
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ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 350
от 7 октомври 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за външна
канализация до имот с идентификатор 04279.16.29
в местността Проевски чифлик – Ш.21 по КК на
Благоевград, минаващ през имот с идентификатор
04279.16.27 – полски път (общински).
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез общината
до Административния съд – Благоевград.
11956

Председател: К. Хаджигаев

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
РЕШЕНИЕ № 932
от 18 октомври 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23 ЗМСМА и докладна от и. д.
кмет на общината с изх. № 6101-133 от 11.10.2011 г.
Общинският съвет – гр. Бяла Слатина, одобрява
специализирана план-схема за газификация на
гр. Бяла Слатина, изработена съгласно изискванията на чл. 98а ЗУТ и разгледана на заседание
на ОЕСУТ съгласно протокол № 7 от 10.10.2011 г.
11957

Председател: Цв. Иванова

РЕШЕНИЕ № 933
от 18 октомври 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23 ЗМСМА и докладна от и.д.
кмет на общината с изх. № 6101-134 от 11.10.2011 г.
Общинският съвет – гр. Бяла Слатина, одобрява
подробен устройствен план – парцеларен план
на обект „Проект за път от регулацията на гр.
Бяла Слатина до площадката на пречиствателна станция за отпадни води в землището на гр.
Бяла Слатина, община Бяла Слатина“, изработен
съгласно изискванията на чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
и разгледан на заседание на ОЕСУТ съгласно
протокол № 7 от 10.10.2011 г.
11958

Председател: Цв. Иванова

РЕШЕНИЕ № 934
от 18 октомври 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23 ЗМСМА и докладна от и.д.
кмет на общината с изх. № 6101-135 от 11.10.2011 г.
Общинският съвет – гр. Бяла Слатина, одобрява
подробен устройствен план – парцеларен план на
обект „Комуникации към ПСОВ – довеждащ водопровод землището на гр. Бяла Слатина, община
Бяла Слатина“, изработен съгласно изискванията
на чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и разгледан на заседание
на ОЕСУТ съгласно протокол № 7 от 10.10.2011 г.
11959

Председател: Цв. Иванова
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РЕШЕНИЕ № 935
от 18 октомври 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23 ЗМСМА и докладна от и. д.
кмет на общината с изх. № 6101-136 от 11.10.2011 г.
Общинският съвет – гр. Бяла Слатина, одобрява
подробен устройствен план – парцеларен план
на обект „ПУП – парцеларен план на проект за
външно ел. захранване от регулацията на гр. Бяла
Слатина до площадката на ПСОВ“, изработен
съгласно изискванията на чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
и разгледан на заседание на ОЕСУТ съгласно
протокол № 7 от 10.10.2011 г.
11960

Председател: Цв. Иванова

ОБЩИНА ГР. ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 50-11
от 20 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 8, ал. 1 и чл. 9 НТК, чл. 5, ал. 3 и чл. 12, ал. 2
НАПСПОУРЛО и Решение № 45-5 от 26.04.2011 г.
(ДВ, бр. 46 от 2011 г.) за откриване на процедура
за приватизация на обекта Общинският съвет – гр.
Добрич, реши:
1. Приема изготвения правен анализ и приватизационна оценка за следния недвижим нежилищен обект, частна общинска собственост:
– част от едноетажна сграда със застроена
площ 187 кв. м ведно с правото на строеж с
предназначение: сграда за култура и изкуство,
състояща се от клуб, кафе, склад, зала за видeоигри и сервизни помещения, представляваща
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.615.7636.2, и пристройка със застроена площ
67 кв. м ведно с правото на строеж, представляваща самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.615.7636.3, по кадастралната карта
на гр. Добрич, одобрена със Заповед № РД-18-15
от 12.05.2005 г. на изпълнителния директор на
АГКК, изменена със Заповед № КД-14-08-Д-433
от 24.03.2008 г. на началника на СГКК – Добрич,
попадащи в сграда с идентификатор 72624.615.7636.
Местонахождение – гр. Добрич, ж.к. Дружба
3, самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 72624.615.7636.2 и 72624.615.7636.3, кв. 601,
урбанизирана територия, парцел І, зона ІІ.
Акт за общинска частна собственост № 4013
от 17.05.2008 г., вписан под вх. рег. № 8710 от
3.06.2008 г., акт № 136, том V, дело № 4044, им.
партида № 46949, 46950 в Службата по вписванията – гр. Добрич.
За обекта има издадени: скица на сграда № 3101
от 22.02.2011 г. от СГКК – Добрич, скица на сграда
№ 3099 от 22.02.2011 г. от СГКК – Добрич, и скица
№ С-148 от 22.02.2011 г. от Община гр. Добрич.
2. Продажбата на имота да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване.
3. Търгът да се проведе при следните условия:
3.1. Наименование на обекта на търга – подробно описан в т. 1 от решението.

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

3.2. Начална тръжна цена (съгласно доклада
на оценителя):
– 85 700 лв. без ДДС.
3.2.1. За обекта цената се оферира и заплаща
в левове.
3.2.2. Начин на плащане – достигнатата на
търга продажна цена еднократно да се изплати
до деня (или в деня) на сключване на договора.
3.2.3. Цената се заплаща по банков път по банковата сметка на Община гр. Добрич – Специална
сметка за приходи от приватизация: IBAN – BG
62 SOMB 9130 32 10000550, код SOMBBGSF, при
„Общинска банка“ – АД, клон Добрич, ул. Независимост 14, Добрич.
3.2.4. Сделката не се облага с ДДС.
3.3. Стъпка на наддаване:
– 2000 лв.
3.4. Размер на депозита и крайният срок за
внасянето му – 10 на сто от началната тръжна
цена, който да се внесе по набирателната сметка
на Община гр. Добрич: IBAN – BG 71 SOMB 9130
33 10000501, код SOMBBGSF, при „Общинска
банка“ – АД, клон Добрич, ул. Независимост 14,
гр. Добрич, краен срок за внасяне – най-късно до
изтичане на срока за подаване на предложения.
3.5. Място и цена на закупуване на тръжната
документация – тръжната документация се закупува в Община гр. Добрич, ул. България 12, в
Центъра за услуги и информация на общината,
ет. 1, трето работно място „Общинска собственост“, след заплащане на 77 лв. (без ДДС), 92,40 лв.
(с ДДС) в Центъра за услуги и информация на
общината, ет. 1, работно място „Каса“.
3.6. Срок за закупуване на тръжната документация – до 29-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
3.7. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. на 30-ия ден считано от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в сградата на общината, ул. България 12,
ет. 1, Център за услуги и информация, работно
място „Деловодство“.
3.8. Срок за извършване на оглед на обекта на
търга – всеки работен ден до 29-ия ден считано
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ след закупуване на тръжната
документация.
3.9. Място, ден и начален час на провеждането на търга – търгът за продажба да се проведе
на 31-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ в 15 ч., в
сградата на общината, ул. България 12, ет. 2, в
малката заседателна зала.
3.10. Утвърждава тръжната документация,
информационния меморандум и проектодоговора
за продажба като част от нея.
3.11. Назначава за членове в комисията, която
да организира и проведе търга, служители на
общинската администрация.
3.12. В случай на неявяване на кандидат да
се обяви нов търг за продажба при условията на
решението, но със следните срокове:
3.12.1. срок за закупуване на тръжната документация – до 59-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
3.12.2. срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 14 ч. на 60-ия ден считано от
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датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в сградата на общината, ул. България
12, ет. 1, Център за услуги и информация, работно
място „Деловодство“;
3.12.3. срок за извършване на оглед на обекта
на търга – всеки работен ден до 59-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжната
документация;
3.12.4. място, ден и начален час на провеждането на търга – търгът за продажба да се проведе
на 61-вия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ в 15 ч., в
сградата на общината, ул. България 12, ет. 2, в
малката заседателна зала.
4. Сроковете от решението се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден от
срока е неприсъствен, срокът изтича на първия
следващ присъствен ден.
5. Възлага на кмета на общината назначаване на комисия за провеждане на търга, като є
определя председател, и последващите съгласно
закона действия по изпълнението на решението.
11923

