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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Кодекса на
търговското корабоплаване (обн., ДВ, бр. 55
и 56 от 1970 г.; попр., бр. 58 от 1970 г.; изм.,
бр. 55 от 1975 г., бр. 10 от 1987 г., бр. 30 от
1990 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 41
от 2001 г., бр. 113 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г.,
бр. 42, 77, 87, 94 и 104 от 2005 г., бр. 30, 62 и
108 от 2006 г., бр. 36, 71 и 98 от 2008 г., бр. 12
и 32 от 2009 г. и бр. 85 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 6a се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „лицензирани“ се заличава.
2. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) За извършване на превоз на товари
по вътрешни водни пътища е необходимо
превозвачите да притежават свидетелство за
професионална компетентност.
(4) Сви де т елс т во т о за п рофесиона л на
компетен т ност се издава, след като
превозвачите удостоверят, че отговарят на
изискванията на ал. 1.“
3. В ал. 5 думата „лиценз“ се заменя със
„свидетелство за професионална компетентност
на превозвач“.
§ 2. В чл. 7 се създава ал. 3:
„(3) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията координира
дейността по провеждане на одит от Международната морска организация за спазването на
изискванията на международните договори в
областта на търговското корабоплаване, страна
по които е Република България. Министърът
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията публикува резултатите от
извършения одит на интернет страницата на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.“
§ 3. В чл. 32 се създава ал. 3:
„(3) Българските кораби издигат националното знаме на Република България.“
§ 4. Член 36 се изменя така:

„Временно свидетелство за плаване
Чл. 36. (1) На кораб, придобит в чужбина,
и на кораб, строящ се в Република България,
изпълнителният директор на Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ или оправомощено от него длъжностно лице издава
временно свидетелство за плаване под знамето
на Република България.
(2) Свидетелството по ал. 1 на кораб, придобит в чужбина, е валидно до пристигането
на кораба до българско пристанище, в което
ще бъде вписан, но за срок не по-дълъг от
една година.
(3) Свидетелството по а л. 1 на кораб,
строящ се в Република България, се издава
след пускането на вода за срок не по-дълъг
от една година.“
§ 5. В чл. 72 се създава ал. 7:
„(7) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ може да отправи запитване до
предишната държава на знамето за кораба във
връзка с дейностите по ал. 1 с цел установяване
наличието на неотстранени неизправности,
свързани с безопасността, които са били
идентифицирани от предишната държава на
знамето. Когато друга държава на знамето
поиска информация относно кораб, който
преди това е плавал под българско знаме, Изпълнителна агенция „Морска администрация“
предоставя информация относно неизправности, както и всякаква друга информация,
свързана с безопасността, на държавата на
знамето, искаща информацията.“
§ 6. В чл. 73 се правят следните изменения:
1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Прегледите по ал. 1 може да се извършват и от други организации, признати
по реда на действащото вторично право на
Европейския съюз.
(3) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията определя
с наредби условията и реда за извършване на
прегледите, за оправомощаване и за оттегляне
на предоставените правомощия за извършване
на прегледите.“
2. Алинея 4 се отменя.
§ 7. Член 73а се изменя така:
„Определяне на класа на корабите
Чл. 73а. (1) Определянето и поддържането
на класа на българските кораби, за които се
изисква да притежават клас, както и техническият надзор върху тяхното проектиране,
строеж, експлоатация и ремонт се извършват
от български юридически лица (класификационни организации) или от чуждестранни
класификационни организации, признати по
реда на действащото вторично право на Европейския съюз.
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(2) Корабите, за които се прилагат Международната конвенция за безопасност на
човешкия живот на море от 1974 г. (SOLAS
74), изготвена в Лондон на 1 ноември 1974 г.
(ратифицирана с указ – ДВ, бр. 61 от 1983 г.)
(ДВ, бр. 12 от 2005 г.), Международната конвенция за товарните водолинии от 1966 г.,
подписана в Лондон на 5 април 1966 г. (ратифицирана с указ – ДВ, бр. 94 от 1968 г.) (ДВ,
бр. 81 от 2003 г.), и Международната конвенция
за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., изменена с протокол от 1978 г.
(MARPOL 73/78) и с Протокол от 1997 г.,
съставена в Лондон на 2 ноември 1973 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 94 от 2004 г.)
(ДВ, бр. 12 от 2005 г.), както и корабите, превозващи опасни товари по вътрешните водни
пътища съгласно Европейското споразумение
за международен превоз на опасни товари по
вътрешните водни пътища (ADN), сключено
в Женева на 26 май 2000 г. (ратифицирано
със закон – ДВ, бр. 9 от 2006 г.) (ДВ, бр. 43
от 2008 г.), се изисква да притежават клас.
(3) Техническият надзор при проектиране,
строеж, експлоатация и ремонт на корабите,
за които не се изисква да притежават клас,
мон т и ра не т о, под д ърж а не т о и ремон т ът
на електронавигационното, спасителното и
противопожарното оборудване може да се
извършват от български или чуждестранни
юридически лица, оправомощени за тази
дейност от Изпълнителна агенция „Морска
администрация“.“
§ 8. В чл. 74, ал. 1 думите „в пристанището“ се заменят с „в териториалното море, във
вътрешните морски води или в българския
участък на река Дунав в съответствие с международните договори, по които Република
България е страна“.
§ 9. Член 79 се изменя така:
„Разследване на произшествия
Чл. 79. (1) Разследването на произшествия
в морските пространства на Република България се извършва от специализирано звено
в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(2) Специализираното звено по ал. 1 разследва произшествията с цел да способства
за предотвратяването им. При разследването
се установяват причините и обстоятелствата
за възникване на конкретното произшествие,
без да се правят заключения за вина или
разпределение на вина.
(3) Специализираното звено по ал. 1 разследва морски произшествия и инциденти,
които:
1. засягат кораби, плаващи под българско
знаме;
2. възникват в териториалното море и
във вътрешните морски води на Република
България, или
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3. засягат други значими интереси на Република България.
(4) Специализираното звено по ал. 1 не
разследва морски произшествия и инциденти,
които включват единствено:
1. военни кораби или кораби, предназначени за превоз на войски, и други кораби,
принадлежащи на държавата или експлоатирани от нея изключително за правителствени
нетърговски цели;
2. кораби, които не са задвижвани по
механичен начин, дървени кораби с примитивна конструкция, яхти и плавателни съдове
за развлекателни пътувания, използвани за
нетърговски цели, освен ако са или ще бъдат
снабдени с екипаж и превозват или ще превозват повече от 12 пътници с търговски цели;
3. плавателни съдове по вътрешни водни
пътища, които плават по вътрешни водни
пътища;
4. рибарски съдове с дължина до 15 метра;
5. стационарни офшорни сондажни платформи.
(5) Произшествия с кораби, плаващи по
вътрешните водни пътища, се разследват
от съответната териториална дирекция на
Изпълнителна агенция „Морска администрация“, в чийто район на действие е възникнало
произшествието, в съответствие с Правилата
на речния надзор по Дунава (приети с Постановление № 658 на Министерския съвет
от 1954 г. – Изв., бр. 99 от 1954 г.) (ДВ, бр. 31
от 1978 г.).
(6) Специализираното звено по ал. 1 извършва разследвания на безопасността, които
са независими от наказателни или други
разследвания за определяне на отговорност
или вина. Разследванията по безопасността
не могат да бъдат възпрепятствани, спрени
или забавени поради подобни разследвания.
(7) Ръководителят на специализираното
звено по ал. 1 преценява дали е необходимо
разследването на дадено произшествие.
(8) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията осигурява
независимост на звеното по отношение на
вземането на решения.
(9) Специализираното звено по ал. 1:
1. разполага със свободен достъп до всяка
зона или местопроизшествие, както и до всеки
кораб, аварирал плавателен съд или конструкция, в т.ч. товар, оборудване или останки;
2. гарантира незабавното описване на доказателствения материал и контролираното
претърсване за и изваж дане на отломки,
останки и други части или вещества за изследване или анализ;
3. изисква изследване или анализ на обектите по т. 2 и има свободен достъп до резултатите от такива изследвания или анализ;
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4. разполага със свободен достъп до и
има право да копира и използва всякаква
необходима информация и записани данни,
включително VDR данните, свързани с кораба,
рейса, товара, екипажа или всяко друго лице,
предмет, състояние или обстоятелство;
5. разполага със свободен достъп до резултатите от изследването на телата на жертвите
или от пробите, взети от телата на жертвите;
6. изисква и разполага със свободен достъп
до резултатите от изследването или от пробите,
взети от лицата, свързани с експлоатацията
на кораба, или от друго лице;
7. разпитва свидетели в отсъствието на
всяко лице, чиито интереси би могло да се
счете, че възпрепятстват разследването на
безопасността;
8. получава протоколи от посещенията
и съответна информация от държавата на
знамето, собствениците, класификационните
организации или от всяка друга заинтересована
страна, когато те или техните представители
са установени в Република България;
9. изисква съдействие от компетентните
органи в съответните държави, включително
инспектори от държавата на знамето и държавата на пристанището, гранична полиция,
службата по движението на корабите, екипи
за търсене и спасяване, пилоти или друг
пристанищен или корабен персонал.
(10) Специализираното звено по ал. 1 е
длъжно да използва единствено за целите на
разследването и да не предоставя на трети
лица следните документи:
1. всички свидетелски и други показания,
обяснения и бележки, взети или получени от
разследващия орган в хода на разследването
на безопасността;
2. документи, разкриващи самоличността
на лицата, дали показания по време на разследването на безопасността;
3. информация, свързана с лицата, засегнати от морското произшествие или инцидент,
която е от особено чувствително или лично
естество, включително информация относно
тяхното здраве.
(11) Докладът от разследването се предоставя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за сведение
и разпоредителни действия по препоръките,
след което се публикува от ръководителя на
звеното на интернет страницата на министерството.
(12) Заключенията в доклада и препоръките не могат да бъдат използвани в хода на
гражданско, административно, дисциплинарно
или наказателно производство.
(13) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията определя с
наредба реда за разследване на произшествия
в морските пространства и във вътрешните
водни пътища.“
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§ 10. Член 86 се изменя така:
„Наредба за водене на корабните документи
Чл. 86. (1) Видовете корабни документи и
всички изисквания, свързани с тях и с издаването им, се определят с наредба на министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията.
(2) Образците на корабните документи
се утвърждават от изпълнителния директор
на Изпълнителна агенция „Морска администрация“.“
§ 11. В чл. 238, ал. 1 думите „Задължителните правила на пристанищата“, издадени от
капитана на пристанището“ се заменят със
„задължителните правила, издадени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ съгласно чл. 363а“.
§ 12. В чл. 238а, ал. 2 думите „подпомага
диспечера на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ в регулирането на трафика
и контролирането на пилотската дейност“
се заменят с „осъществява дейността си под
контрола на дежурния оператор на системата
за управление на трафика и информационно
обслужване на корабоплаването“.
§ 13. В чл. 239 думите „дежурния инспектор на териториалното звено на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ се
заменят с „дежурния оператор на системата
за управление на трафика и информационно
обслужване на корабоплаването“.
§ 14. В чл. 242 след думите „водене на
кораба“ се добавя „и уведомява за това дежурния оператор на системата за управление
на трафика и информационно обслужване
на корабоплаването и дежурния диспечер на
пилотската станция“.
§ 15. В наименованието на глава ХVа, в
чл. 346а, 346б и 346в навсякъде думите „корабособственик“, „корабособственика“, „корабособственикът“ и „корабособствениците“
се заменят съответно с „корабопритежател“,
„корабопритежателя“, „корабопритежателят“
и „корабопритежателите“.
§ 16. В чл. 346г се правят следните изменения:
1. В заглавието думата „сертификат“ се
заменя със „свидетелство“.
2. В ал. 1 думата „Корабособственикът“ се
заменя с „Корабопритежателят“.
§ 17. Създава се глава XVб с чл. 346д – 346з:
„ Г л а в а

X V б

ОТГОВОРНОСТ Н А КОРАБОПРИТЕЖ АТЕЛЯ ЗА ЩЕТИ ПРИ ЗАМЪРСЯВАНЕ С
КОРАБНО ГОРИВО
Отговорност на корабопритежателя
Чл. 346д. (1) Корабопритежателят по време
на инци ден та е от говорен за щет и те от
замърсяване, причинени от корабно гориво на
борда на кораба или произхождащо от кораба.