Председател: Ив. Мандев

РЕШЕНИЕ № 50-12
от 20 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 8, ал. 1, чл. 9 и чл. 14, ал. 4 НТК Общинският
съвет – гр. Добрич, реши:
1. Намалява началната тръжна цена, приета с
Решение № 45-6 от 2011 г. на Общинския съвет –
гр. Добрич (ДВ, бр. 46 от 2011 г.), за приватизация
на общински нежилищен имот: масивна полуподземна сграда – парoкотелно блок Пирин, с 25
на сто – от 174 000 лв. на 130 500 лв.
2. Продажбата на обекта да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване.
3. Търгът да се проведе при следните условия:
3.1. Наименование на обекта на търга: масивна полуподземна сграда – парoкотелно блок
Пирин, с площ – 713 кв. м, с идентификатор
72624.623.8069.1, построена в поземлен имот с
площ 713 кв. м, с идентификатор 72624.623.8069
по кадастралната карта на гр. Добрич (одобрена
със Заповед № РД-18-15 от 12.05.2005 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастър,
изменена със Заповед № К Д-14-08-Д-1181 от
03.07.2007 г. на началника на Службата по кадастър – гр. Добрич). Местонахождение: гр. Добрич,
местност ЦГЧ, ул. Георги Кирков, кв. 17, урбанизирана територия, парцел IX, АОС № 3645 от
10.07.2007 г., вписан под № 39, том IXс, рег. № 10591
от 17.07.2007 г., парт. дело № 5380, им. партида
№ 31382 в Службата по вписванията Добрич. За
обекта има издадени: скица на поземлен имот
№ 17899 от 02.11.2010 г. от СГКК – гр. Добрич,
и скица № С-201 от 08.02.2008 г. от Община гр.
Добрич, презаверена с виза от главния архитект
на Община гр. Добрич с разрешение за проектиране на преустройство на съществуващото
парокотелно в етажен паркинг.
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3.2. Приема нова начална тръжна цена без
ДДС в размер 130 500 лв.
3.2.1. Цената се оферира и заплаща в левове.
3.2.2. Начин на плащане – достигнатата на
търга продажна цена еднократно да се изплати
до деня (или в деня) на сключване на договора.
3.2.3. Цената се заплаща по банков път по банковата сметка на Община гр. Добрич – Специална
сметка за приходи от приватизация: IBAN – BG
62 SOMB 9130 32 10000550, код SOMBBGSF при
„Общинска банка“ – АД, клон Добрич, ул. Независимост 14, Добрич.
3.2.4. Сделката не се облага с ДДС.
3.3. Стъпка на наддаване: 2250 лв.
3.4. В договора за приватизация да се включат
следните условия:
3.4.1. Купувачът да реализира преустройството
не по-късно от две години считано от датата на
подписване на договора за покупко-продажба.
3.4.2. Купувачът за срок 5 години след реализиране на преустройството на съществуващото
парокотелно да не променя предназначението
му – етажен паркинг.
3.4.3. Купувачът да не продава закупения имот
в срок до 5 години считано от датата на реализиране на преустройството.
3.4.4. Договорът се разваля (прекратява) едностранно без предизвестие от общината при
неизпълнение на някои от условията по т. 3.4.1,
т. 3.4.2 или т. 3.4.3. В тези случаи прекратяването
има действие занапред.
3.5. Размер на депозита и краен срок за внасянето му – 10 на сто от началната тръжна цена,
който да се внесе по набирателната сметка на
Община Добрич: IBAN – BG 71 SOMB 9130 33
10000501, код SOMBBGSF при „Общинска банка“ – АД, клон Добрич, ул. Независимост 14,
Добрич, краен срок за внасяне – най-късно до
изтичане на срока за подаване на предложения.
3.6. Място и цена за закупуване на тръжната
документация – тръжната документация се закупува в Община гр. Добрич, ул. България 12,
в Център за услуги и информация на общината,
ет. 1, трето работно място „Общинска собственост“, след заплащане на 77 лв. (без ДДС) в
Център за услуги и информация на общината,
ет. 1, работно място „Каса“.
3.7. Срок за закупуване на тръжната документация – до 29-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
3.8. Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 14 ч. на 30-ия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в сградата на общината, ул. България
12, ет. 1, Център за услуги и информация, работно
място „Деловодство“.
3.9. Срок за извършване на оглед на обекта на
търга – всеки работен ден до 29-ия ден считано
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ след закупуване на тръжната
документация.
3.10. Място, ден и начален час на провеждането на търга – търгът за продажба да се проведе
на 31-вия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ в 14 ч. в
сградата на общината, ул. България 12, ет. 2, в
малката заседателна зала.
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3.11. Утвърждава тръжната документация,
информационния меморандум и проектодоговора
за продажба като част от нея.
3.12. Назначава за членове в комисията, която
да организира и проведе търга, служители на
общинската администрация.
3.13. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба при същите условия
на решението, но със следните срокове:
3.13.1. срок за закупуване на тръжната документация – до 59-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
3.13.2. срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 14 ч. на 60-ия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в сградата на общината, ул. България
12, ет. 1, Център за услуги и информация, работно
място „Деловодство“;
3.13.3. срок за извършване на огледи на обекта
на търга – всеки работен ден до 59-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжната
документация;
3.13.4. място, ден и начален час на провеждането на търга – търгът за продажба да се проведе
на 61-вия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ в 14 ч. в
сградата на общината, ул. България 12, ет. 2, в
малката заседателна зала.
4. Сроковете от решението се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден от
срока е неприсъствен, срокът изтича на първия
следващ присъствен ден.
5. Възлага на кмета на общината назначаване на комисия за провеждане на търга, като є
определи председател, и последващите съгласно
закона действия по изпълнението на решението.
11924

Председател: Ив. Мандев

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 1314
от 20 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване, както и
приложените ел. и ВиК схеми за захранване на
ПИ 050065, местност Капи кос, землище с. Васил
Левски, във връзка с промяна предназначението
на земята.
За ПИ 050065 се образува нов урегулиран
поземлен имот (УПИ) 050065 – кравеферма и обслужващи сгради, в местността Капи кос, землище
с. Васил Левски, и застрояване при спазване на
нормативните изисквания по Закона за устройство
на територията. Устройствена зона Пп.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
11920

Председател: Т. Стоев
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ОБЩИНА ПОМОРИЕ
РЕШЕНИЕ № 1105
от 27 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Поморие, одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Кабели 20 kV за захранване на БКТП“ в ПИ
57491.16.604 (УПИ ІV-186, кв. 275) в м. Кротиря,
землище гр. Поморие, с трасе и сервитут на кабелите, преминаващи през следните поземлени
имоти: 57491.16.565 – път от реп. пътна мрежа,
държавна собственост, и 57491.16.564 – полски
път, общинска собственост, който е изложен в
сградата на Община Поморие, ул. Солна 5.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Бургаския административен съд.
11939

Председател: Я. Славов

РЕШЕНИЕ № 1106
от 27 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Поморие, одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Външно ел. захранване – кабели 20 kV“ за ПИ
57491.16.120 и 57491.16.309, м. Кротиря, землище гр.
Поморие, с трасе и сервитут, преминаващи през
следните поземлени имоти: 57491.16.536 (полски
път), 57491.16.545 (пасище) и 57491.16.547 (местен
път), който е изложен в сградата на Община
Поморие, ул. Солна 5.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Бургаския административен съд.
11940

Председател: Я. Славов

РЕШЕНИЕ № 1111
от 27 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Поморие, одобрява ПУП – парцеларен план за
обект: „Уличен водопровод“ в УПИ VІ-15, м. 18,
землище с. Страцин, с трасе и сервитут на водопровода, преминаващо през ПИ 260 (пасище),
който е изложен в сградата на Община Поморие,
ул. Солна 5.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Бургаския административен съд.
11941

Председател: Я. Славов

РЕШЕНИЕ № 1125
от 27 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Поморие, одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
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„Външно ел. захранване“ в ПИ 57491.16.168, м.
Кротиря, землище гр. Поморие, с трасе и сервитут на кабели НН, преминаващи през следните
поземлени имоти: 57491.15.123 (полски път) и
57491.20.1 (полски път), който е изложен в сградата
на Община Поморие, ул. Солна 5.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Бургаския административен съд.
11942

Председател: Я. Славов

ОБЩИНА РАЗЛОГ
РЕШЕНИЕ № 166
от 19 септември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМ А Общинският съвет – гр.
Разлог, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – ПРЗ с отреждане и застрояване в имот
№ 61813.781.511, м. Бойков рид, землище на гр.
Разлог, община Разлог, с възложител Михаил
Георгиев Веселинов.
За имот № 61813.781.511, м. Бойков рид, землище на гр. Разлог, община Разлог, се обособява рекреационна устройствена зона за вилен
отдих, а отреждането на имота става „За вилно
строителство“ по определените ограничителни
линии на застрояване при височина – до 7 м,
плътност – до 40 %, и интензивност (Кинт.) – 0,8
макс., в съответствие с графичните указания и
таблиците в съпътстващите чертежи.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения чрез общината до Административния
съд – Благоевград.
11856

Председател: Р. Тумбев

ОБЩИНА СИМИТЛИ
РЕШЕНИЕ № 989
от 21 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
при Община Симитли Общинският съвет – гр.
Симитли, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на тръбопровод за МВЕЦ „Еленков чарк“, м. Еленковци,
землище на с. Градево. Трасето засяга 9 имота
в землището на с. Градево, община Симитли,
съгласно регистъра на засегнатите територии.
2. Упълномощава кмета на Община Симитли
да предприеме необходимите правни и фактически
действия по изпълнението на решението.
11898

Председател: Св. Атанасовска
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РЕШЕНИЕ № 990
от 21 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
при Община Симитли Общинският съвет – гр.
Симитли, реши:
1. Одобрява ПУП – ПР за поземлен имот
№ 225030, м. Бангеови тополи, землище на гр.
Симитли.
2. Упълномощава кмета на Община Симитли
да предприеме необходимите правни и фактически
действия по изпълнение на решението.
Председател: Св. Атанасовска
11899
РЕШЕНИЕ № 991
от 21 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
при Община Симитли Общинският съвет – гр.
Симитли, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация за кв. 9, УПИ І, и кв. 19, УПИ
І-19, УПИ ІІ-18, УПИ ІІІ и УПИ VІ по плана на
с. Железница, община Симитли, съгласно графичната част.
2. Упълномощава кмета на Община Симитли
да предприеме необходимите правни и фактически
действия по изпълнението на решението.
Председател: Св. Атанасовска
11900
РЕШЕНИЕ № 992
от 21 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
при Община Симитли Общинският съвет – гр.
Симитли, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване и отреждане (ПУП – ПЗО) за
поземлен имот № 209014 в м. Герено, землище
на гр. Симитли, община Симитли. Предвиждане
на подробния устройствен план за „жилищно
строителство“ в устройствена зона Жм; устройствени показатели:
– начин на застрояване – свободно;
– характер на застрояването – ниско;
– плътност на застрояването – 60 %;
– интензивност на застрояването – 1,2;
– минимална озеленена площ – 40 %.
2. Упълномощава кмета на Община Симитли
да предприеме необходимите правни и фактически
действия по изпълнението на решението.
Председател: Св. Атанасовска
11902
РЕШЕНИЕ № 994
от 21 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и решение на Общинския експертен
съвет по устройство на територията при Община
Симитли Общинският съвет – гр. Симитли, реши:
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1. Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване (ПУП – ПЗО) за поземлен имот
№ 002026 в м. Струма – Изливер/Хиляд, землище
на с. Градево, община Симитли. Предвиждане на
подробния устройствен план за „обществено обслужване“ – крайпътен хотел (мотел), ресторант
и магазин, в устройствена зона Жм; устройствени
показатели:
– начин на застрояване – свободно;
– характер на застрояването – ниско;
– плътност на застрояването – 80 %;
– интензивност на застрояването – 3,0;
– минимална озеленена площ – 20 %.
2. Упълномощава кмета на Община Симитли
да предприеме необходимите правни и фактически
действия по изпълнението на решението.
Председател: Св. Атанасовска
11903
РЕШЕНИЕ № 995
от 21 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и решение на Общинския експертен
съвет по устройство на територията при Община
Симитли Общинският съвет – гр. Симитли, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на подземна
тръбна мрежа с оптичен кабел – гр. Симитли – гр.
Разлог, от съществуваща шахта в гр. Симитли,
разположена в обхвата на първокласен път I-1, при
км 376+126 до съществуваща шахта в обхвата на
км 31+582. Трасето засяга улица в кв. Ораново, гр.
Симитли, улица в с. Градево, община Симитли,
улица в махала Оцетарска, с. Градево, и път II-19,
съгласно графичната част.
2. Упълномощава кмета на Община Симитли
да предприеме необходимите правни и фактически
действия по изпълнението на решението.
Председател: Св. Атанасовска
11904

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СМОЛЯН
ЗАПОВЕД № АП-03-17-1026
от 24 октомври 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ във връзка с
постъпило искане от Асан Салихов Османов с
вх. № АК-02-20-1676 от 09.09.2011 г. за одобряване
на ПУП (парцеларен план) на обект „МВЕЦ „Бяла
река“, намиращ се на територията на землище с.
Смилян и землище Вълчан, община Смолян, и
землище с. Равнината, община Рудозем, област
Смолян, като засяга имоти № 026036 и № 026013
по КВС на с. Смилян, имот № 011046 по КВС на
с. Равнината и имот № 011046 по КВС на с. Вълчан и на основание решението на Областния
експертен съвет от 21.10.2011 г. одобрявам ПУП
(парцеларен план) на обект „МВЕЦ „Бяла река“,
намиращ се на територията на землище с. Смилян
и землище Вълчан, община Смолян, и землище
с. Равнината, община Рудозем, област Смолян, като
засяга имоти № 026036 и № 026013 по КВС на с.
Смилян, имот № 011046 по КВС на с. Равнината
и имот № 011046 по КВС на с. Вълчан.
Областен управител: Ст. Стайков
11955
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ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
РЕШЕНИЕ № 53.7
от 21 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Сунгурларе, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за техническа инфраструктура за
обект: „Трасе на кабел 110 kV от подстанция
„Скала“ – с. Скала, до плочест водосток в землище с. Славянци“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Община Сунгурларе пред Административния
съд – Бургас.
11647

Председател: Х. А хмед

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
РЕШЕНИЕ № 565
от 30 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Търдица, реши:
Одобрява проект на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за изграждане на обект: „Подземен
кабел от БКТП в ПИ № 044054 до съществуващ
стълб в ПИ № 032002, землище с. Червенаково, община Твърдица“. Трасето на подземния
кабел с дължина 1195 м преминава през ПИ
№ 000505 – полски път, общинска собственост,
и ПИ № 032002 – частна собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Твърдица пред Административния съд – Сливен.
11700

Председател: Хр. Сосеров

РЕШЕНИЕ № 566
от 30 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Търдица, реши:
Одобрява проект на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за изграждане на обект: „Подземен
кабел от БКТП в ПИ № 031028 до съществуващ
стълб в ПИ № 031024, землище с. Червенаково, община Твърдица“. Трасето на подземния
кабел с дължина 120 м преминава през ПИ
№ 000522 – полски път, общинска собственост,
и ПИ № 000082 – нива, частна собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Твърдица пред Административния съд – Сливен.
11701

Председател: Хр. Сосеров
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ШУМЕН
ЗАПОВЕД № РД-15-168
от 26 октомври 2011 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните имоти за новообразувани имоти № 650.141,
650.198, 650.228, 652.242, 652.244, 652.245, 652.246,
652.293, 652.294, 652.594 и 652.599, намиращи се в
м. Под манастира, землището на Шумен.
Жалби срещу заповедта относно така одобрения план на новообразуваните имоти могат да се
подават от заинтересуваните лица чрез областния
управител на област Шумен пред Административния
съд – Шумен, в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“.
11938