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

(2) Ако инцидентът представлява поредица от събития с един и същ произход, отговорността се носи от корабопритежателя в
момента на настъпване на първото събитие.
(3) Корабопритежателят не носи отговорност за щети от замърсяване, ако докаже, че
е налице едно от следните условия:
1. щетите са резултат от война, военни
действия, гражданска война, бунт или естествен феномен от изключителен, неизбежен или
непреодолим характер;
2. щетите са изцяло причинени от действие
или бездействие, извършени с намерение да
се причинят щети от страна на трето лице;
3. щетите са причинени от небрежност или
други неправомерни действия на правителство
или други власти, отговорни за поддръжката
на светлините или други навигационни средства, изпълняваща тази функция.
(4) Отговорността на корабопритежателя
е солидарна, в случай че:
1. повече от едно лице е отговорно по
ал. 1 и 2;
2. е възникнал инцидент с два или повече кораба и вследствие на това са нанесени
щети от замърсяване, които не могат да бъдат
разумно разпределени.
(5) Ако корабопритежателят докаже, че
щетите от замърсяване са изцяло или отчасти от действие или бездействие, извършено
с цел да се причинят щети от лицето, което
става жертва на щетите, или от небрежност
на това лице, собственикът на кораба може
да бъде освободен от отговорност към това
лице напълно или отчасти.
Обхват на обезщетението
Чл. 346е. Обезщетението обхваща претърпените загуби до размера на разходите, необходими за възстановяване на околната среда,
както и разходите за предприетите превантивни мерки с цел ограничаване на щетите и
последвалите от това загуби. Обезщетението не
може да надхвърля размера на застраховката
или другата финансова гаранция, покриваща
отговорността на корабопритежателя за щети
от замърсяване.
Ограничена отговорност на
корабопритежателя
Чл. 346ж. Корабопритежателят и лицето
или лицата, които са предоставили застраховка
или други финансови гаранции, ограничават
своята отговорност за щети от замърсяване с
корабно гориво до лимита, определен в Протокола от 1996 г. към Конвенцията относно
ограничаване на отговорността при морски
искове от 1976 г., съставена в Лондон на 2 май
1996 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 43
от 2005 г.) (ДВ, бр. 77 от 2005 г.).
Финансови обезпечения и издаване на
свидетелство
Чл. 346з. (1) Корабопритежателят на кораб,
по-голям от 1000 бруто тона, е длъжен да
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и ма зас т ра ховк а, ба н кова гара н ц и я и л и
друго финансово обезпечение, покриващо
съответната стойност по чл. 346е.
(2) Всеки кораб, по-голям от 1000 бруто тона,
плаващ под българско знаме, трябва да има на
борда свидетелство, издадено от Изпълнителна
а г е н ц и я „ Мо р с к а а д м и н и с т р а ц и я “ п р и
условия и по ред, определени с наредбата
по чл. 86, и удостоверяващо наличието на
обстоятелствата по ал. 1.
(3) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ може да издава свидетелство,
удостоверяващо наличието на обстоятелствата
по ал. 1, на кораб, плаващ под знамето на държава, която не е страна по Международната
конвенция относно гражданската отговорност
за щети, причинени от замърсявания с корабно гориво (2001 г.), при условия и по ред,
определени с наредбата по чл. 86.
(4) Всеки кораб, който посещава българските морски пристанища или морска инсталация,
с бруто тонаж, по-голям от 1000, трябва да
има на борда свидетелство, удостоверяващо
наличието на застраховка, банкова гаранция
или друго финансово обезпечение за покриване на отговорността за щети, причинени
от замърсяване с корабно гориво, или свидетелство, в което се декларира, че корабът е
собственост на тази държава и отговорността
за щети от замърсяване с корабно гориво е
покрита до размера по чл. 346ж, издадено
от компетентните органи на държавата, под
чието знаме плава корабът.
(5 ) И з п ъ л н и т е л н а а г е н ц и я „ Мо р с к а
администрация“ води регистър на издадените
свидетелства.“
§ 18. Създава се глава XVв с чл. 346и – 346м:
„ Г л а в а

X V в

ЗАСТРАХОВК А НА КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛЯ ЗА МОРСКИ ИСКОВЕ
Застраховка за морски искове
Чл. 346и. (1) Корабопритежателят на кораб,
плаващ под българско знаме, с бруто тонаж 300
или повече и извършващ стопанска дейност,
трябва да има застраховка за морски искове
за кораба.
(2) Корабопритежателят на плаващ под
чуждо знаме кораб, който извършва стопанска
дейност, трябва да има застраховка за морски
искове при влизане на кораба в българско
морско пристанище.
(3) Застраховката по ал. 1 и 2 покрива
морските искове, подлежащи на ограничаване
на отговорността съгласно Протокола от 1996 г.
към Конвенцията относно ограничаване на
отговорността при морски искове от 1976 г.
(4) Размерът на застраховката за всеки
отделен кораб се равнява на съответната
максимална сума за ограничаване на от-
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говорността съгласно Протокола от 1996 г.
към Конвенцията относно ограничаване на
отговорността при морски искове от 1976 г.
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Минимални изисквания към съдържанието на
удостоверенията за застраховка
Чл. 346л. (1) Удостоверенията, издадени
от застрахователя по чл. 346к, включват наймалко следната информация:
1. име на кораба, ИМО номер и пристанище
на регистрация;
2. име на корабособственика и основно
място на осъществяване на стопанска дейност;
3. вид и срок на застраховката;
4. наименование и основно място на стопанска дейност на застрахователя и ако е
уместно, мястото на стопанска дейност, където
е сключена застраховката.
(2) Ако използваният в удостоверенията
език не е английски, френски или испански,
текстът включва превод на един от тези езици.

23 април 2009 г. относно отговорността на
превозвачите на пътници по море в случай
на произшествия (ОВ, L 131/24 от 2009 г.).
(9) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ контролира изпълнението на
задълженията на превозвачите по Регламент
(ЕО) № 392/2009 на Европейския парламент
и на Съвета от 23 април 2009 г. относно отговорността на превозвачите на пътници по
море в случай на произшествия в качеството
є на национален орган, отговарящ за изпълнението на този регламент.“
§ 20. В чл. 361 се създават т. 7 – 9:
„7. изключителната икономическа зона на
Република България;
8. българския морски отговорен район за
търсене и спасяване;
9. реки, които се използват за корабоплаване
и се вливат в Черно море.“
§ 21 . В ч л . 3 62 а , а л . 3, т. 4 д у м а т а
„пристанищата“ се заменя с „пристанища
или пристанищни терминали“.
§ 22. В чл. 362б след думите „Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ се добавя
„или оправомощено от него длъжностно лице“.
§ 23. Създава се чл. 362в:

Последици от липсата на застраховка за
морски искове
Чл. 346м. (1) При извършването на инспекция по реда на държавния пристанищен
кон т рол Изпълнителна агенци я „Морска
администрация“ задължително проверява
дали удостоверението по чл. 346к се намира
на борда на кораба.
(2) В случай че удостоверението по чл. 346к
не се намира на борда на кораба, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ или оправомощено
от него длъжностно лице със заповед нарежда незабавно напускане на пристанището на
дадения кораб до осигуряването на такава
застраховка. Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ уведомява Европейската комисия, държавите – членки на Европейския
съюз, и държавата на знамето за издадената
заповед.
(3) Забранява се влизането в български
пристанища на кораб, за който е получено
уведомление от друга държава – членка на
Европейск и я съюз, или от Европейската
комисия, че не разполага със задължителна
застраховка и на който е било наредено да
напусне пристанище на друга държава – членка на Европейския съюз.“
§ 19. В чл. 360 се създават ал. 7 – 9:
„(7) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ поддържа система за управление
на качеството.
(8) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ е национален орган, отговарящ за
изпълнението на Регламент (ЕО) № 392/2009
на Европейския парламент и на Съвета от

„Определяне и ползване на места за убежище
на кораби
Чл. 367а. (1) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ обявява местата за убежище на кораби.

Доказателства за наличие на застраховката
Чл. 346к. Наличието на застраховката,
посочена в чл. 346и, се доказва чрез едно или
няколко удостоверения, издадени от застрахователя и намиращи се на борда на кораба.