Областен управител: Д. Александров

ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 976
от 16 септември 2011 г.
На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 и 5 ЗАТУРБ
Общинският съвет – гр. Шумен, реши:
1. Закрива поради факта, че не отговарят на
условията на чл. 16, т. 1 ЗАТУРБ следните кметства
на територията на община Шумен: кметство Васил
Друмев; кметство Велино; кметство Ветрище; кметство Кладенец; кметство Лозево; кметство Овчарово
(вкл. селата Овчарово и Костена река); кметство
Панайот Волов; кметство Радко Димитриево.
2. Решението влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
11857

Председател: Д. Русева

ОБЩИНА С. РУЕН,
ОБЛАСТ БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 409
от 6 октомври 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
и чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – с. Руен, одобрява проект
за изменение на действащ подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план за
регулация и застрояване (ПРЗ) – с. Люляково, в
териториален обхват: квартали с № 33 и 34, община Руен, област Бургас, съгласно текстовата и
графичната част на проектоплана.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ и чл. 145, ал. 1 и
чл. 149, ал. 1 АК пред Административния съд – Бургас, чрез Община Руен.
11943

Председател: Е. Ешереф

30. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа на
приетата от Управителния съвет на БНБ с Решение
№ 149 от 16.12.2004 г. методика основен лихвен
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процент (проста годишна лихва) в размер 0,22 на
сто, считано от 1 ноември 2011 г.
12054
23. – Висшият съдебен съвет на основание
чл. 194а от Закона за съдебната власт обявява свободните бройки за административни ръководители
в органите на съдебната власт, както следва:
Прокуратури:
1. административен ръководител – градски прокурор на Софийска градска прокуратура – изтичащ
мандат на 20.12.2011 г.;
2. административен ръководител – окръжен
прокурор на Окръжна прокуратура – София – изтичащ мандат на 20.12.2011 г.;
3. административен ръководител – окръжен
прокурор на Окръжна прокуратура – Пловдив – вакантна.
Административни съдилища:
1. административен ръководител – председател
на Административен съд – София-град – изтичащ
мандат на 1.01.2012 г.;
2. административен ръководител – председател
на Административен съд – София област – изтичащ
мандат на 3.01.2012 г.;
3. административен ръководител – председател
на Административен съд – Благоевград – изтичащ
мандат на 3.01.2012 г.;
4. административен ръководител – председател
на Административен съд – Бургас – изтичащ мандат на 3.01.2012 г.;
5. административен ръководител – председател
на Административен съд – Велико Търново – изтичащ мандат на 3.01.2012 г.;
6. административен ръководител – председател
на Административен съд – Видин – изтичащ мандат
на 3.01.2012 г.;
7. административен ръководител – председател
на Административен съд – Враца – изтичащ мандат
на 3.01.2012 г.;
8. административен ръководител – председател
на Административен съд – Габрово – изтичащ
мандат на 3.01.2012 г.;
9. административен ръководител – председател
на Административен съд – Добрич – изтичащ мандат на 3.01.2012 г.;
10. административен ръководител – председател
на Административен съд – Кърджали – изтичащ
мандат на 2.01.2012 г.;
11. административен ръководител – председател
на Административен съд – Кюстендил – изтичащ
мандат на 3.01.2012 г.;
12. административен ръководител – председател
на Административен съд – Ловеч – изтичащ мандат
на 3.01.2012 г.;
13. административен ръководител – председател
на Административен съд – Монтана – изтичащ
мандат на 3.01.2012 г.;
14. административен ръководител – председател
на Административен съд – Пазарджик – изтичащ
мандат на 1.01.2012 г.;
15. административен ръководител – председател на Административен съд – Перник – изтичащ
мандат на 2.01.2012 г.;
16. административен ръководител – председател на Административен съд – Плевен – изтичащ
мандат на 2.01.2012 г.;

С Т Р.