„Контрол за предотвратяване на замърсяването
от кораби
Чл. 362в. (1) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ упражнява държавен
екологичен контрол на корабоплаването за
предотвратяване замърсяването от кораби.
(2) Държавният екологичен контрол на корабоплаването се осъществява по отношение
на всички кораби за спазването на нормативно
установените изисквания за предотвратяване
на замърсяването на околната среда.
(3) В рамките на една календарна година
държавен екологичен контрол на корабоплаването се извършва най-малко на 25 на сто
от броя на корабите, посетили българските
пристанища.“
§ 24. В чл. 363, ал. 1 след думата „пристанището“ се добавя „или оправомощено от
него длъжностно лице“.
§ 25. В чл. 363а се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4, 5 и 6 думите „правилата за“ се
заличават.
2. В т. 7 думите „правилата за“ се заличават и думата „морето“ се заменя с „околната
среда“.
3. В т. 8 думите „правилата за“ се заличават
и накрая точката се заменя с точка и запетая.
4. Създава се т. 9:
„9. снабдяването на корабите с горивносмазочни материали.“
§ 26. Създава се чл. 367а:
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(2) Условията и редът за определяне на
местата за убежище на кораби и за ползването им се уреждат с наредбата по чл. 244а.“
§ 27. Създава се чл. 370а:
„Униформено облекло
Чл. 370а. (1) При изпълнение на служебните
си задължения служителите на Изпълнителна
агенция „Морска администрация“, определени
със заповед на изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция „Морска администрация“, носят униформено облекло.
(2) Със заповедта по ал. 1 се определят
видът на униформеното облекло, както и
редът за носенето му.“
§ 28. В глава XVII се създава чл. 372а:
„Информаци я относно безопасността на
морските кораби
Чл. 372а. (1) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ поддържа база данни
за корабите, плаващи под българско знаме,
която съдържа:
1. данните за кораба (име, ИМО номер);
2. датите на извършване на прегледите,
включително допълнителните и допълващите
прегледи, ако има такива, и на одитите;
3. признатите организации, участвали в
издаването на свидетелството и в класификацията на кораба;
4. компетентният орган, извършил проверка
на кораба съгласно разпоредбите за държавен
пристанищен контрол, и датите на проверките;
5. резултатите от проверките в рамките на
държавния пристанищен контрол (нередности:
„да“ или „не“, задържане: „да“ или „не“);
6. информацията за морски произшествия;
7. информацията за корабите, които през
предходните 12 месеца са отписани от регистрите на корабите на Република България.
(2) Информацията по ал. 1 се събира,
поддържа, осъвременява и използва с цел
изпълнение на задълженията на Република
България като държава на знамето, повишаване на безопасността и предотвратяване
на замърсяването от кораби, плаващи под
българско знаме.
(3) Информацията по ал. 1 се публикува
на интернет страницата на Изпълнителна
агенция „Морска администрация“.
(4) Информацията по ал. 1, т. 4 и 5 се предоставя на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ от корабопритежателите на
кораби, плаващи под българско знаме, не покъсно от 7 дни от извършването на проверката.“
§ 29. В чл. 374 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
съюзът „и“ се заменя с „и/или“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Корабопритежател, който не предостави информацията по чл. 372а, ал. 4 в
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предвидения срок, се наказва с глоба или
имуществена санкция 500 лв., а при повторно
нарушение – 1000 лв.“
§ 30. Член 375 се изменя така:
„Чл. 375. (1) Член на екипаж на кораб,
който изпълнява служебните си задължения
с концентрация на алкохол в дъха повече от
0,5 на хиляда или в кръвта повече от 0,25 мг/л
или под въздействието на други упойващи
вещества, се наказва с временно лишаване
от право да заема длъжността, във връзка с
която е извършено нарушението, за срок 6
месеца и глоба 200 лв.
(2) С наказанието по ал. 1 се наказва и
пилот, който извършва пилотско провеждане
на кораб с концентрация на алкохол в дъха
повече от 0,5 на хиляда или в кръвта повече
от 0,25 мг/л или под въздействието на други
упойващи вещества.
(3) При повторно нарушение по ал. 1 или
2 наказанието е временно лишаване от право
да заема длъжността, във връзка с която е
извършено нарушението, за срок една година
и глоба 500 лв.
(4) Установяването на употребата на алкохол
или други упойващи вещества се извършва
при условия и по ред, определени с наредба на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.“
§ 31. В чл. 377, ал. 3 след думите „който
не изпрати“ се добавя „или изпрати невярна“.
§ 32. В чл. 378 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „6 месеца“ се заменят с
„два месеца“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Капитан или член на екипажа на
кораб, който допусне неправилно водене на
корабния Дневник за нефтени операции или
Дневника за корабните отпадъци, се наказва
с глоба от 100 до 1000 лв.“
§ 33. В чл. 383, ал. 1 изречение четвърто се
изменя така: „На нарушителя се дава копие от
фиша, като глобата по него се заплаща преди
отплаването на кораба от виновното лице или
от негово име чрез агента на кораба.“
§ 34. Създават се чл. 383а и 383б:
„Чл. 383а. (1) Който не изпълни или наруши
изискванията на чл. 6а, се наказва с глоба или
с имуществена санкция от 5000 до 15 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 наказанието е глоба или имуществена санкция
от 30 000 до 50 000 лв.
Чл. 383б. (1) Корабопритежателят на кораб
с бруто тонаж 300 или повече, плаващ под
българско знаме, който няма застраховка за
морски искове за кораба, се наказва с глоба или
с имуществена санкция от 5000 до 20 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 наказанието е глоба или имуществена санкция
от 25 000 до 40 000 лв.“
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§ 35. В чл. 384 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Нарушенията на този кодекс се установяват с актове, които се съставят от длъжностни лица в Изпълнителна агенция „Морска
администрация“, определени със заповед на
изпълнителния директор на агенцията. Акт
се съставя и при всяко писмено уведомяване
на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ от капитана на кораба за извършени
по време на плаване от членове на екипажа
нарушения. Възражения по акта могат да се
правят при връчването му или допълнително
пред административнонаказващия орган в
срок до 48 часа след връчването.“
2. В ал. 3 думата „упълномощено“ се заменя
с „оправомощено“, а след думите „длъжностно
лице“ се добавя „в срок до 24 часа след изтичането на срока за възражения, освен ако
случаят представлява фактическа или правна
сложност“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) По отношение на корабопритежателя
наказателното постановление се смята за връчено с връчването му на капитана на кораба
или на корабния агент.“
4. Създава се ал. 7:
„(7) Наказателни постановления, с които
е наложена глоба или имуществена санкция
до 100 лв. включително, не подлежат на обжалване.“
§ 36. В глава XVIII се създава чл. 385:
„Чл. 385. (1) За обезпечаване събирането на
глобата или обезщетението, наложени по тази
глава, корабът, независимо от собствеността
му, се задържа едновременно с връчването на
акта за установяване на нарушението.
(2) Задържаният по реда на ал. 1 кораб се
освобождава след представяне на парична или
банкова гаранция в размер на определените
в наказателното постановление суми.“
§ 37. В § 1a от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 35:
а) в текста преди буква „а“ думите „за
кораби, които не извършват международно
плаване“ се заменят със „за кораби, които
не попадат в обхвата на международните
конвенции“;
б) създават се букви „ж“ и „з“:
„ж) националното знаме е повредено, износено или липсва;
з) извършване на риболовна дейност по
фарватера или на места, създаващи препятствие за маневриращите кораби.“
2. Създават се т. 36 – 40:
„36. „Корабно гориво“ е всякакъв въглеводороден минера лен нефт, вк лючително
смазочни масла, използвани или които ще
бъдат използвани при експлоатирането или
задвижването на кораб, както и всички остатъци от такива продукти.
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37. „Застраховка“ по смисъла на глава XVв
представлява застраховка със или без самоучастие, в т.ч. застраховка за вреди от вида,
обичайно предлаган от членовете на Международната група на клубовете „Пи енд Ай“
(International Group of P&I Clubs), както и други
ефективни форми на застраховане (включително доказано самозастраховане) или финансови
обезпечения, предоставящи сходни условия за
гарантиране изпълнението на задължението за
обезщетяване на причинените вреди.
38. „Призната организация“ е организация,
която е призната в съответствие с Регламент
(ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент
и на Съвета от 23 април 2009 г. относно общи
правила и стандарти за организациите за
проверка и преглед на кораби (ОВ, L 131/11
от 28 май 2009 г.).
39. „Свидетелства“ са задължителни свидетелства, издадени съгласно съответните
конвенции на Международната морска организация.
40. „Одит от Международната морска организация“ е одит, осъществен в съответствие с
разпоредбите на Резолюция A.974 (24), приета
от Асамблеята на Международната морска
организация на 1 декември 2005 г.“
Допълнителна разпоредба
§ 38. Законът въвежда изискванията на
Директива 2009/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно
общите правила и стандарти за организациите
за проверка и преглед на кораби и за съответните дейности на морските администрации
(ОВ, L 131/47 от 2009 г.), Директива 2009/18/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
23 април 2009 г. за определяне на основните
принципи, които уреждат разследването на
произшествия в областта на морския транспорт,
и за изменение на Директива 1999/35/ЕО на
Съвета и Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 131/114 от
2009 г.), Директива 2009/20/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно застраховката на корабособствениците
за морски искове (ОВ, L 131/128 от 2009 г.) и
Директива 2009/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно
спазването на изискванията за държавата на
знамето (ОВ, L 131/132 от 2009 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 39. В Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол върху стопанската дейност (обн., ДВ,
бр. 55 от 2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.; изм,
бр. 107 от 2003 г., бр. 39 и 52 от 2004 г., бр. 31
и 87 от 2005 г., бр. 24, 38 и 59 от 2006 г., бр. 11
и 41 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 23, 36, 44
и 87 от 2009 г., бр. 25, 59, 73 и 77 от 2010 г. и
бр. 39 от 2011 г.) т. 40 от приложението към
чл. 9, ал. 1, т. 2 се отменя.
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§ 40. В Закона за държавния печат и националното знаме на Република България
(обн., ДВ, бр. 47 от 1998 г.; изм., бр. 33 и 69
от 1999 г., бр. 95 от 2005 г. и бр. 24 от 2006 г.)
в чл. 18 се правят следните изменения:
1. В текста преди т. 1 думите „в предната
част“ се заличават.
2. В т. 2 думите „съответния български
дипломатически или консулски представител“
се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“.
§ 41. Разпоредбите на § 1 относно чл. 6а
и на § 18 относно чл. 346и – 346м влизат в
сила от 1 януари 2012 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 9 ноември 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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УКАЗ № 224
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за
защита на животните, приет от ХLI Народно
събрание на 9 ноември 2011 г.
Издаден в София на 17 ноември 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
защита на животните (обн., ДВ, бр. 13 от
2008 г.; изм., бр. 80 от 2009 г. и бр. 8 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 7, ал. 2, т. 1 думата „трайно“ се
заличава.
§ 2. Член 10 се отменя.
§ 3. В чл. 21 думите „Не се допускат“ се
заменят със „Забранява се“, а думите „полумаймуни и маймуни“ се заменят с „екземпляри“.
§ 4. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „в домашни условия“
се заменят с „извън зоологически градини,
центрове за отглеждане и размножаване на
защитени видове животни, спасителни центрове и бази за интензивно стопанисване на
дивеч“.
2. В ал. 3 думите „диви животни извън
естествената им среда“ се заменят с „дивите
животни по ал. 1 и 2“.
§ 5. Създава се чл. 22а:
„Чл. 22а. (1) За регистрацията по чл. 22,
ал. 1 регионалните инспекции по околната
среда и водите издават регистрационни карти.
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(2) Регистрационните карти съдържат:
1. име на собственика;
2. вид на отглеждания екземпляр;
3. пол и година на раждане/излюпване на
екземпляра;
4. маркировка, ако такава е налична;
5. адрес, на който се отглежда екземплярът;
6. документ, указващ произхода на екземпляра, когато е дарен, закупен, внесен на територията на страната или придобит по друг
начин от друго физическо или юридическо
лице, включително държавна институция;
7. номер на разрешителното, когато такова
се изисква по реда на чл. 22, ал. 2.
(3) При смяна на собствеността на екземпляра оригиналът на регистрационната карта
се предава на новия собственик, който я използва за последваща регистрация.“
§ 6. В чл. 27, ал. 1 след думата „бозайници“
се поставя запетая и думите „и полумаймуни и
маймуни“ се заменят с „включително видове“.
§ 7. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 думите „Мерките за овладяване
на популацията“ се заменят с „Ветеринарномедицинските манипулации“.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) За изпълнение на програмите по ал. 1
общинските съвети приемат наредби за овладяване популацията на безстопанствените
кучета.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
след думите „ал. 1“ се добавя „и наредбите
по ал. 5“.
§ 8. В чл. 59, ал. 2 думите „по глава трета“
се заличават.
§ 9. Член 62 се изменя така:
„Чл. 62. (1) Който прояви жестокост към
животно по смисъла на чл. 7, се наказва с
глоба от 500 до 1000 лв., освен ако деянието
не съставлява престъпление.
(2) В случаите по чл. 7, ал. 2, т. 2 се прилага
разпоредбата на чл. 422 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, а в случаите
по чл. 7, ал. 2, т. 19 и 20 – разпоредбата на
чл. 427 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност.
(3) В случаите по ал. 1 животното може
да се отнеме в полза на държавата.
(4) Който стреля по безстопанствени животни, опитомени животни или животни в плен
и диви животни, освен в случаите на крайна
необходимост или в съответствие с разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча
или Закона за биологичното разнообразие, се
наказва с глоба от 500 до 1000 лв., освен ако
деянието не съставлява престъпление.
(5) Когато нарушението по ал. 1 и 4 е
извършено от ветеринарен лекар или ветеринарен техник, от длъжностно лице или
лице, осъществяващо дейност или професия,
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свързана с отглеждане или полагане на грижи
за животни, се налага глоба в размер от 1000
до 1500 лв., освен ако деянието не съставлява
престъпление.
(6) Когато нарушението по ал. 1 и 4 е извършено повторно, глобата е от 1000 до 2000 лв.“
§ 10. В чл. 70, ал. 1 след думите „Министерството на околната среда и водите“ се
поставя запетая и се добавя „регионалните
инспекции по околната среда и водите“.
§ 11. В чл. 75 думите „ал. 3“ се заменят
с „ал. 5“.
§ 12. В чл. 76 думите „чл. 40“ се заменят
с „чл. 34“.
§ 13. В § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба думите „трайно“ и „или с трайни вредни
последствия за здравето му“ се заличават.

§ 17. В срок до 31 декември 2015 г. общинските съвети и кметовете на общини осигуряват настаняването на безстопанствените
животни в приютите по чл. 41, ал. 1.
§ 18. В 6-месечен срок от влизането в сила
на този закон общинските съвети изготвят и
приемат наредбите по чл. 40, ал. 5.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм.,
бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от
2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35,
74, 95 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г. и
бр. 8 от 2011 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 151:
а) в т. 1 след думите „посочени в“ се добавя „чл. 117, ал. 1, т. 10, 11 и 12“ и се поставя
запетая;
б) в т. 2 думите „боеве или“ и „или смърт“
се заличават.
2. В чл. 422:
а) в ал. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „освен ако деянието не съставлява
престъпление“;
б) алинея 2 се отменя.
3. В чл. 426 числото „50“ се заменя със „100“
и думите „и животното може да се отнеме в
полза на държавата“ се заличават.
4. В чл. 427 ал. 3 се отменя.
5. В чл. 428 след думите „в размер 100 лв.“
текстът докрая се заличава.
6. В чл. 429:
а) в ал. 1 числото „20“ се заменя с „200“;
б) в ал. 2 думите „20 до 40“ се заменят с
„200 до 400“.
§ 15. В Закона за почвите (обн., ДВ, бр. 89
от 2007 г.; изм., бр. 80 от 2009 г. и бр. 98 от
2010 г.) в чл. 30 думите „Изпълнителната
агенция по почвените ресурси към министъра на земеделието и храните“ се заменят с
„Министерството на земеделието и храните“.
§ 16. В Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични
щети (обн., ДВ, бр. 43 от 2008 г.; изм., бр. 12, 32
и 35 от 2009 г., бр. 77 и 98 от 2010 г.) в чл. 11,
ал. 2 думите „директора на Изпълнителната
агенция по почвените ресурси към министъра на земеделието и продоволствието“ се
заменят с „Министерството на земеделието
и храните“.

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 9 ноември 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
12309

УКАЗ № 225

ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Международната
конвенция от Найроби за изваждане на потънало имущество, 2007, приет от ХLI Народно
събрание на 9 ноември 2011 г.
Издаден в София на 17 ноември 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН
за ратифициране на Международната конвенция от Найроби за изваждане на потънало
имущество, 2007
Член единствен. Ратифицира Международната конвенция за изваждане на потънало
имущество от Найроби, 2007, приета от Международната морска организация на дипломатическа конференция, проведена в периода от
14 до 18 май 2007 г., със следната декларация
по член 3, алинея 2 от конвенцията:
„Република България декларира, че разширява приложното поле на Международната конвенция за изваждане на потънало
имущество от Найроби, 2007, към потънало
имущество, намиращо се на нейна територия,
включително в териториалното море, съгласно
член 4, параграф 4 от конвенцията.“
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 9 ноември 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
12310
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 303
ОТ 11 НОЕМВРИ 2011 Г.

за допълнение на Постановление № 258 на
Министерския съвет от 2007 г. за приемане
на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Транспорт“,
съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие, за
финансовата рамка 2007 – 2013 г. (обн., ДВ,
бр. 89 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 8 от 2010 г.
и бр. 37 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В чл. 6, ал. 3 се
създава т. 9:
„9. наем на помещени я и/или сг ради;
режийни разходи за поддържане на помещения и/или сгради, включително разходи за
електроенергия, отопление, вода, телефон,
факс, почистване и за ползване на сигналноохранителна техника; разходи за подготовка
на техническа документация за помещения
и/или сг ради; разходи за инвестиционно
проектиране за помещения и/или сгради;
задължителните разходи за помещения и/или
сгради в резултат на изпълнение на строителни и монтажни работи, като разходи за
авторски надзор, оценка на съответствието
на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, строителен
надзор, въвеж дане в експлоатаци я и др.;
разходи за строителни и монтажни работи
за обновяване, преустройство, реконструкция
и всички видове ремонт на помещения и/
или сгради.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
12346

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304
ОТ 11 НОЕМВРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Правилника за прилагане на Закона
за държавната финансова инспекция, приет с
Постановление № 197 на Министерския съвет
от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 20 от 2008 г. и бр. 30 от 2009 г.), се
правят следните изменения и допълнения:
1. Член 4 се изменя така:
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„Чл. 4. (1) Молбите, жалбите и сигналите
по чл. 5, ал. 1, т. 1 от закона се подават по
пощата, по факс или по електронен път и
трябва да съдържат:
1. наименованието и седалището на организацията или на лицето по чл. 4 от закона,
където са извършени нарушенията;
2. достатъчно конкретни данни за извършени нарушения на бюджетната, финансовостопанската или отчетната дейност, както
и на дейността по възлагане и изпълнение
на обществени поръчки на организациите и
лицата по чл. 4 от закона;
3. индивидуализиращи данни на подателя – име, адрес за връзка и подпис, както
и в какво качество са му станали известни
твърдeните нарушения.
(2) Молбите, жалбите и сигналите, които
не съдържат реквизитите по ал. 1, т. 1, не се
разглеждат.
(3) Не се разглеждат и молби, жалби и
сигнали, съдържащи твърдения за нарушения,
за които са изтекли законовите срокове за
реализиране на административнонаказателна
и/или имуществена отговорност.“
2. В чл. 5:
а) в ал. 1 думите „чл. 5, т. 1“ се заменят с
„чл. 5, ал. 1, т. 1“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) При установено съответствие с изискванията на чл. 4 на молбите, жалбите и сигналите се извършва оценка за ефективност от
възлагането на финансова инспекция по тях
въз основа на следните критерии: обществен интерес, възможност за реализиране на
административнонаказателна или имуществена отговорност или за предприемане на
предвидените в закона последващи мерки в
рамките на предвидените срокове, надеждност
на информацията, вид и стойност на твърдените нарушения, длъжност на евентуалния
нарушител и други.“;
в) алинея 3 се отменя;
г) в ал. 4 думата „анализа“ се заменя с
„оценката“.
3. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. При възлагане на финансова инспекция по чл. 5, ал. 1, т. 2 от закона в искането
се конкретизира предметният обхват на финансовата инспекция, като се посочват точно
въпросите, които следва да бъдат проверени.“
4. В чл. 7 думите „чл. 5, т. 3“ се заменят с
„чл. 5, ал. 1, т. 3“ и думите „по реда на чл. 6,
ал. 2“ се заменят с „от постоянната комисия
по чл. 5, ал. 1“.
5. В чл. 8а думите „чл. 5, т. 6“ се заменят
с „чл. 5, ал. 1, т. 6“, а думите „в администрацията на Министерския съвет“ се заменят с
„на Министерството на вътрешните работи“.
6. В глава първа се създават чл. 8б и 8в:
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„Чл. 8б. Възлагането на финансови инспек ц ии на основа ни я та по ч л. 5, а л. 1,
т. 4 – 6 от закона следва да се извършва
своевременно съобразно определените срокове, а в случаите по чл. 5, ал. 1, т. 1 – 3 и
7 от закона – съобразно административния
капацитет на агенцията.
Чл. 8в. (1) В случаите по чл. 5, ал. 2 от закона
финансовите инспекции се извършват периодично въз основа на утвърден годишен план.
(2) Годишният план съдържа наименование
и седалище на възложителите на обществени
поръчки, подлежащи на финансова инспекция
през съответната година, и периода, през
който тя ще бъде извършена.
(3) Определянето на конкретните възложители на обществени поръчки се извършва
след анализ на информация за дейността
по възлагане и изпълнение на обществени
поръчки.
(4) Информацията за възложителите на
обществени поръчки и за дейността им по
възлагане и изпълнение на обществени поръчки се получава от Регистъра на обществените
поръчки, Агенцията по обществени поръчки,
Сметната палата, Комисията за защита на
конкуренцията, управляващите органи на
оперативните програми на Европейския съюз,
възложителите на обществени поръчки, постъпилите молби, жалби и сигнали по чл. 5,
ал. 1, т. 1 от закона, докладите за извършени
финансови инспекции от органите на агенцията, както и от други източници.
(5) Информацията по ал. 4 подлежи на
анализ и оценка с оглед да се определят конкретните възложители за включване в плана
по ал. 1 през съответната година. Анализът и
оценката се извършват на базата на следните
рискови фактори за дейността на възложителите на обществени поръчки: статут, брой,
вид и стойност на проведените обществени
поръчки, както и стойност на извършените
разходи за доставки, услуги и строителство
през съответната година, брой на сигналите
за извършени нарушения, на констатираните
нарушения от органите на агенцията, както
и обществения интерес към дейността им.
(6) Броят на възложителите, включени в
плана по ал. 1, се определя съобразно административния капацитет на агенцията.
(7) Планът по ал. 1 се утвърждава до 31
декември на предходната година.
(8) Промените в плана по ал. 1 се утвърждават от директора на агенцията.“
7. В чл. 9:
а) създава се нова т. 5:
„5. утвърждава годишния план на финансовите инспекции на дейността по възлагане
и изпълнение на обществени поръчки;“
б) досегашните т. 5 – 8 стават съответно
т. 6 – 9;
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в) досегашната т. 9 става т. 10 и в нея думите „чл. 8, ал. 1, т. 5“ се заменят с „чл. 8,
ал. 1, т. 6“;
г) досегашните т. 10 и 11 стават съответно
т. 11 и 12.
8. В чл. 20, ал. 4:
а) изречение първо се изменя така:
„Когато докладът съдържа констатации
за установени нарушения и вреди, за които
в рамките на срока на финансовата инспекция не са съставени актове за установяване
на административни нарушения и актове за
начет, съответните констатации от доклада
и доказателствата към тях се връчват и на
лицата, извършили описаните в констатациите
нарушения.“;
б) в изречение трето думите „при върнати две обратни разписки“ се заменят с „при
върната обратна разписка“.
9. В чл. 46, ал. 4 думите „две получени
последователни покани“ се заменят с „получена покана“.
10. В чл. 51 думите „Проверяваната организация изпраща“ се заменят с „Организациите
и лицата по чл. 4, т. 1 – 3 от закона са длъжни
да изпратят“.
11. В чл. 52б, ал. 1 и 2 думите „в администрацията на Министерския съвет“ се заменят
с „на Министерството на вътрешните работи“.
12. В чл. 52з, ал. 1 и 2 думите „в администрацията на Министерския съвет“ се заменят
с „на Министерството на вътрешните работи“.
§ 2. В Устройствения правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция, приет с
Постановление № 167 на Министерския съвет
от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 56 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 65 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 61
от 2008 г., бр. 30 и 85 от 2009 г., бр. 34 от
2010 г. и бр. 2 от 2011 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 4, ал. 1 числото „176“ се заменя
със „181“.
2. В чл. 5:
а) в ал. 3 т. 10 и 11 се отменят;
б) в ал. 5 думите „чл. 10, ал. 2 – 6“ се заменят с „чл. 10, ал. 2 – 9“.
3. В чл. 7, ал. 2:
а) създава се нова т. 8:
„8. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в агенцията;“
б) досегашната т. 8 става т. 9 и се изменя
така:
„9. организира ежегодно изготвянето на
доклад за състоянието на администрацията;“
в) досегашната т. 9 става т. 10.
4. В чл. 9 ал. 2 се изменя така:
„(2) Общата администрация е организирана
в дирекция „Финансово-стопански дейности,
управление на човешките ресурси, информационно обслужване и комуникация“.“
5. Член 10 се изменя така:
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„Чл. 10. Дирекция „Финансово-стопански
дейности, управление на човешките ресурси,
информационно обслужване и комуникация“:
1. изготвя бюджетната прогноза и проекта
на бюджет за приходите и разходите на агенцията за съответната година;
2. организира, осъществява и контролира
финансово-счетоводната дейност, осигурява
изпълнението на бюджета, следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на
паричните средства и ползване на активите
на агенцията и осигурява организацията по
прилагането на нормативните актове в областта на обществените поръчки;
3. организира и осъществява управлението на активите, материално-техническото
снабдяване, изпълнението на мероприятия
по отбранително-мобилизационна подготовка
и управление при кризи, осигурява здравословни и безопасни условия на работа, както
и охранителния и пропускателния режим в
административните помещения на агенцията;
4. изготвя актове и документи, свързани с
възникването, изменянето и прекратяването
на служебните и трудовите правоотношения
със служителите;
5. организира и осъществява дейности по
управление на човешките ресурси в съответствие с нормативните и вътрешните актове,
планира и организира мероприятия за изграждане и развитие на административния
капацитет на агенцията;
6. осъществява правно-нормативното обслужване в областта на административното
управление на агенцията и осигурява процесуалното представителство на агенцията по
граждански и административни дела;
7. организира и осъществява деловодната
и архивната дейност в агенцията и регистрирането и обработването на класифицирана
информация, както и изготвя и поддържа
списък на вещите лица по чл. 10, ал. 2 ЗДФИ;
8. планира, администрира и поддържа
инфраструктурата на информационните технологии в агенцията, както и разработва
правила, инструкции и процедури за използването на информационни и комуникационни
технологии;
9. отговаря за системите, свързани с електронното правителство и оперативната съвмест имост на данни те, обмен яни меж д у
администрациите;
10. организира внедряването, поддръжката
и усъвършенстването на приложни информационни системи и отговаря за сигурността
на информационните системи в агенцията;
11. осигурява автоматизирана обработка
на информацията при събиране, обобщаване,
анализ и отчитане на резултатите от дейността
на агенцията, както и поддържа електронна
база данни, свързана с инспекционната дейност на агенцията;
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12. организира, координира и провежда
публичната комуникация на агенцията, като
и нформ и ра общес т венос т та и оси г у ря ва
публичност и прозрачност на дейността на
агенцията;
13. съдейства при осигуряване на достъпа до обществена информация за медии и
граждани и организира популяризирането на
подготвяните проекти на нормативни актове
на агенцията;
14. координира и контролира поддържането
и актуализирането на информацията на интранет и интернет страниците на агенцията,
одобрява информацията за публикуването є;
15. подготвя, координира и протоколно
осигурява публичните изяви на директора на
агенцията и/или на упълномощени от него
длъжностни лица при пресконференции, официални и работни срещи, както и поддържа
протоколната кореспонденция.“
6. Член 11 се отменя.
7. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. Специализираната администрация
е организирана в 4 дирекции:
1. дирекция „Извънпланова инспекционна
дейност“;
2. дирекция „Планова инспекционна дейност в областта на обществените поръчки“;
3. дирекция „Анализ и отчет на инспекционната дейност“;
4. дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“.“
8. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. Дирекция „Извънпланова инспекционна дейност“:
1. организира, ръководи и извършва извънплановата инспекционна дейност в съответствие с чл. 5, ал. 1 ЗДФИ;
2. извършва последващи финансови инспекции за спазването на нормативните актове,
които уреждат бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност на организациите
и лицата по чл. 4 ЗДФИ;
3. установява нарушения на нормативните
актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, и привлича
към административнонаказателна отговорност
виновните лица при наличието на съответните
законови основания;
4. разкрива причинени вреди на имуществото на организациите и лицата по чл. 4 и
привлича към имуществена отговорност виновните лица при наличието на съответните
законови основания;
5. установява индикатори за извършени
измами по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на ЗДФИ;
6. предлага, организира и извършва насрещни проверки;
7. предлага назначаване на вещи лица по
чл. 10, ал. 2 ЗДФИ във връзка с извършваните
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извънпланови финансови инспекции, съставя
проекти на договори и приема заключенията
на вещите лица;
8. оказва съдействие на контрольорите на
Европейската комисия за предоставянето на
достъп до помещения и/или документация
и носители на компютърни информационни
данни, за извършване на контрола и проверките на място – при отказ на проверяваната
организация и на лице по чл. 4, т. 7 ЗДФИ,
финансирани със средства по международни
договори или програми на Европейския съюз;
9. текущо следи за качеството на извънплановата инспекционна дейност, като дава
становища по проектите на документи и актове, отразяващи резултатите от дейността;
10. съдейства при извършването на проверки за последващ контрол на качеството
върху инспекционната дейност.“
9. Създават се чл. 13а и 13б:
„Чл. 13а. Дирекция „Планова инспекционна
дейност в областта на обществените поръчки“:
1. организира, ръководи и извършва плановата инспекционна дейност в съответствие
с чл. 5, ал. 2 ЗДФИ;
2. събира и анализира информация за дейността на лицата по чл. 4 ЗДФИ по възлагане
и изпълнение на обществени поръчки;
3. определя периодичността за извършване
на финансови инспекции по чл. 5, ал. 2 ЗДФИ
и конкретните възложители, подлежащи на
контрол през съответната година, на базата
на анализ на информацията за дейността по
възлагане и изпълнение на обществени поръчки, оценка на рискови фактори и съобразно
административния капацитет на агенцията и
изготвя годишен план;
4. извършва последващи финансови инспекции на дейността по възлагане и изпълнение
на обществени поръчки на организациите и
лицата по чл. 4 ЗДФИ въз основа на утвърден годишен план и отговаря за неговото
изпълнение;
5. установява нарушения на нормативните
актове, уреждащи дейността по възлагане и
изпълнение на обществени поръчки, както
и бюджетната, финансово-стопанската или
отчетната дейност и привлича към административнонаказателна отговорност виновните
лица при наличието на съответните законови
основания;
6. разкрива причинени вреди на имуществото на организациите и лицата по чл. 4
ЗДФИ и привлича към имуществена отговорност виновните лица при наличието на
съответните законови основания;
7. установява индикатори за извършени
измами по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на ЗДФИ;
8. предлага, организира и извършва насрещни проверки;
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9. предлага назначаване на вещи лица по
чл. 10, ал. 2 ЗДФИ във връзка с извършваните планови финансови инспекции, съставя
проекти на договори и приема заключенията
на вещите лица;
10. текущо следи за качеството на плановата
инспекционна дейност, като дава становища
по проектите на документи и актове, отразяващи резултатите от дейността;
11. съдейства при извършването на проверки за последващ контрол на качеството
върху инспекционната дейност.
Чл. 13б. Дирекция „Анализ и отчет на
инспекционната дейност“:
1. регистрира всяко конкретно искане за
възлагане на финансова инспекция в информационната система на агенцията;
2. организира дейността на постоянната
комисия за разглеждане на молби, жалби
и сигнали по чл. 5, ал. 1 от правилника за
прилагане на закона и изготвя отговори до
подателите относно решенията на комисията;
3. отчита резултатите от всяка конкретна
инспекция в информационната система на
агенцията;
4. предлага на директора на агенцията
или на упълномощени от него длъжностни
лица последващи мерки за реализация на
резултатите от инспекционната дейност по
реда на ЗДФИ;
5. анализира причините и условията за
установените при финансова инспекция нарушения на финансовата дисциплина и предлага
на компетентните органи мерки за отстраняването им;
6. изготвя отговори за резултатите от всяка
финансова инспекция, възложена по чл. 5, ал. 1
ЗДФИ, до съответните податели на исканията
за възлагане на инспекциите;
7. събира и ана лизира информаци ята,
свързана с изготвянето на годишния отчет
за резултатите от дейността на агенцията по
чл. 8, ал. 2 ЗДФИ;
8. събира и анализира информацията за
резултатите от приключилите финансови инспекции по тримесечия за публикуването им
на интернет страницата на агенцията;
9. организира обмена на информация и
сътрудничеството на агенцията със Сметната
палата относно проверените и подлежащите на
финансови инспекции или одит възложители
на обществени поръчки;
10. подпомага директора при организирането, извършването и докладването на дейността
му като член на Съвета за координация в
борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз
(АФКОС).“
10. В чл. 15:
а) в основния текст думите „и методологично“ се заличават;
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б) в т. 3 думите „актове за начет“ се заличават, а накрая се поставя запетая и се
добавя „както и по дела по Закона за достъп
до обществена информация“;
в) в т. 4 след думата „становища“ се добавя „и проекти на решения“, а думите „по
Административнопроцесуалния кодекс и“ се
заличават;
г) точка 7 се изменя така:
„7. организира изготвянето на методически
указания за извършване на инспекционната
дейност и дейността по оказване съдействие
на контрольорите на Европейската комисия;“
д) точка 9 се изменя така:
„9. организира и извършва проверки за
последващ контрол на качеството върху инспекционната дейност и дейността по оказване
съдействие на контрольорите на Европейската
комисия;“
е) точки 10 – 12 се изменят така:
„10. анализира резултатите от административнонаказателните производства и съдебната
практика, свързани с инспекционната дейност;
11. участва в съгласувателни процедури с
контролните институции в областта на обществените поръчки;
12. подпомага директора при изготвянето
на стратегически и оперативни документи за
дейността на агенцията.“;
ж) точка 13 се отменя.
11. Създава се чл. 17а:
„Чл. 17а. (1) Служителите по трудово и
по служебно правоотношение имат право на
допълнително месечно възнаграждение към
основната заплата за работа в агенцията, определено съобразно заеманата от тях длъжност,
в размер, както следва:
1. за заместник-директор и за висши държавни служители – от 35 до 50 на сто от
основната месечна заплата;
2. за ръководни длъжности – от 25 до 40
на сто от основната месечна заплата;
3. за експертни длъжности с аналитични
и/или контролни функции – от 20 до 35 на
сто от основната месечна заплата;
4. за експертни длъжности със спомагателни
функции – от 15 до 30 на сто от основната
месечна заплата;
5. за технически длъжности – от 10 до 25
на сто от основната месечна заплата.
(2) Индивидуалният размер на допълнителното месечно възнаграждение на всеки
служител се определя ежегодно със заповед
на директора на агенцията в размерите, определени по ал. 1, и съгласно вътрешните
правила за организация на работната заплата.
(3) Индивидуалният размер на допълнителното месечно възнаграждение на директора
на АДФИ се определя ежегодно със заповед
на министъра на финансите или на упълномощено от него длъжностно лице, като то не
може да надвишава 50 на сто от основната
му месечна заплата.“
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12. В чл. 22, ал. 2, т. 4 думите „изготвя
отчет за“ се заменят с „отчита“.
13. Приложението към чл. 4, ал. 2 се изменя така:
„Приложение
към чл. 4, ал. 2
Численост на персонала в административните
звена на Агенцията за държавна финансова инспекция – 181 щатни бройки