56

ДЪРЖАВЕН

17. административен ръководител – председател
на Административен съд – Пловдив – изтичащ
мандат на 3.01.2012 г.;
18. административен ръководител – председател на Административен съд – Разград – изтичащ
мандат на 3.01.2012 г.;
19. административен ръководител – председател
на Административен съд – Русе – изтичащ мандат
на 3.01.2012 г.;
20. административен ръководител – председател
на Административен съд – Силистра – изтичащ
мандат на 3.01.2012 г.;
21. административен ръководител – председател на Административен съд – Сливен – изтичащ
мандат на 4.01.2012 г.;
22. административен ръководител – председател на Административен съд – Смолян – изтичащ
мандат на 3.01.2012 г.;
23. административен ръководител – председател
на Административен съд – Стара Загора – изтичащ
мандат на 3.01.2012 г.;
24. административен ръководител – председател
на Административен съд – Търговище – изтичащ
мандат на 1.01.2012 г.;
25. административен ръководител – председател
на Административен съд – Хасково – изтичащ
мандат на 3.01.2012 г.;
26. административен ръководител – председател на Административен съд – Шумен – изтичащ
мандат на 3.01.2012 г.;
27. административен ръководител – председател на Административен съд – Ямбол – изтичащ
мандат на 3.01.2012 г.
На основание чл. 36, ал. 1 от Наредба № 2 от
2011 г. за конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт
(ДВ, бр. 35 от 2011 г.) в 14-дневен срок от датата
на обнародване на обявите в „Държавен вестник“
кандидатите подават в администрацията на ВСС
заявление за участие в конкурса (по образец), че
желаят да участват в избора за административен
ръководител на съответния орган на съдебната
власт. Към заявлението се прилагат и документите
по чл. 181, ал. 3 от Закона за съдебната власт.
11919
3. – Софийският университет „Св. Кл. Охридски“
обявява конкурси за: професори по: 2.2. история и
археология (архивистика и документалистика) – един;
2.3. философия (логика и континентална философия
с преподаване на английски език) – един; 2.1. филология (история на антична и западноевропейска
литература, история на идеите) – един; 7.1. медицина и 7.4. обществено здраве – един; 3.6. право
(финансово и данъчно право) – един; 4.4. науки за
земята (геология и проучване на полезните изкопаеми – нефтена геология) – един; доценти по: 2.1.
филология (семантика на английския език) – един; 1.2.
педагогика (педагогически технологии по включващо
образование на деца със специални образователни
потребности) – един; главен асистент по 3.1. социология, антропология и науки за културата (византийска
култура Х – ХV в.) – 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.
11995
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Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване
от Стоилка Иванова Порязова и Благой Иванов
Порязов от Пловдив чрез процесуалните им
представители адв. Снежана Стефанова, адв.
Катина Бончева и адв. Гинка Черничерска срещу § 2, ал. 1, т. 1 и § 2, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби на Наредба № 16334 от 2007 г. за топлоснабдяването, издадена
от министъра на икономиката и енергетиката
(ДВ, бр. 34 от 2007 г.), и т. 6.1.3 от приложение
към чл. 61, ал. 1 от Наредба № 16-334 от 2007 г.
за топлоснабдяването – „Методика за дялово
разпределение на топлинната енергия в сгради – етажна собственост“ (ДВ, бр. 34 от 2007 г.),
по което е образувано адм. д. № 13542/2011 по
описа на Върховния административен съд, четвърто отделение.
11997
Върховният административен съд на основание чл. 181 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпила жалба от „Булгаргаз“ – ЕАД, с адрес на управление София, ул.
Парчевич 47, представлявано от изпълнителния
директор Димитър Гогов, с която се оспорва
Решение № Ц-20 от 29.06.2011 г. на Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране, по
което е образувано адм. д. № 9273/2011 по описа
на Върховния административен съд.
11998
Административният съд – Благоевград, обявява, че по жалба на Тодор Христов Тупаров с
адрес гр. Гоце Делчев, ул. Охрид 7б, област Благоевград, против Решение № 285 от 24.11.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Гоце Делчев, с което
е одобрен подробен устройствен план – план за
регулация и план за застрояване (ПУП – ПР и
ПЗ) на гр. Гоце Делчев, в частта относно УПИ І
и ІІ, от кв. 232 по плана на гр. Гоце Делчев, които
са отредени за имоти с идентификатор 501.1505
и 501.1333 по кадастралната карта (КК) на гр.
Гоце Делчев, е образувано адм. дело № 775/2011,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 13.12.2011 г. в 10 ч. в зала 002. Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството пред съда в
едномесечен срок от обявяване на оспорването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което трябва да съдържа: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
11965
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Административният съд – Бургас, на основание чл. 218, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е постъпило
оспорване на Заповед № РД-08-458 от 26.07.2011 г.
на кмета на Община Айтос, с която е одобрен
ПУП – парцеларен план за обект – електропровод
ВЛ 110 kV – п/ст „Айтос – Слънчев бряг Запад“
в регулационните граници на гр. Айтос. Трасето
на въздушния електропровод започва от УПИ II,
кв. 261 и преминава през следните имоти – ПИ
№ 3058 в кв. 261, УПИ III в кв. 260, ПИ № 4438
в кв. 260, ПИ № 4437 в кв. 261 и ПИ № 4443 в
кв. 260. Сервитутът на въздушния електропровод
засяга имоти – ПИ № 3058 в кв. 261, УПИ III в
кв. 260, ПИ № 4438 в кв. 260, ПИ № 4437 в кв.
261, ПИ № 4443 в кв. 260, ПИ № 4436 в кв. 260
и ПИ № 4444 в кв. 260. Трасето е нанесено с
плътна синя линия, а сервитутът – с пунктирана
червена линия, съгласно приложения към заповедта проект. По оспорването е образувано адм.д.
№ 2044/2011 на Административния съд – Бургас.
Заитересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за 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 на български език, седалището и
последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмените доказателства,
които удостоверяват качеството на заинтересувано лице на заявителя. Делото е насрочено за
19.12.2011 г. от 13,30 ч.
11889
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Росен Иванов Колелиев на Решение
№ 3409-7 от 22, 23, 29.06.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУР – ПУП
на к. к. Чайка, в това число и схеми: водоснабдяване и канализация, електрозахранване,
идейна план-схема за вертикално планиране и
комуникационно-транспортна схема в частта по
отношение на ПИ 194 по оспорения план/УПИ
V-385, съгласно Заповед № Г-412 от 2008 г. Заинтересованите лица могат да подадат заявление
по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането им като
ответници по адм.дело № 3451/2011 в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“, към което да приложат
писмени доказателства, удостоверяващи това
им качество.
11966
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Добринка Недялкова Маринова и
Младен Илиев Маринов на Решение № 3409-7
от 22, 23, 29.06.2011 г. на Общинския съвет – гр.
Варна, с което е одобрен ПУР на СО „Зеленика“,
в това число и схеми: водоснабдяване и канали-
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зация, електрозахранване, идейна план-схема за
вертикално планиране и канализационна схема в
частта по отношение на ПИ 3261. Заинтересованите лица могат да подадат заявление по чл. 218,
ал. 4 ЗУТ за конституирането им като ответници
по адм. дело № 3225/2011 в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени
доказателства, удостоверяващи това им качество.
11967
Административният съд – Варна, съобщава за
направено оспорване от Мая Стефанова Благинова
на Решение № 3408-7 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен
ПУР: водоснабдяване и канализация, електрозахранване, идейна план-схема за вертикално
планиране и комуникационно-транспортна схема
за к. к. Чайка без кв. 4, 6, 7, 60 и част от кв. 5
(източно от кв. 4, 6, 7 и 60), с изключение на
улица от о.т. 34 до о.т. 44, в частта по отношение на ПИ 492. Заинтересованите лица могат да
подадат заявление за конституирането им като
ответници по адм. дело № 3401/2011 в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството
им на заинтересовани лица. Към заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
обжалваната заповед, както и за присъединяване
към подадената жалба.
11968
Административният съд – Варна, съобщава
за направено оспорване от Янко Вълчев Янев и
Веселина Стефанова Янева на Решение № 3408-7
от 22, 23 и 29.06.2011 г. на Общинския съвет – гр.
Варна, с което е одобрен ПУР: водоснабдяване
и канализация, електрозахранване, идейна плансхема за вертикално планиране и комуникационно
транспортна схема за к. к. Чайка без кв. 4, 6, 7,
60 и част от кв. 5 (източно от кв. 4, 6, 7 и 60), с
изключение на улица от о.т. 34 до о.т. 44, в частта
по отношение на ПИ 369. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление за конституирането
им като ответници по адм. дело № 3414/2011 в
едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да
приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. Към
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на обжалваната заповед, както и за
присъединяване към подадената от Янко Вълчев
Янев и Веселина Стефанова Янева жалба.
11969
Административният съд – Варна, XII състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 3466/2011 по оспорване,
предявено от Росица Тодорова Велинова против
Решение № 3408-7 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен
ПУП – ПУР на к.к. Чайка в частта на ПИ № 167
от ПУР (УПИ III-685). Заинтересованите лица,
за които актът е благоприятен, могат да се конституират като ответници в производството в
едномесечен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
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и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който го
е издал; изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като
ответник; подпис на заявителя. Към заявлението
следва да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба.
11970
Административният съд – Варна, ХІІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 3418/2011 по оспорване, предявено от Ира Станкова Тодорова и Сава Янчев
Савов срещу Решение № 3408-7 от протокол № 35
от 22, 23 и 29.06.2011 г. на Общинския съвет – гр.
Варна, за приемане на ПУП ПУР на к.к. Чайка, гр.