Директор
1
Заместник-директор
1
Главен секретар
1
Служител по сигурността на
информацията
1
Обща администрация:
28
в т.ч.
дирекция „Финансово-стопански
дейности, управление на човешките
ресурси, информационно обслужване
и комуникация“
28
Специализирана администрация:
149
в т.ч.:
дирекция „Извънпланова инспекционна
дейност“
68
дирекция „Планова инспекционна
дейност в областта на обществените
поръчки“
48
дирекция „Анализ и отчет на инспекционната дейност“
13
дирекция „Правно осигуряване на
инспекционната дейност“
20“.
§ 3. В Постановление № 215 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
финансите и за преобразуване и закриване на
административни структури към министъра на
финансите (обн., ДВ, бр. 104 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 112 от 1999 г., бр. 30 от 2000 г., бр. 4,
16, 17, 55 и 87 от 2001 г., бр. 9 и 79 от 2002 г.,
бр. 42, 49 и 102 от 2003 г., бр. 8, 64 и 106 от
2004 г., бр. 27, 56, 76, 90 и 103 от 2005 г., бр. 2,
37, 48, 56, 65, 77, 90 и 93 от 2006 г., бр. 11, 26,
53 и 84 от 2007 г., бр. 37, 61, 79 и 108 от 2008 г.,
бр. 81, 85, 90, 100, 101 и 102 от 2009 г. и бр. 2,
34, 46, 64 и 88 от 2010 г.) в приложение № 2
към чл. 4, ал. 3, т. 3 числото „176“ се заменя
със „181“.
Заключителни разпоредби
§ 4. Разпоредбата на § 2, т. 11 влиза в сила
от 9 август 2011 г.
§ 5. Министърът на финансите до 30 ноември 2011 г. да внесе в Министерския съвет
проект на нормативен акт за компенсиране
на увеличената численост на Агенцията за
държавна финансова инспекция.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
12347
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305
ОТ 11 НОЕМВРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 36 на Министерския съвет от 2001 г. за
изграждане на Комплексна автоматизирана
система за управление при извънредно, военно
положение и/или положение на война (КАС)
(обн., ДВ, бр. 17 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 107
от 2002 г., бр. 47 от 2004 г., бр. 103 от 2008 г.
и бр. 1 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 5, ал. 1 думата „държавния“ се
заменя с „централния“.
§ 2. Създава се нов чл. 6:
„Чл. 6. Комплексната автоматизирана система се проектира, изгражда и въвежда в експлоатация в съответствие с военните стандарти
ВС 40095, ВС 40094 и ВС 40069, стандартите и
препоръките на Международната организация
по стандартизация (ISO), Международната електротехническа комисия (IEC), Международния
съюз по далекосъобщения (ITU) и съответните приети стандарти и стандартизационни
споразумения в НАТО и Европейския съюз.“
§ 3. Навсякъде в постановлението думите
„извънредно, военно положение и/или“ се
заменят с „извънредно положение, военно
положение или“.
§ 4. Навсякъде в постановлението думите
„министерствата“, „ведомствата“ и „министерствата и ведомствата“ се заменят с „държавните органи и институции“.
§ 5. Приложение № 1 (секретно) към чл. 2
и приложение № 2 (секретно) към чл. 4 се
заменят съответно с приложениe № 1 (секретно) към чл. 2 „Правилник за изграждане,
поддържане и управление на Комплексната
автоматизирана система за управление на
страната при извънредно положение, военно
положение или положение на война“ и приложение № 2 (секретно) към чл. 4 „Състав на
специализираните звена по КАС за изграждане
на подсистемите“.
Заключителни разпоредби
§ 6. В срок три месеца от влизането в сила
на постановлението министрите и ръководителите на държавните органи и институции по
приложение № 2 (секретно) привеждат статута
и състава на звената по К АС в ръководените
от тях администрации в съответствие с разпоредбите на чл. 4.
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
12348
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РЕШЕНИЕ № 818
ОТ 11 НОЕМВРИ 2011 Г.
за отчуждаване на части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда за изграждане
на обект „Реконструкция и електрификация
на жп линията Пловдив – Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч“,
Фаза 1: Крумово – Първомай – реконструкция на съществуващи въздушни линии (ВЛ)
20 kV и ВЛ 200 kV
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост, чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни държавни и
значими обществени интереси, своевременно
приключване на отчуждителните процедури
и осъществяване на строителните дейности
в определените срокове, усвояване на планираните средства от финансовата рамка на
проекта и запазване осигуреното финансиране
на строителството на обекта
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект „Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив – Свиленград
и оптимизиране на трасето за скорост 160
км/ч“, Фаза 1: Крумово – Първомай – реконструкция на съществуващи въздушни линии
(ВЛ) 20 kV и ВЛ 200 kV, съгласно Решение
№ 611 на Общинския съвет на Община Садово
от 25 ноември 2010 г. за одобряване на парцеларни планове за реконструкция на части
от имоти – частна собственост, намиращи
се на територията на община Садово, област
Пловдив, подробно описани в приложението
по вид, размер, местонахождение, размер на
паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране
на процедурата по отчуждаване на имотите
по т. 1, са за сметка на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията.
3. Допуска предварително изпълнение на
т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
12349

65139.079.037

65139.090.003

65139.090.006

04594.019.028

04594.019.016

04594.019.040

66127.026.038

66127.026.018

079048

090026

090028

019097

019016

019040

026108

026018

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Нива

Начин на трайно ползване

Площ
на имота
(в дка)

№ стълб

Обща площ
за отчуждаване
(в дка)

0,267

ІV

9,135 Реконструкция на ВЛ 220 0,048
kV „Тракия“ – km 172+727,
стълб № 221А

V

V

V

3,704 Реконструкция на ВЛ 220 0,048
kV „Тракия“ – km 180+668
(180+506), стълб № 198А

8,392 Реконструкция на ВЛ 220 0,064
kV „Тракия“ – km 180+668
(180+506), стълб № 199

4,410 Реконструкция на ВЛ 220 0,064
kV „Тракия“ – km 180+668
(180+506), стълб № 199А

СТЕЖЕРА

СТЕЖЕРА

V

V

5,821 Реконст ру к ц и я на ВЛ 0,048
220 kV „Трак и я“ – km
1 8 1+ 6 8 0 (1 8 1+ 6 9 0 ) ,
ст ъ лб № 197А

5,815 Реконструкция на ВЛ 220 0,038
kV „Тракия“ – km 181+680
(181+690), стълб № 197

Землище с. Селци, ЕКАТТЕ 66127, община Садово, област Пловдив

ПЯСЪКА

ПЯСЪКА

ПЯСЪКА

Землище с. Богданица, ЕКАТТЕ 04594, община Садово, област Пловдив

КЕСИК ЧАИР IV

3,830 Р е к о н с т р у к ц и я н а 0,037
ВЛ 220 kV
„Р у ме лия“ – km 172+521, стълб
№ 194А

5,729 Реконструкция на ВЛ 20 0,001
kV „СД-ХИК 91“ – km
174+069, стълб № 4

4,636 Реконструкция на ВЛ 20 0,003
kV „СД-ХИК 91“ – km
174+069, стълб № 4

V

V

КЕСИК ЧАИР IV

ДЮНГЮЛА

ДЮНГЮЛА

Землище гр. Садово, ЕКАТТЕ 65139, община Садово, област Пловдив

Местност

36,0 0

29,00

36,00

48,00

47,00

64,00

50,00

2,00

4,00

Oценка на
площта за
отчуждаване (в лв.)

Садово, ул. „Васил Коларов“
№ 25

Садово,
ул. „Васил Коларов“
№5

Адрес на собственика

С Л А ВЧО НИКОЛОВ
ИВА НОВ

РАНГЕЛ АНДРЕЕВ
АТАНАСОВ

ПЕТКО АНГЕЛОВ
ГАНЧЕВ

МИЛЕН ЙОРДАНОВ
ЯНКОВ

МАРА ИЛИЕВА ИВАНОВА

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ
ПАШЕВ

с. Селци

с. Селци

с. Поповица

с. Ягодово

с. Богданица

Садово

ХРИСТИНА БОРИСОВА Пловдив
ГИТЕВА

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ
ГИТЕВ

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ
ЙОРДАНОВ

Собственик
(име, презиме, фамилия)