Варна, в частта на ПИ № 10135.2571.854. Заинтересованите страни имат право да подадат заявление
за конституиране като ответници в едномесечен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“, като представят заявление до Административния съд – Варна, което да съдържа: трите
имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес,
ако има такъв – за българските граждани; трите
имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Ира
Станкова Тодорова и Сава Янчев Савов.
11971
Административният съд – Варна, ХІІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 3447/2011 г. по оспорване,
предявено от Тинка Александрова Заднепровска
срещу Решение № 3408-7 от протокол № 35 от 22,
23 и 29.06.2011 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
за приемане на ПУП ПУР на к. к. Чайка, гр.
Варна, в частта на ПИ № 10135.2571.485. Заинтересованите страни имат право да подадат заявление
за конституиране като ответници в едномесечен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“, като представят заявление до Административния съд – Варна, което да съдържа: трите
имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес,
ако има такъв – за българските граждани; трите
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имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заявителя като
заинтересовано лице. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Тинка
Александрова Заднепровска.
11972
Административният съд – Варна, ХІІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 3445/2011 по оспорване,
предявено от Бойко Василев Строгов срещу
Решение № 3408-7 от протокол № 35 от 22, 23 и
29.06.2011 г. на Общинския съвет – гр. Варна, за
приемане на ПУП ПУР на к. к. Чайка, гр. Варна,
в частта на ПИ № 8, кв. 49. Заинтересованите
страни имат право да подадат заявление за конституиране като ответници в едномесечен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“, като представят заявление до Административния съд – Варна, което да съдържа: трите
имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес,
ако има такъв – за българските граждани; трите
имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заявителя като
заинтересовано лице. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Бойко
Василев Строгов.
11973
Административният съд – Варна, ХІІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 3437/2011 по оспорване, предявено от Диана Николова Брайкова и Силвена
Николова Каменова срещу Решение № 3408-7
от протокол № 35 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, за приемане на
ПУП ПУР на к.к. Чайка, гр. Варна, в частта на
ПИ № 3372. Заинтересованите страни имат право да подадат заявление за конституиране като
ответници в едномесечен срок от обнародване
на съобщението в „Държавен вестник“, като
представят заявление до А дминистративния
съд – Варна, което да съдържа: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
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такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадената жалба от
Диана Николова Брайкова и Силвена Николова
Каменова.
11974
Административният съд – Варна, ХІІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е образувано адм.д. № 3255/2011 по оспорване,
предявено от Йордан Бориславов Миланов, Ваня
Великова Миланова, Николай Василев Кочев и
Петя Бисерова Кочева срещу Решение № 3409-7
от протокол № 35 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на Общинския съвет – гр. Варна, за приемане на ПУП
ПУР на СО „Зеленика“, гр. Варна, в частта на
ПИ № 10135.545.262 и 10135.545.261. Заинтересованите страни имат право да подадат заявление
за конституиране като ответници в едномесечен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“, като представят заявление до Административния съд – Варна, което следва да съдържа:
трите имена и адреса, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв – за българските граждани; трите имена и личния номер за чужденец
и адреса, заявен в съответната администрация,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
фирмата на търговеца или наименованието на
юридическото лице, изписани и на български език,
седалището и последния посочен в съответния
регистър адрес на управление и електронния му
адрес; номер на делото; акта, който се оспорва,
и органа, който го е издал; изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат
писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя като заинтересовано лице. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен
акт, както и за присъединяване към подадената
жалба от Йордан Бориславов Миланов, Ваня
Великова Миланова, Николай Василев Кочев и
Петя Бисерова Кочева.
11975
Административният съд – Варна, съобщава за
направено оспорване от „Борд“ – ЕООД, Варна,
срещу Решение № 3408-7 от протокол № 35 от 22,
23 и 29.06.2011 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
с което е приет ПУП – ПУР на СО „Чайка“ в
частта относно ПИ 353. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ
за конституирането им като ответници по адм.
дело № 3420/2011 на Административния съд – Вар-
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на, в едномесечен срок от деня на обнародване
на съобщението в „Държавен вестник“, към
което следва да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. Със заявлението е недопустимо
да се правят искания за отмяна на обжалвания
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби.
11999
Административният съд – Варна, ХХ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 3477/2011 по жалба на Арусяк
Куркен Варжабедян срещу Решение № 3408-7 от 22,
23 и 29.06.2011 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
с което се одобрява ПУП и ПУР за к.к. Чайка
относно имот с идентификатор № 10135.572.13.
Заинтересованите страни имат право да подадат
заявление за конституиране като ответници в
едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, като представят
заявление до Административния съд – Варна,
което следва да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба от Арусяк
Куркен Варжабедян.
12000
Административният съд – Варна, съобщава
за направено оспорване от Екатерина Боянова Бъчварова на Решение № 3408-7 от 22, 23 и
29.06.2011 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с
което е одобрен ПУР: водоснабдяване и канализация, електрозахранване, идейна план-схема
за вертикално планиране и комуникационнотранспортна схема за к. к. Чайка без кв. 4, 6, 7,
60 и част от кв. 5 (източно от кв. 4, 6, 7 и 60), с
изключение на улица от о.т. 34 до о.т. 44, в частта
по отношение на ПИ 276. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление за конституирането
им като ответници по адм. дело № 3467/2011 в
едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, към което да
приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. Към
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на обжалваната заповед, както и за
присъединяване към подадената от Екатерина
Боянова Бъчварова жалба.
12003
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Любомир Боянов Бъчваров на
Решение № 3408-7 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на Об-
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щинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУР
на к. к. Чайка, община Варна, в частта, засягаща собствения му имот пл. № 3576А по плана
на к. к. Чайка. Заинтересованите лица могат да
подадат заявление до съда по чл. 218, ал. 4 ЗУТ
за конституирането им като ответници по адм.
дело № 3442/2011 в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“,
към което да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи това им качество.
12004
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Красимир Борисов Костов на Решение № 3408-7 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУР на к. к.
Чайка, община Варна, в частта, засягаща собствения му имот с идентификатор по КК на к. к.
Чайка № 10135.2571.266. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление до съда по чл. 218,
ал. 4 ЗУТ за конституирането им като ответници
по адм. дело № 3461/2011 в едномесечен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи това им качество.
12005
А дминистративният съд – Велико Търново, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е постъпила жалба от Валентина Стоянова
Тодорова в качеството є на управител на „Калоян – 2000“ – ООД, от Велико Търново със
седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Никола Габровски 79, с която се оспорва
Заповед № РД-22-1106 от 11.07.2011 г. на кмета на
Община Велико Търново, с която е допуснато да
се проектира изменение на ПУП – план за застрояване и план за регулация, по която е образувано
адм.д. № 997/2011 по описа на Административния
съд – Велико Търново. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление за конституиране
като ответници със съдържанието по чл. 218,
ал. 4 ЗУТ в едномесечен срок считано от датата
на обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“. Съдебното заседание е насрочено за
9.01.2012 г. от 13 ч.
11890
Административният съд – Русе, на основание
чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпило оспорване на Заповед № РД-01/2654 от 23.08.2011 г.
на кмета на Община Русе, с която е одобрен план
за регулация и застрояване на кв. 266 за урегулиран поземлен имот XIII-1484 по плана на гр.
Русе, приема се ПРЗ на УПИ XIII-1484, кв. 266,
гр. Русе, за нова общественообслужваща сграда,
разположена на уличнорегулационна линия към
ул. Духовно възраждане. Създава се УПИ XIII1484 в кв. 266 по имотни граници на ПИ 1484
по кадастралната карта на гр. Русе. За имота се
определя зона за застрояване Ц1 – смесена централна зона. По оспорването на Заповед № РД01/2654 от 23.08.2011 г. на кмета на Община Русе
е образувано адм. дело № 446/2011 г. по описа на
Административния съд – Русе, 7 състав. Оспорващи страни по делото са: Александър Николов
Миланов и Анна Петрова Папазова-Миланова, и
двамата от Русе, ул. Любомир Пипков 6. Заповед
№ РД-01/2654 от 23.08.2011 г. е издадена от кмета на
Община Русе по инициатива на ЕТ „Поли – Камен
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Чакалов“ със седалище Русе, представляван от
Камен Стилиянов Чакалов. Съдът на основание
чл. 218, ал. 1 във връзка с ал. 4 ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че могат да се конституират
като ответници в производството в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на съобщението за оспорване чрез подаване на
заявления до съда, които съдържат: трите имена
и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересованото лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
12002
Административният съд – София-град, ІІ отделение, 35 състав, призовава Йорданка Петрова
Златкова като заинтересована страна по адм. дело
№ 2572/2011, образувано по жалба на Александър
Димитров Попов срещу заверка на удостоверение
за постоянен адрес на лицето Йорданка Петрова
Златкова от 28.02.2011 г. Делото е насрочено в
открито съдебно заседание на 19.01.2012 г. от
13,30 ч. Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа
при условията на ГПК.
11891
А дминистративният съд – София област,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е образувано адм.д. № 897/2011 по описа на
АССО по оспорване на Марин Дончев Ангелов,
Маргарита Стефанова Ангелова, Антон Маринов
Ангелов, Лоренсита Венциславова Аржентинска,
Яна Ивайлова Александрова и Марина Живкова
Иванова – всички със съдебен адрес София, ул.
Васил Кирков 21, партер, офис 1, срещу Заповед № 825 от 26.07.2010 г. на кмета на Община
Своге, с която е одобрен подробен устройствен
план – план за застрояване (ПЗ), придружен
от план-схеми за транспортен достъп, водоснабдяване и канализация и електрификация, с
цел промяна на предназначението на поземлен
имот № 028038 с площ 10 618 кв. м и начин на
трайно ползване – пасище, мера, намиращи се в
м. Влъчкова бара по КВС на с. Желен, община
Своге, Софийска област, с определен начин за
свободно, нискоетажно жилищно строителство за
построяване на еднофамилни жилищни сгради за
целогодишно обитаване съгласно черни, червени
и сини линии и надписи. Заинтересовани страни: „Л и Х Хаджимарку“ – ООД, чрез Валентин
Георгиев Петров от Сливница и Изпълнителната
агенция по горите. Уведомява заинтересованите
страни, че могат да се конституират като ответни-
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ци в производството в едномесечен срок от деня
на обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда,
отговарящо на изискванията по чл. 218, ал. 2
ЗУТ. Делото е насрочено за 13.01.2012 г. от 9,30 ч.
11888
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 194 АПК съобщава, че с Решение № 207
от 5.10.2011 г. по адм. д. № 172/2011 се отменя
Решение № 485 от протокол № 45 от 29.04.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Стралджа, с което се
създава нов чл. 28а на Наредба № 1 за обществения ред на територията на община Стралджа
и срещу което няма подадени в срок касационни
жалби или протест.
11964
Софийският градски съд, гр. отделение, въззивен II-а състав, призовава Весела Христова
Божкова с последен адрес гр. Дупница, област
Кюстендил, ул. Тютюнева долина 5, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.03.2012 г. в 14,30 ч.
като въззиваема страна по гр.д. № 1099/2006,
заведено от Любен П. Шиков, Татяна А. Гоцева.
Въззиваемата страна да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
11932
Варненският районен съд, ХХХІ състав, призовава Томас Кюн, роден на 23.12.1962 г., гражданин
на Федерална република Германия, като ответник
по предявения от Марияна Димитрова Кюн иск
с правно основание чл. 49, ал. 1 СК по гр. дело
№ 9581/2011 по описа на ВРС, ХХХІ състав, че
следва да се яви в РС – Варна, в канцеларията
на деловодството на 31 състав в двуседмичен
срок от обнародването, за да получи препис от
исковата молба по делото и приложенията. При
неявяване на ответника ще бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
11962
Пловдивският районен съд, І бр. състав,
призовава Феим Тачи, с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 20.ХІІ.2011 г. в 14 ч. като ответник
по гр. д. № 10951/2011, заведено от Диана Милева Тачи от Пловдив, за иск по чл. 49 СК. Ако
въпреки обнародването в „Държавен вестник“
ответникът не се яви в съда при разглеждане на
делото, съдът му назначава особен представител.
12001
Софийският районен съд, III гр. отделение,
90 състав, уведомява Габриел Сикуа, гражданин
на Република Камерун, роден на 1.01.1985 г. в
гр. Яунде, Камерун, без постоянен и настоящ
адрес в Република България, че има качеството
на ответник по гр.д. № 6273/2011 по описа на
СРС, III ГО, 90 състав, образувано по предявен
иск с правно основание чл. 49 СК от Катерина
Орлинова Бъкличарова от гр. Нови Искър, ул.
Богдан войвода 8, и му указва, че в двуседмичен
срок от публикацията следва да се яви в канцеларията на СРС, III ГО, 90 състав, за връчване
на съобщението по чл. 131 ГПК ведно с исковата
молба и приложенията към нея.
11933
Софийският районен съд, I ГО, 32 състав,
съобщава на Лиляна-Мария Колет Теодорова-Ван
Еде Ван Дер Палас, с неизвестен адрес, че по
искова молба на Екатерина Манасиева Вратано-
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ва и други е образувано гр.д. № 23956/2009 по
описа на СРС, ГО, 32 състав, и в двуседмичен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в канцеларията на
СРС, бул. Драган Цанков 6, за получаване на
препис от исковата молба и приложенията към
нея. В случай че не се яви да получи книжата в
указания срок, те ще се приложат към делото и
ще се считат за редовно връчени. Ответницата да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
11963
Старозагорският районен съд, VIII гр. състав,
съобщава на ответника Джатиндър Синг, роден
на 15.03.1981 г. в Република Индия, за заведено
гр.д. № 4658/2011 по описа на Старозагорския
районен съд от ищцата Вета Стефанова Гочева
за развод на основание чл. 49 СК. Книжата са
оставени в канцеларията на съда и могат да бъдат
получени оттам в 2-седмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Ако в този срок
ответникът не се яви в съда да получи същите,
делото ще бъде разгледано при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
12006
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф. д. № 10725/2007 вписва промени за „Матюколет“ – ЕООД: премества седалището и адреса
на управление от София, район „Красно село“,
ж. к. Бъкстон, бл. 24, ет. 3, ап. 24, в с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград; вписва
промяна в учредителния акт.
15165
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 04.ІІІ.2008 г. по
ф. д. № 9349/99 вписва промени за „Кавалер – Юнион“ – АД: заличава като членове на съвета на
директорите Павел Александров Пападополов и
Динко Димитров Вълков; вписва съвет на директорите в състав: Юли Благоев Андреев – председател,
Илия Йорданов Губеров – изпълнителен директор,
и Милчо Кубратов Доковски – зам.-председател;
дружеството ще се представлява от изпълнителния директор Илия Йорданов Губеров; вписва
промени в устава на дружеството, приети на ОС
на акционерите, проведено на 9.Х.2007 г.
15166
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 8241/2001 вписва заличаването на „Енергопроект комплект“ – ООД.
15167
Софийският градски съд допуска поправка
на явна фактическа грешка в решението си от
01.08.2007 г. по ф. д. № 1584/2002 по партидата
на „Савилс България“ – ООД: заличава израза
„Дружеството се управлява и представлява от управителите Юлиана Костадинова Янева и Живка
Апостолова Янева заедно и поотделно“; вписва
израза „Управители на дружеството са Юлиана
Костадинова Янева и Живка Апостолова Янева;
при придобиване и отчуждаване на недвижими
имоти и вещни права върху тях, при поемане на
задължения и/или предоставяне на обезпечения
към трети лица, при участие в други дружества
и/или сдружения, както и пред търговските банки
дружеството ще се управлява и представлява
от двамата управители само заедно“.
15168
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С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 15.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 10066/2006 вписва
п ромени за „К арг о п ла нет“ – ООД: вписва
прехвърляне на 25 дружествени дяла от Неда
Филипова Алева на Станислав Стефанов Димитров; заличава като съдружник Неда Филипова
Алева; вписва нов дружествен договор.
15169
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 21169/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Онисолар“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Дедеагач 40, с
предмет на дейност: проектиране, производство, монтаж и сервиз на енергийни и слънчеви инсталации за генериране на електрическа
енергия от слънчевите лъчи, производствена и
търговска дейност, внос, износ и реекспорт на
стоки и услуги, строително-ремонтна дейност,
сделк и, под д ръж ка, у п равление и отдаване
под наем на недвижими имоти, хотелиерство
и ресторантьорство, туристическа, транспортна и спедиторска дейност, посредничество и
комисионерство, лизингова, маркетингова и
рекламна дейност, представителство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
всякаква друга търговска дейност, незабранена
от закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Павел Павлов
Александров и Онник Антраник Мардиросян и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
15462
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20928/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ес Еф Рентал“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, ул. Г. С.
Раковски 163, ет. 1, ап. 4, с предмет на дейност:
отдаване на техника под наем, проучвателна
и консултантска дейност, търговска дейност в
страната и в чужбина – търговия с промишлени стоки, стоки за бита и хранителни стоки,
търговско представителство, посредничество и
агентство в страната и в чужбина, превози на
пътници и товари в страната и в чужбина, строителство на жилищни, битови и промишлени
сгради, производство и търговия с промишлени
стоки, всякакъв друг вид търговска, стопанска
и консултантска дейност, позволена от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Иван Константинов Смолянов, който
го управлява и представлява.
15464
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 30.XI.2007 г.
по ф.д. № 16049/2006 вписва промени за „Прокредит Развитие“ – АД: вписва промени в устава, приети на общо събрание на акционерите,
проведено на 11.IX.2007 г.; вписва увеличение на
капитала на дружеството от 525 034 на 616 022 лв.
чрез издаване на нови 90 988 поименни акции с
номинална стойност 1 лв.; вписва промяна на
наименованието от „Прокредит Развитие“ – АД,
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на „Прокредит Развитие България“ – АД; вписва
като членове на съвета на директорите Петър
Славчев Славов и Чавдар Любенов Търгохов;
всеки от тях като управляващ и представляващ
дружеството на базата на установения принцип