ВЕСТНИК

Земеделска

Земеделска

Земеделска

Земеделска

Земеделска

Земеделска

Земеделска

Земеделска

Земеделска

Вид територия

ДЪРЖАВЕН

12349

65139.079.036

Имот № от
парцеларния
план

079046

Имот №
от КВС
Категория

Приложение
към т. 1
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РЕШЕНИЕ № 823
ОТ 14 НОЕМВРИ 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 – мергели, от находище „Севлиево“, гр. Севлиево, община Севлиево, област
Габрово, на „Напредък“ – АД, София
На основание § 4б, ал. 5 във връзка с
ал. 1 – 3 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за концесиите, чл. 4,
ал. 1, т. 1, чл. 6, 7 и чл. 8, ал. 1 от отменения
Закон за концесиите във връзка с § 105, ал. 2
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.)
и мотивирано предложение на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства – строителни материали – мергели, представляващи изключителна държавна собственост, от находище
„Севлиево“, гр. Севлиево, община Севлиево,
област Габрово, на „Напредък“ – АД, София.
2. Определя концесионна площ в размер
355 236 кв. м, която съвпада с площта на
находището и е индивидуализирана с координатите на точки по контура на запасите от
№ 1 до № 14 в координатна система „1970 г.“
съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 25 години.
4. Концесионният договор влиза в сила от
15 март 1999 г.
5. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния
договор.
6. Определя за концесионер без търг или
конкурс „Напредък“ – АД, София.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива мергели в границите на
находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите
мергели;
7.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
7.1.4. да извършва преработка, складиране, транспортиране и продажба на добитите
мергели;
7.1.5. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация;
7.1.6. да извършва с осигурени от него
средства и на свой риск и след предварително
съгласуване с концедента и с компетентните
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органи необходимите дейности, свързани с
добива, включително допроучване и експлоатационно проучване на подземните богатства
в границите на находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да заплаща на концедента дължимото
концесионно плащане при условия и в срокове,
определени в концесионния договор;
7.2.2. да изготви и представи на министъра
на икономиката, енергетиката и туризма:
7.2.2.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка на подземните богатства; срокът за представяне е 8 месеца от
подписването на концесионния договор; след
съгласуването му въз основа на оценка на въздействието върху околната среда и оценка за
съвместимост по реда на Закона за опазване
на околната среда и Закона за биологичното
разнообразие и от Агенция „Пътна инфраструктура“ – въз основа на разрешение, издадено
по реда на чл. 26 от Закона за пътищата,
цялостният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.2.2. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта по
т. 7.2.2.1; срокът за представяне е 8 месеца
от подписването на концесионния договор;
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;
7.2.2.3. годишен работен проект за добив и
първична преработка за всяка година от срока
на концесията; срокът за представяне е 31 януари на съответната година; за 2012 г. срокът
за представяне е 8 месеца от подписването на
концесионния договор; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.2.4. годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта по
т. 7.2.2.3; срокът за представяне е 31 януари
на съответната година; за 2012 г. срокът за
представяне е 8 месеца от подписването на
концесионния договор;
7.2.2.5. план за управление на минните
отпадъци; срокът за предоставяне е 8 месеца
от подписването на концесионния договор;
след утвърждаването му от министъра на
икономиката, енергетиката и туризма планът
за управление на минните отпадъци става
неразделна част от концесионния договор;
7.2.3. да разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
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на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на находището;
7.2.4. да изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
се спазват законите, правилниците и наредбите за правилно и безопасно разработване
на находища на подземни богатства;
7.2.5. да допуска по всяко време до концесионната площ по т. 2 контролни органи и
оторизирани представители на концедента и
да им предоставя документи и информация,
имащи отношение към изпълнението на задълженията по концесионния договор;
7.2.6. да води и да предоставя на министъра
на икономиката, енергетиката и туризма или
на посочен от него компетентен държавен
орган подробна геоложка, техническа и друга
документация и информация, изготвена във
връзка с ползването на находището в границите на концесионната площ по т. 2;
7.2.7. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на регионалния исторически музей;
7.2.8. да предприема за своя сметка и на
своя отговорност всички възможни правни и
фактически действия за постигане на споразумение с титулярите на вещни права върху
земята, както и за промяна на предназначението на земята и одобряване на съответния
подробен устройствен план за поземлените
имоти, попадащи в концесионната площ;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото от концесионера концесионно плащане при условията
и в сроковете, определени в концесионния
договор;
7.3.2. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.3. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 9.1;
7.3.4. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.4.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията;
7.3.4.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
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7.3.5. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на всяко задължение или условие
за осъществяване на концесията; условията
и сроковете за упражняване на правото за
едностранно прекратяване се определят в
концесионния договор.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да не ограничава концесионера да
осъществява правата си по концесията освен
в случаите, уредени в нормативен акт и в
концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
8. Определя следните условия за осъществяване на концесията:
8.1. При наличие на непреодолима сила
концедентът има право да посочи, а концесионерът е длъжен да приеме и да търпи трети
лица да добиват и да се ползват от подземните
богатства в границите на находището по т. 1
без право на обезщетение.
8.2. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
8.2.1. да изпълнява изискванията, свързани
с опазването на земните недра, околната среда,
водите, човешкото здраве, земеделските земи
и горите, защитените със закон територии и
обекти, в т.ч. в актовете и предписанията на
компетентните органи по околна среда, както
и изискванията за опазване на културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред;
8.2.2. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
8.2.3. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
8.2.4. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
8.2.5. да спазва указанията, давани от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма при съгласуване на проектите по
т. 7.2.2;
8.2.6. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
8.2.7. да изпълнява съгласуваните с министъра на икономиката, енергетиката и туризма
цялостен работен проект и годишни работни
проекти;
8.2.8. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони около
водоизточниците и съоръженията за питейнобитово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди,
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и да не допуска наднормено натоварване със
замърсители на околната среда при обекти,
подлежащи на здравна защита.
8.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията на действащото законодателство.
8.4. Добивът се извършва със средства,
осигурени от концесионера и на негов риск.
8.5. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
8.6. Концесионерът се задължава 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.
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 гаранцията е в размер 14 544 лв. и се представя на концедента
в 30-дневен срок от датата на подписване на
концесионния договор;
9.1.2. за всяка следваща година гаранцията
е в размер 100 на сто от стойността на концесионното възнаграждение за предходната
година с начислен ДДС и се представя на
концедента до 31 януари на съответната година;
9.1.3. банковата гаранция по т. 9.1.1 и 9.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година;
9.1.4. при усвояване на цялата или на част
от банковата гаранция по т. 9.1.1 или 9.1.2
концесионерът е длъжен да възстанови нейния
размер в 10-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:
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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 и 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 „б“ 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 всеки отчетен период
(шестмесечие) от срока на концесията не може
да бъде по-нисък от 4545 лв., формиран на
базата на 15 150 тона/шестмесечие мергели
и предвидената стойност за единица добито
подземно богатство съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1,
буква „б“ от методиката по т. 10.3.
10.6. Размерът на концесионното плащане
по т. 10.3 и минималният размер на концесионното плащане по т. 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 Севлиево.
11. Концесионерът се задължава да внесе
в срок до 30 дни от датата на подписване на
концесионния договор:
11.1. Еднократно парично плащане в размер 6000 лв.
11.2. Еднократна сума от сбора на дължимите плащания за всеки отчетен период, за
който концесионерът не докаже плащането на
кариерна такса по Закона за местните данъци
и такси, заедно със законната лихва върху тях
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до датата на изплащането є – за периода от
влизането в сила на концесионния договор
до датата на подписването му.
12. 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
или консервация на миннодобивния обект и
за рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
богатства.
13. Оправомощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
13.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Напредък“ – АД,
София.
13.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
13.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
13.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на концесионната
площ на находище „Севлиево“
Координатна система „1970 г.“
№

X

Y

1.

4678362,90

8653893,80

2.

4678546,50

8653753,40

3.

4678846,50

8653772,50

4.

4679024,60

8654008,00

5.

4679005,50

8654162,50

6.

4678910,30

8654240,50

7.

4678773,60

8654279,30

8.

4678668,90

8654309,60

9.

4678305,30

8654384,40

10.

4678291,10

8654313,50

11.

4678273,60

8654226,40

12.

4678260,70

8654177,10

13.

4678230,40

8654061,50

14.

4678346,40

8653914,80
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
СПОРАЗУМЕНИЕ

в областта на здравеопазването между правителството на Република България и правителството на Френската република
(Утвърдено с Решение № 661 от 1 септември
2011 г. на Министерския съвет. В сила от
1 ноември 2011 г.)
Правителството на Република България
и правителството на Френската република,
страни по това споразумение,
в стремежа си към разширяване и задълбочаване на отношенията в областта на
общественото здраве, предвид членството на
България в Европейския съюз и обмена на
добри практики, произтичащ от това, в качеството им на европейски партньори,
с цел развиване на сътрудничество между
двете министерства на здравеопазването и
техните институции посредством обмен на
информация и документация, посещения на
експерти, учебна дейност, включително участие в семинари и конференции,
се споразумяха за следното:
Член 1
Организация, финансиране на болничните
заведения, електронизация на здравната
система
• Страните обменят регулярно информаци я и док у ментаци я, свързани
със законодателството и данните за
болничната система.
• Страните обменят опит и информация
от полза за тях при управлението на
здравната система на централно и местно
ниво.
• Ст рани те обмен я т информаци я с
цел а даптиране на системата на
здравеопазването към потребностите
на населението.
• Страните организират обмена на експерти,
работни посещения и учебна дейност,
като семинари и конференции, между
съответните институции и заведения на
двете страни.
• С т ра н и т е обмен я т и нформа ц и я във
връзка с осигуряването на достъп на
пациентите до лекарствени продукти.
Член 2
Акредитация на лечебните заведения
• Ст рани те обмен я т информаци я и
документация относно акредитацията
на лечебните заведения и организират
посещени я меж д у инст и т у ц ии т е,
отговарящи за тази дейност.
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Член 3
Достъп и покриване на разходите за медицинско обслужване
• Страните обменят информация, свързана
с достъпа до медицинско обслужване
и покриване на разходите на здравно
осигурените, както и на тези, които
нямат здравна осигуровка.
• Ст рани те организират посещени я
н а е к с п е р т и м е ж д у и н с т и т у ц и и т е,
отговарящи за социалната защита, с
оглед подобряване на медицинското
обслужване на пациентите.
Член 4
Трансгранично сътрудничество
• Ст рани те обмен я т информаци я и
документация и организират посещения
на експер т и с це л под пома г а не на
Б ъ л г ари я п ри о с ъще с т в я в а не т о н а
ефективно трансгранично сътрудничество
с намиращите се в съседство с нея страни
на базата на френския опит.
• Страните се ангажират техните експерти
да поддържат тясно сътрудничество в
рамките на дейностите за подобряване
коорд и на ц и я та на у п ра в лен ие т о на
здравните рискове в европейски план.
Член 5
Европейско сътрудничество
• Страните обменят информация по найважните теми и проекти в областта на
общественото здраве в общоевропейски
план.
Член 6
Изпълнение на споразумението
• Изпълнението на споразумението се
конкретизира в едногодишна програма,
уточняваща дейностите, предприети от
двете страни, както реда и условията за
тяхното изпълнение.
• Под г о т овк ата, мон и т ори н г ът и
оценяването на дейностите в програмата
се поверяват на комисия, която се събира
веднъж годишно поред във всяка от
страните.
Член 7
Заключителни разпоредби
• В ся к а ед на о т с т ра н и т е у ведом я ва
писмено по дипломатически път другата
страна, че е изпълнила необходимите
процедури за влизане на споразумението
в сила. Споразумението влиза в сила в
първия ден от втория месец от датата на
получаване на последното уведомление.
• Споразумението се сключва за период от
три години и се подновява с мълчаливо
съгласие за нови тригодишни периоди,
освен ако една от страните не уведоми
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писмено другата най-малко 90 дни преди
датата на изтичане валидността на това
споразумение за намерението си да не
продължи действието му.
Съставено в София на 5 март 2010 г. в
два оригинални екземпляра на български
и на френски език, като двата текста имат
еднаква сила.
За правителството на
За правителството на
Република България:
Френската република:
Божидар Нанев,
Розалин Башло-Наркен,
министър на
министър на
здравеопазването
здравеопазването и спорта
12366

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИЗИЧЕСКОТО
ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА
НАРЕДБА № 2
от 25 октомври 2011 г.