на представителство – дружеството се управлява
и представлява от всеки двама от членовете на
съвета на директорите заедно.
15465
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ
с определение от 30.XI.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 16049/2006
на проверения и приет годишен финансов отчет
за 2006 г. на „Прокредит Развитие“ – АД.
15466
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.I.2008 г. по ф.д. № 15045/2000 вписва промени
за „Амфора“ – ЕООД: вписва промяна в адреса
на управление: София, район „Слатина“, ул.
Братован 3, вх. А, ет. 5, ап. 11.
15467
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.IV.2008 г. по ф.д. № 4303/90 вписва промени
за „Рапид – КБ“ – ООД: вписва промяна на
седалището и адреса на управление – София,
район „Изгрев“, бул. Драган Цанков 46, бл. 1,
вх. Б, ап. 12.
15468
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 9705/2006 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Маривас“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, кв. Филиповци, ул. 3 март 72, с предмет на дейност:
външна и вътрешна търговия, представителство
(без процесуално), посредничество и агентство
на българск и и ч у ж дест ранни физическ и и
юридически лица в страната и в чужбина, строителство, посредничество, комисионна дейност,
отдаване под наем на недвижими имоти, високи
технологии, всякаква, незабранена от закона
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Маргарита Димитрова Мицева и се
управлява и представлява от управителите Маргарита Димитрова Мицева и Васил Димитров
Мицев заедно и поотделно.
15469
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 250/2008 вписва промяна за „Уестбъри
инвест“ – ЕООД, във връзка с постановено решение на Варненския окръжен съд за промяна
на седалището и адреса на управление от Варна,
ул. Вардар 5, ет. 6, в София, район „Изгрев“, ул.
Академик Попов 7, вх. 2, ет. 2.
15470
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.IV.2008 г. по ф.д. № 6802/2006 вписва промени
за „Я В консулт“ – ООД: вписва прехвърляне
на 2 дружествени дяла от Владко Лазаринов
Димитров на Камелия Михайлова Господино-
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ва; вписва прехвърляне на 2 дружествени дяла
от Ясен Миролюбенов Савчовски на Камелия
Михайлова Господинова; вписва като съдружник Камелия Михайлова Господинова; вписва
промени в дружествения договор.
15471
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.IV.2008 г. по ф.д. № 11239/2005 вписва промени
за „Уралия“ – ЕООД: вписва преместване на
седалището и адреса на управление – София,
район „Триадица“, ж.к. Гоце Делчев, ул. Костенски водопад, бл. 223, вх. В, ап. 56; вписва
промени в учредителния акт.
15472
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4
ТЗ с определение от 9.VIII.2006 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 486/94
на проверения и приет годишен финансов отчет
за 2005 г. на „Балканкар – реклама“ – АД.
15473
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 9.IV.2008 г.
по ф.д. № 4541/2004 вписва промени за „Сотиана
интернационал“ – АД: заличава като членове
на съвета на директорите Ана Главан, Андрей
Йон и Виталий Симерецкий и като председател
на СД и изпълнителен директор Ана Главан.
15474
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.IV.2008 г. по ф.д. № 2112/2001 вписва промени за „Румита – 99“ – ООД: изключва като
съдружник Таня Христова Кукенска; заличава
като управител Таня Христова Кукенска; вписва
намаление на капитала от 5000 лв. на 2500 лв.;
вписва увеличение на капитала от 2500 лв. на
5000 лв.; дружеството продължава дейността
си като еднолично дружество с ограничена отговорност „Румита – 99“ – ЕООД; дружеството
се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала и управител Давидко
Димитров Дойчев; вписва учредителен акт на
дружеството.
15475
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 2794/2001 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Пидо“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Подуяне“, ж.к. Хаджи
Димитър, бл. 130, вх. В, ет. 2, ап. 63, с предмет
на дейност: транспортна дейност в страната и в
чужбина, в т. ч. таксиметрови и снабдителски
услуги, туроператорска и турагентска дейност,
продажба на кафе, закуски и безалкохолни напитки, организиране на верига от магазини, хотелиерство, ресторантьорство, външноикономическа
дейност, ползване на компютърна, телеграфна и
телефонна техника, посредничество, търговско
представителство, агентство на български и
чуждестранни фирми в страната и в чужбина,
комисионна търговия, консигнационна търговия, монтаж на сглобяеми сгради, павилиони,
халета, постройки от готови елементи, клетки
и подобни на тях, производство и пласмент на
селскостопанска прод у к ци я и всичк и дру ги
дейности, незабранени със закон. Дружеството
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е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се
управлява и представлява от собственика Дилян
Огнянов Владимиров.
15476
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 4566/2000 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Би Ти
Пи“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, кв. Бояна, ул. Чукар
8, с предмет на дейност: телекомуникационни
услуги, интернет, сателитни комуникации, изграждане и поддържане на локални и глобални
компютърни мрежи, разработка и продажба на
софтуер, покупко-продажба и наем на всякакви
видове автомобили, т ранспортна, спедиторска, маркетингова, инженерингова, складова,
лизингова, консултантска, комисионерска, рекламна, информационна дейност, промишлено
и гражданско строителство и ремонтна дейност,
производство и търговия на други промишлени
и стоки за бита на гражданите, хотелиерство,
ресторантьорство и туристическа дейност (след
издаване на съответното разрешение за извършването му), търговско представителство и
посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица, външнотърговска
дейност, внос, износ и реекспорт, всякаква друга дейност, разрешена от закона. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със
съдружници „Инфоком“ – ООД, и Огнян Стоянов Стойчев и се управлява и представлява от
Огнян Стоянов Стойчев.
15477
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.II.2008 г. по ф.д. № 1333/2006 вписва промени
за „Зорница 2006“ – ООД: вписва прехвърляне
на 17 дружествени дяла от Янко Иванов Янев на
Георги Кунев Павлов; заличава като съдружник
и управител Янко Иванов Янев; вписва промени
в дружествения договор.
15478
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19637/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Норуиджън
Бългериън пропъртис“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Искър“, бул.
Асен Йорданов 14, с предмет на дейност: сделки
с недвижими имоти, отдаване под наем и друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници „Норбулг“ – ЕООД, „Смед Брансташун“ – АС, и Кнут Арне Буге и се управлява
и представлява от Пер Улав Айдсетер.
15479
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 10731/96 за „Българиан бизнес
солушънс“ – ЕООД: вписва промяна в предмета
на дейност: външна и вътрешна търговия, придобиване, управление, оценка и продажба на
участия в български и чуждестранни дружества,
юридически, финансови, застрахователни и финансово-счетоводни консултации, консултации,
свързани с банковото дело и данъците, изготвяне на анализи и проекти за предотвратяване
неплатежоспособността на търговски дружества,
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заздравяване на финансовото им състояние,
изследване и анализи на търговски договорни
отношения и прогнози за тяхното развитие,
разработване на проекти за предотвратяване на
договорна отговорност, консултации по преобразуване и приватизация на юридически лица, информационна дейност, производство, внедряване
и поддържане на информационни технологии,
системи и софтуер, маркетинг, лизинг, реклама,
търговско представителство, посредничество и
комисионерство на български и чуждестранни
физически и юридически лица и всякакви други
дейности и услуги, незабранени от закона.
15480
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 10.XII.2007 г. по ф.д. № 13959/2000 вписва
п ромени за „ФСП п род у к т“ – ООД: вписва
прехвърляне на 250 дружествени дяла от Йордан
Петров Филипов на Леонид Павлов Конишев;
заличава като съдружник и управител Йордан
Петров Филипов; вписва като съдружник и
управител Леонид Павлов Конишев; вписва
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промени в дружествения договор; дружеството
се управлява и представлява от Леонид Павлов
Конишев.
15481

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
21. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българо-руски клуб Шипка“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани на
общо събрание на сдружението на 09.12.2011 г.
в 11 ч. в салона на Дома на военноинвалидите в София, ул. Христо Белчев 21, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението съгласно чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ
за периода 28.01. – 01.12.2011 г.; 2. избор на
управителен съвет; 3. избор на председател на
управителния съвет. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе 1 час по-късно същия ден, на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на явилите се членове. Регистрацията на
присъстващите на събранието започва в 10 ч.
11983

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 150-05-132 от 19.07.2011 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 60 от 2011 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2012 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства, други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща
страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща
страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт
таксите се заплащат в двоен размер;
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на всички видове обществени поръчки по ЗОП, предварителни
обявления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
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Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2012 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ за 2012 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
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абонамент за „Държавен вестник“. Абонирането се извършва във всички пощенски клонове
в страната.
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