за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. и зис к в а н и я т а з а п р о ф е с ион а л н ат а
правоспособност и квалификацията на спортнопедагогическите кадри, които осъществяват
учебно-тренировъчна и спортно-състезателна
дейност и предоставят спортни усл у ги в
системата на физическото възпитание и спорта
в Република България;
2. длъжностите на спортно-педагогическите
кадри, минималните изисквания за тяхното
заемане и основните функции на длъжностите;
3. правата и задълженията на спортнопедагогическите кадри;
4. редът за водене на регистъра на спортнопед а г ог и че с к и т е к а д ри в с ис т ем ат а н а
физическото възпитание и спорта.
Ч л. 2. Наредбата не се п ри ла га за
преподаватели по спорт във висшите училища
и учителите по физическо възпитание и спорт
в системата на народната просвета.
Раздел ІІ
Длъжности на спортно-педагогическите кадри, минималните изисквания за тяхното
заемане и основни функции на длъжностите
Чл. 3. Спортно-педагогическ ите кадри
в системата на физическото възпитание и
спорта включват лицата, заемащи следните
длъжности:
1. инструктор;
2. помощник-треньор;
3. треньор;
4. старши треньор;
5. главен треньор.
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Ч л. 4. (1) Минима лно т о изиск ване за
заемане на длъжността „инструктор“ е да има
образователно-квалификационната степен,
която да отговаря на следните условия:
1. завършено средно образование;
2. придобита професионална квалификация
по вид спорт съгласно изискванията на Закона
за професионалното образование и обучение.
(2) И н с т р у к т о р ът и з в ъ р ш в а у ч е б н о тренировъчна и спортно-състезателна дейност
в системата на физическото възпитание и
спорта, като:
1. организира и провеж да обу чение и
спортни занимания в областта на спорта за
всички и спорта в свободното време;
2. п ровеж да т рени ровъчни занимани я
с групи за начално обучение в спортните
клубове.
Чл. 5. (1) Минималните изисквания за
заемане на длъжността „помощник-треньор“ са:
1. о б р а з ов ат е л но -к в а л ифи к а ц ион н ат а
степен да отговаря на едно от следните условия:
а) семестриално завършено висше училище
за спортни специалисти;
б ) з а в ъ р ш е н о с р ед н о о б р а з о в а н и е в
спортно училище с придобита трета степен
на професиона лна к ва лификаци я и ли
завършена специалност „треньор по спорт“
в професионален колеж с придобита четвърта
степен на професионална квалификация;
в) з а в ъ р ш е н о с р ед н о о б р а з о в а н и е и
придобита професионална квалификация по
вид спорт съгласно изискванията на Закона
за професионалното образование и обучение;
2. професионален опит:
а) при семестриално завършено висше
у ч и л и ще з а с по р т н и с пец и а л ис т и не е
необходим професионален опит;
б) при завършено средно образование в
спортно училище или професионален колеж
с придобита трета или четвърта степен на
професионална квалификация не е необходим
професионален опит;
в) при завършено средно образование и
придобита професионална квалификация по
вид спорт се изисква 2 години професионален
опит като инструктор по вида спорт.
(2) Помощник-треньорът извършва учебнотренировъчна и спортно-състезателна дейност
в системата на физическото възпитание и
спорта, като:
1. извършва селекция и начално обучение
на деца в съответния спорт;
2. изготвя планове и провежда тренировъчни
занимания с групи за начално обучение в
спортните клубове.
Ч л. 6. (1) Минима лно т о изиск ване за
заемане на длъжността „треньор“ е да има
образователно-квалификационната степен,
която да отговаря на едно от следните условия:
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1. завършено висше образование със степен
„бакалавър“ – „треньор по спорт“;
2. завършено висше образование със степен „бака лавър“ – „у чи тел по физи ческо
възпитание и спорт“ и придобита професионална квалификация по вид спорт съгласно
изискванията на Закона за професионалното
образование и обучение.
(2) Треньорът извършва у чебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност
в системата на физическото възпитание и
спорта, като:
1. изготвя планове и провежда тренировъчни
занимания с групи за начално обучение в
спортните клубове;
2. изготвя планове и провежда тренировъчни
занимания със спортисти в юношеска възраст;
3. осигурява участието в състезания на
спортистите от спортните клубове.
Чл. 7. (1) Минималните изисквания за
заемане на длъжността „старши треньор“ са:
1. образователно-квалификационната степен да отговаря на едно от следните условия:
а) завършено висше образование със степен
„бакалавър“ – „треньор по спорт“;
б) за вършено висше обра зова н ие с ъ с
степен „бакалавър“ – „учител по физическо
възпитание и спорт“ и придобита професионална квалификация по вид спорт съгласно
изискванията на Закона за професионалното
образование и обучение;
2. професионален опит, отговарящ на едно
от следните условия:
а) 2 години стаж като помощник-треньор
и/или треньор по съответния вид спорт;
б) 5 години професионален стаж в сферата
на физическото възпитание и спорта.
(2) Старши треньорът извършва учебнотренировъчна и спортно-състезателна дейност
в системата на физическото възпитание и
спорта, като:
1. наблюдава и анализира нивото на физическите качества и техническите умения на
спортистите, изготвя дългосрочни програми
и годишни планове за тяхното развитие;
2. провежда тренировъчни занимания със
спортистите в спортните клубове;
3. формира отборите и прави анализ на
резултатите при участие в състезания на
спортистите от спортните клубове;
4. изготвя годишни планове и провежда
тренировъчни занимания със спортисти от
националните отбори.
Чл. 8. (1) Минималните изисквания за
заемане на длъжността „главен треньор“ са:
1. о б р а з ов ат е л но -к в а л ифи к а ц ион н ат а
степен да отговаря на едно от следните условия:
а) завършено висше образование със степен
„магистър“ – „треньор по спорт“;
б) за вършено висше обра зова н ие с ъ с
степен „магистър“ – „учител по физическо
възпитание и спорт“ и придобита професио-
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нална квалификация по вид спорт съгласно
изискванията на Закона за професионалното
образование и обучение;
2. професионален опит, отговарящ на едно
от следните условия:
а) 5 години стаж като треньор и/или старши
треньор по съответния вид спорт;
б) 10 години професионален стаж в сферата
на физическото възпитание и спорта.
(2) Длъжността „главен треньор“ е избираема
от управителните органи на съответните
спортни федерации или спортни клубове,
които могат да определят и допълнителни
изисквания за заемането на тази длъжност.
(3) Главният треньор извършва учебнотренировъчна и спортно-състезателна дейност
в системата на физическото възпитание и
спорта, като:
1. с ъ з д а в а с и с т е м а з а н а б л ю д е н и е ,
програмиране, анализ, оценка и контрол на
дейностите, свързани с учебно-тренировъчния
и състезателен процес на спорт ист и те в
спортните клубове или в националните отбори;
2. изготвя дългосрочни програми и годишни
планове за подготовка на спортистите в
спортните клубове или в националните отбори,
наблюдава и анализира тяхното изпълнение;
3. изготвя система за анализ и оценка на
постигнатите от спортистите резултати и
класирания при участия в състезания.
Раздел ІІІ
Права и задължения на спортно-педагогическите кадри
Чл. 9. Спортно-педагогическите кадри имат
следните права:
1. да заемат посочените в чл. 3 длъжности
в за висимост о т тя х ната образоват елно квалификационна степен и професионален
опит;
2 . д а п р ед л а г ат з а у т в ърж д а в а не о т
управителните органи на спортните федерации
и спортните клубове годишни планове и отчети
за подготовка на спортистите и състави на
отборите за участие в състезания;
3. да им бъдат осигурявани условия за
професиона лно развитие, повишаване на
образованието и квалификацията;
4. да бъдат удостоявани с почетни звания
и на г ра ж да ва н и с меда л и и о тл и ч и я за
постигнати високи резултати в областта на
физическото възпитание и спорта съгласно
действащите нормативни актове.
Чл. 10. Спортно-педагогическите кадри
имат следните задължения:
1. задълженията за длъжността „инструктор“ са:
а) да наблюдават и оценяват способностите
и физическото състояние на гражданите и
да препоръчват подходящи за тях спортни
дейности;
б) да организират и провеждат спортни
занимания и прояви за активен отдих;
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в) да изпълняват програми за начално
обучение по вид спорт;
г) да осигуряват безопасността на спортистите при практикуване на съответния спорт,
на занимаващите се с дейности в областта
на спорта за всички и спорта в свободното
време, както и при провеждане на спортни
занимания и прояви;
д) да ползват спортни обекти и съоръжения
с осигурени безопасни условия за здравето
на спортистите при провеждане на спортни
занимания и прояви в областта на спорта за
всички и спорта в свободното време;
е) да осъществяват превантивен контрол
върху употребата на медикаменти и други
с р едс т ва за въ зс т а новя ва не, у вр еж да щ и
здравето на спортуващите;
ж) да поддържат и повишават своята професионална квалификация чрез самоподготовка и участие в курсове, семинари и други
форми на обучение, да изучават и внедряват в
практиката научните достижения в областта
на спорта;
2. задълженията за длъжностите „помощникт реньор“, „т реньор“, „старши т реньор“ и
„главен треньор“ са:
а) да участват в ръководството и провеждането на учебно-тренировъчната и спортносъстезателната дейност с необходимата професионална компетентност, организираност,
инициативност и дисциплина;
б) да осигуряват своевременното преминаване на състезателите през периодични и
предсъстезателни медицински прегледи, да
следят и носят отговорност за спазване на
Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност, приета с ПМС
№ 105 от 2011 г. (ДВ, бр. 35 от 2011 г.);
в) да прилагат научно обосновани методики
за проследяване на динамиката в развитието
на физическите качества на младите спортисти
и да анализират състоянието на специфичните
показатели за вида спорт в различните периоди
на учебно-тренировъчния процес;
г) да планират, провеждат, контролират
и о т ч и тат под г о т овк ата на спор т ис т и т е
във взаимодействие със специалистите от
медицинските и научно-приложни звена;
д) да изготвят състезателни стратегии и
тактики, да подготвят и мотивират спортистите
за участие в състезания, да анализират и
оценяват тяхното представяне;
е) д а о с и г у р я в а т б е з о п а с н о с т т а н а
спортистите при практикуване на съответния
спорт;
ж) да ползват спортни обекти и съоръжения
с осигурени безопасни условия за здравето
на спортистите;
з) да поддържат и повишават своята професионална квалификация чрез самоподготовка и участие в курсове, семинари и други
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форми на обучение, да изучават и внедряват в
практиката научните достижения в областта
на спорта;
и) да проявяват етичност, справедливост,
уважение към спортистите и своите колеги и
непримиримост към неспортсменски постъпки
и прояви;
к) да изпълняват и други функции, свързани
с длъжността или поставени от управителните
органи на спортните федерации и спортните
клубове задачи.
Чл. 11. Спортно-педагогическите кадри са
длъжни да спазват действащите в областта на
физическото възпитание и спорта нормативни
актове.
Раздел IV
Национален регистър на спортно-педагогическите кадри
Чл. 12. Спортните федерации водят регистри
на спортно-педагогическите кадри, заемащи
длъжностите по чл. 3, във федерациите и/или
в спортните клубове – техни членове.
Чл. 13. Физическите лица, които извършват
спортни услу ги, се вписват в регист рите
на спортните федерации, администриращи
съответния вид спорт.
Чл. 14. Спортните федерации извършват атестиране на вписаните в регистрите
им спортно-педагогически кадри на всеки
2 години по разработена от федерацията наредба, съобразена със следните критерии за
атестиране:
1. спечелени медали и призови класирания
от олимпийски игри, световни и европейски
първенства за мъже, жени, юноши и девойки;
2. подобрени олимпийск и, световни и
европейски рекорди за мъже, жени, юноши
и девойки;
3. подготвени спортисти за националните
отбори по възрастови групи;
4. п ризови к ласи ра н и я в д ърж а вн и т е
първенства;
5. подобрени републикански рекорди за
мъже, жени, юноши и девойки;
6. изпълнение на структурните модели и
единните програми на спортните федерации;
7. подготвени и приети деца в спортните
училища;
8. ефективност на учебно-тренировъчния
и в ъ з с т а нови т е лен п р о ц е с, и з м е р ен а с
динамиката на развитие на качествата и
уменията на спортистите;
9. п р о ф е сиона л н и зна н и я, т ворче ск и
възможности, научни интереси, разработки и
публикации, предаване на опит, участие във
формите за повишаване на квалификацията и др.
Чл. 15. Министерството на физическото
в ъ зп и т а н ие и с по р т а в од и Н а ц ион а лен
регистър на спортно-педагогическите кадри,
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извършващи учебно-тренировъчна и спортносъстезателна дейност и предоставящи спортни
услуги в системата на физическото възпитание
и спорта.
Чл. 16. На вписване в Националния регистър на спортно-педагогическите кадри
подлежат следните данни:
1. наименование на вида спорт;
2. име, презиме, фамилия и година на
раждане;
3. месторабота – адрес и телефон на организацията;
4. заемана длъжност;
5. завършено училище, година на завършването му, специалност, придобита образователно-квалификационна степен;
6. трудов стаж по специалността и професионален опит;
7. завършени ку рсове и следдипломни
квалификации;
8. получени звания и награди.
Чл. 17. Спортните федерации предоставят
на Министерството на физическото възпитание и спорта данните по чл. 16 за вписване
в Националния регистър на спортно-педагогическите кадри, както и настъпилите промени в тях в 10-дневен срок от възникване
на обстоятелството или неговата промяна.
Чл. 18. Спортно-педагогически кадри, които не са вписани в Националния регистър
на спортно-педагогическите кадри, воден от
Министерството на физическото възпитание
и спорта, нямат право да извършват учебнотренировъчна и спортно-състезателна дейност
и да заемат длъжностите, посочени в чл. 3.
Допълнителни разпоредби
§ 1. Спор т но-педагог и ческ и ка д ри,
придобили професиона лна к ва лификаци я
по определен вид спорт, могат да заемат
длъжностите по чл. 3 в сходни видове спорт,
за които няма предвидена специалност в
съответните училища или професионална
квалификация, съгласно изискванията на
Закона за професионалното образование и
обучение.
§ 2. Длъжностите, посочени в чл. 3, свързани със спортове, дисциплините на които
представляват отделен вид спорт, могат да
бъдат заемани и от спортно-педагогически
кадри, които притежават професиона лна
квалификация по един от тези видове спорт.
§ 3. Дипломите за завършено образование в чуждестранни училища се признават
съгласно условията на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито
висше образование и завършени периоди на
обучение в чуждестранни висши училища,
приета с ПМС № 168 от 2000 г. (обн., ДВ,
бр. 69 от 2000 г.; изм., бр. 25 и 79 от 2009 г.
и бр. 59 от 2010 г.).
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. В 12-месечен срок след влизането в
сила на тази наредба спортните федерации
създават регистри на спортно-педагогическите кадри и в указаните в чл. 17 срокове
подават данните, подлежащи на вписване в
Националния регистър на спортно-педагогическите кадри, воден от Министерството на
физическото възпитание и спорта.
§ 5. Спортно-педагогическите кадри, които
към влизане в сила на тази наредба заемат
длъжности, за които не отговарят на минималните изисквания, предвидени в раздел
II, са длъжни да приведат професионалната
си правоспособност и квалификация в съответствие с изискванията на заеманата от тях
длъжност в 12-месечен срок от влизане в сила
на тази наредба.
§ 6. Към влизане в сила на тази наредба
спортно-педагогическите кадри, навършили
45-годишна възраст, запазват длъжностите,
които заемат.
§ 7. Физическите лица, които към момента
на влизане в сила на тази наредба извършват
спортни услуги, са длъжни да подадат необходимите документи относно подлежащите
на вписване данни в регистрите на спортните
федерации, администриращи съответния вид
спорт, в срок до 6 месеца от влизането в сила
на тази наредба.
§ 8. Тази наредба се издава на основание
чл. 6, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта.
Министър: Свилен Нейков
12365

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (обн., ДВ,
бр. 108 от 2002 г.; изм., бр. 83 и 85 от 2005 г.,
бр. 26, 46 и 95 от 2006 г., бр. 36 от 2007 г. и
бр. 73 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „транспорта“ се поставя запетая и се добавя „информационните
технологии и съобщенията“.
2. В ал. 2 думите „товароносимост до 3,5 т
или“ се заличават и думите „6 т и за извършване на превози за собствена сметка“ се заменят с „3,5 т с изключение на превозите, за
които по силата на международни договори,
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по които Република България е страна, се
изисква разрешително“.
§ 2. В чл. 3 се създава т. 4:
„4. установяване на територията на Република България.“
§ 3. В чл. 4 думата „превозна“ се заменя
с „транспортна“.
§ 4. В чл. 5б, ал. 2 след думата „лица“ се
поставя запетая, а думите „по чл. 2, ал. 1“ се
заменят с „извършващи международен превоз
на пътници или товари“.
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Показателят „Фс“ се определя, както
следва:
капитал (К)

и/или банкова гаранция (К/G)

и/или застраховка (К/Z)
Фс = --------------------------------------------------,
левова равностойност
левова равностойност
на 9000 евро + (n - 1) x
на 5000 евро

където капиталът (К) е равен на размера
на собствения капитал (К1) минус размера на
невнесения капитал (К2), (G) е размерът на
банковата гаранция, (Z) е размерът на застрахователната сума, а „n“ е броят на заявените
копия на лиценза на Общността. Капиталът
се определя по данните от представения годишен финансов отчет.“
2. В ал. 4 думите „подлежащи на принудително изпълнение публични“ се заличават,
а след думата „задължения“ се добавя „за
данъци и осигурителни вноски, освен когато
са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс“.
3. В ал. 5:
а) в т. 2 думите „не по-малък от“ се заличават;
б) точка 4 се изменя така:
„4. да е издадена от местна банка, притежаваща лиценз за извършване на банкова
дейност, издаден от Българската народна
банка при условията и по реда на Закона за
кредитните институции, или от банка, получила разрешение за извършване на банкова
дейност от компетентен орган на държава –
членка на Европейския съюз;“.
4. Създава се нова ал. 6:
„(6) Договорът за застраховка по ал. 3
трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да бъде сключен за застраховка по раздел
ІІ, буква „А“, т. 3, 8, 9, 13 и 16 от приложение
№ 1 от Кодекса да застраховането; застрахованото имущество трябва да е собственост
на лицето по чл. 2, ал. 1;
2. да бъде сключен за застрахователна сума
не по-малка от общия размер на собствения
капитал, с който е необходимо да разполага
превозвачът съгласно ал. 1;
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3. периодът на застрахователното покритие
трябва да е 1 година.“
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
т. 3 се изменя така:
„3. всяка година:
а) в 30-дневен срок от съставянето на
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, за последния отчетен период;
б) преди изтичане на срока, за който е
сключен договорът за застраховка, или срока,
за който е издадена банковата гаранция.“
6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея:
а) точка 1 се изменя така:
„1. годишен финансов отчет, заверен от
регистриран одитор;“
б) създава се нова т. 3:
„3. договор за застраховка, отговарящ на
изискванията на ал. 6;“
в) досегашната т. 3 става т. 4.
7. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и се изменя така:
„(9) Лицата по чл. 2, ал. 1, чиито годишни
финансови отчети подлежат на задължителен
независим финансов одит съгласно чл. 38,
ал. 1 от Закона за счетоводството, представят
годишния финансов отчет на предприятието
за последния отчетен период, заверен от регистриран одитор, и удостоверение за липса
на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс.“
8. Създават се ал. 10 и 11:
„(10) Лицата по чл. 2, ал. 1, чиито годишни
финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит съгласно чл. 38,
ал. 1 от Закона за счетоводството, представят по избор годишния финансов отчет на
предприятието за последния отчетен период,
заверен от регистриран одитор, и/или банкова
гаранция, и/или застраховка и удостоверение
за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(11) Когато лицето по чл. 2, ал. 1 доказва
финансовата си стабилност с годишния отчет
на предприятието, заверен от регистриран
одитор, и средствата от собствения му капитал
са в размер, по-малък от предвидения в ал. 1,
освен годишния финансов отчет представя и
договор за застраховка или банкова гаранция.
В този случай договорът за застраховка или
банковата гаранция могат да бъдат сключени,
съответно издадени, за размера на средствата
от собствения капитал на превозвача, които
не достигат, за да докаже финансовата си
стабилност.“
§ 6. Създава се чл. 6а:
„Чл. 6а. (1) Изискването по чл. 3, т. 4 е изпълнено, когато лицето по чл. 2, ал. 1 е действително и трайно установено на територията
на Република България съгласно член 5 от
Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския
парламент и на Съвета от 21 октомври 2009
година за установяване на общи правила от-
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носно условията, които трябва да бъдат спазени
за установяване на професията автомобилен
превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО
на Съвета (ОВ, L 300 от 14 ноември 2009 г.)
(Регламент (ЕО) № 1071/2009).
(2) Когато лицето по чл. 2, ал. 1 не разполага със собствен или нает експлоатационен
център по член 5, буква в) от Регламент (ЕО)
№ 1071/2009, възлага извършването на техническо обслужване и поддръжка на превозните
средства, с които извършва превозите, на физически или юридически лица, извършващи
дейности по техническо обслужване и ремонт
на пътни превозни средства.
(3) Изискването за установяване на територията на Република България се доказва
чрез представяне на декларация по образец
(приложение № 9а).“
§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) точка 1 се отменя;
б) точки 2 – 4 се изменят така:
„2. актуално удостоверение за вписване в
търговския регистър – документът се представя, ако търговецът не е регистриран или
пререгистриран след 1 януари 2008 г.;
3. декларация, че търговецът не е в производство за обявяване в несъстоятелност – документът се представя, ако търговското дружество не е регистрирано или пререгистрирано
след 1 януари 2008 г.;
4. копие на удостоверението за регистрация в регистър БУЛСТАТ – документът се
представя, ако търговцът не е регистриран
или пререгистриран след 1 януари 2008 г.“;
в) в т. 7 преди думата „удостоверение“ се
добавя „копие на“, а след думата „дейност“
се поставя тире и се добавя „представя се,
когато удостоверението не е издадено от
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, а от компетентен орган на друга
държава – членка на Европейския съюз“;
г) точка 11 се изменя така:
„11. копие на справката за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 4 от Кодекса
на труда за лицето, назначено да ръководи
транспортната дейност;“
д) създава се т. 17:
„17. декларация за съответствие с изискването за установяване на територията на
Република България по образец (приложение
№ 9а).“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Заявлението по ал. 1 може да бъде
подписано с квалифициран електронен подпис и подадено по електронен път по реда
на Закона за електронния документ и електронния подпис.“
§ 8. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:

С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

1. В ал. 1 след думата „транспорта“ се поставя запетая и се добавя „информационните
технологии и съобщенията“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Ако заявлението не отговаря на изискванията на чл. 9, ал. 1, на заявителя се
изпраща съобщение с указания за отстраняване на нередовностите в едномесечен срок
от получаване на съобщението.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „14-дневен“ се заменят с „30-дневен“,
а след думите „Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ се добавя „по
образец (приложение № 11б)“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
след думата „заявление“ се добавя „по образец
(приложение № 11в)“.
6. Създават се ал. 6 – 8:
„(6) При изгубване, повреждане или унищожаване на лиценз на Общността или на
заверено копие на лиценза на Общността
превозвачът подава заявление за издаване
на дубликат по образец (приложение № 11г),
придру жено с дек лараци я и док у мент за
платена държавна такса по Тарифа № 5 за
таксите, които се събират в системата на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, приета с
ПМС № 81 от 2000 г.
(7) Дубликат на лиценз на Общността за
извършване на международен превоз на пътници или товари или дубликат на заверено
копие на лиценза на Общността се издава в
7-дневен срок от подаване на заявлението от
лицето по чл. 2, ал. 1.
(8) Заявленията по ал. 4, 5 и 6 могат да
бъдат подписани с квалифициран електронен
подпис и подадени по електронен път по реда
на Закона за електронния документ и електронния подпис.“
§ 9. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думата „това“ се добавя „по
образец приложение № 11д“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Заявлението по ал. 3 може да бъде
подписано с квалифициран електронен подпис и подадено по електронен път по реда
на Закона за електронния документ и електронния подпис.“
§ 10. В чл. 12 думите „Закона за административното производство“ се заменят с
„Административнопроцесуалния кодекс“.
§ 11. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се ал. 1:
„(1) Когато министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
или оправомощено от него длъжностно лице
установи, че е налице някое от основанията
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по чл. 11 от Закона за автомобилните превози,
определя следните срокове за отстраняване
на нередностите:
1. при смърт или при невъзможност ръководителят на транспортната дейност да
изпълнява възложената му работа поради
болест, довела до трайна неработоспособност – три месеца;
2. когато ръководителят на транспортната
дейност е престанал да отговаря на изискванията за добра репутация или за професионална
компетентност – един месец;
3. когато превозвачът е престанал да отговаря на изискванията за финансова стабилност или за установяване на територията на
Република България – три месеца.“
2. Досегашният текст става ал. 2 и в нея
се създава т. 6:
„6. несъответствията не са отстранени в
сроковете по ал. 1.“
§ 12. В чл. 17, ал. 2 думите „товароносимост
до 3,5 т или“ се заличават, а думите „6 т и за
извършване на превози за собствена сметка“
се заменят с „3,5 т с изключение на превозите,
за които по силата на международни договори, по които Република България е страна,
се изисква разрешително“.
§ 13. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
в т. 5 след думата „изискват“ се добавя „от
Закона за автомобилните превози, Закона за
движението по пътищата, както и“.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) При извършване на международен превоз на товари с многостранно разрешително
по чл. 32, ал. 1 освен документите по ал. 1
в превозното средство трябва да се намират
следните документи:
1. разрешителното и бордовият дневник
към него;
2. сертификат за съответствие с изискванията за екологичност и безопасност за всяко
моторно превозно средство;
3. сертификат за съответствие с изискванията за безопасност за ремарке или полуремарке
за всяко превозно средство;
4. сертификат за техническа изправност за
моторното превозно средство и за ремаркето
или полуремаркето за всяко превозно средство.
(3) Сертификатите по ал. 2, т. 2 – 4 трябва да
са на един от четирите езика: официалния език
на страната, в която са регистрирани моторното
превозно средство, съответно ремаркето или
полуремаркето, на френски, на английски или
на немски език, придружени от превод на поне
два от останалите посочени езици.“
§ 14. В чл. 20 се създава ал. 4:
„(4) При подаването на заявката по ал. 1
служителят от бюрото за обслужване на
превозвачи сверява приложените към нея
документи с оригиналите им – когато са
представени техни копия.“
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§ 15. В чл. 25 след думите „раздели ІІІ и V“
се добавя „за съответната календарна година“,
думата „седемдневен“ се заличава, а думите
„от приключване на превоза“ се заменят с
„до 1 март на следващата календарна година“.
§ 16. В чл. 26 се създава т. 6:
„6. в други случаи, извън посочените в
т. 1 – 3, от комисия, определена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“.“
§ 17. В чл. 27 след думите „Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“ се
добавя „по образец по приложение № 15а“.
§ 18. В чл. 28 думата „заявление“ се заменя
със „заявлението по чл. 27“.
§ 19. В чл. 29 думата „заявление“ се заменя
със „заявлението по чл. 27“.
§ 20. В глава трета в заглавието на раздел
VІ думите „и многократни“ се заличават.
§ 21. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Многост ранните разрешителни за
меж дународен превоз на товари по шосе
(ЕКМТ/СЕМТ), предоставени от Международния транспортен форум, се разпределят и
използват при условия и по ред, определени
със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.“
2. Създава се нова ал. 6:
„(6) Многостранното разрешително може
да бъде използвано само за едно превозно
средство по едно и също време. То следва да
бъде на борда на автомобила от пункта на
натоварване до пункта на разтоварване за
превоз на товари или за целия празен пробег,
който предхожда или следва превоз на товар.“
3. Създават се ал. 7 – 11:
„(7) Многостранното разрешително не може
да бъде използвано за превоз на товари до
страни, които не са включени в многостранната
квота и не са отбелязани в разрешителното.
(8) Бордовият дневник към разрешителното трябва да бъде попълнен от водача преди
започването на всяка транспорта операция;
записът на транспортните операции трябва да
бъде отбелязан в хронологичен ред за всеки
превоз на товари от пункта на натоварване
до пункта на разтоварване, както и за всеки
празен пробег, с посочен граничен пункт;
могат да бъдат отбелязани и транзитни гранични пунктове.
(9) Многостранното разрешително не може
да бъде използвано за превози на товари на
територията на една и съща държава, включена в многостранната квота.
(10) Многостранно разрешително, предназначено за извършване на превози с пътно
превозно средство, което съответства на техническите норми и нормите за безопасност
от по-ниска степен, може да бъде използвано
от превозвача за превозно средство, което съответства на техническите норми и нормите
за безопасност от по-висока степен.
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(11) Многостранно разрешително, предназначено за извършване на превози с пътно
превозно средство, което съответства на техническите норми и нормите за безопасност от
по-висока степен, не може да бъде използвано
от превозвача за превозно средство, което съответства на техническите норми и нормите
за безопасност от по-ниска степен.“
4. Досегашната ал. 6 става ал. 12 и в нея:
а) в т. 2:
аа) в буква „а“ думите „за „по-зелен и сигурен автомобил“ се заменят с „и нормите за
безопасност за Евро ІІІ сигурен автомобил“;
бб) в буква „б“ думите „Евро 3 сигурен
автомобил“ се заменят с „Евро ІІІ сигурен
автомобил“ и всеки следващ“;
б) в т. 3 думите „членки на ЕКМТ“ се заменят с „включени в многостранната квота“;
в) в т. 5 думите „страни – членки на ЕКМТ“
се заменят със „страни, които са включени в
многостранната квота“;
г) създава се т. 10:
„10. отнемането на многостранните разрешителни се извършва от изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
§ 22. В чл. 35, ал. 1 т. 10 се отменя.
§ 23. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „са дните на обслужване“
се заменят с „е броят на автобусите, необходими за експлоатацията“.
2. В ал. 3 думите „като се издава дубликат“
и запетаята след тях се заличават.
3. В ал. 4 т. 3 се изменя така:
„3. въз основа на анализ се установи, че
линията ще засегне съществуването на друга,
сходна линия, за която има сключен един
или повече договори за обществена услуга за
съответните преки участъци“.
4. В ал. 6 след думата „достъпно“ се добавя
„за потребителите“, а думите „в автобуса“ се
заличават.
5. В ал. 9 думите „Закона за административното производство“ се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс“.
§ 24. В чл. 43 ал. 2 се изменя така:
„(2) Лицето по чл. 2, ал. 1 може да подаде
заявление за промяна на линия, която експлоатира, след като е приключила процедурата
за промяна на същата линия, открита преди
това (ако има такава).“
§ 25. В чл. 45б, ал. 1 се създава т. 8:
„8. копие на лиценза на Общността за извършване на превоз на пътници на членовете
на сдружението – когато е предвидено линията
да се изпълнява от сдружение на превозвачи.“
§ 26. В чл. 45д се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „откриването на процедурата“ се заменят с „подаването на заявлението“.
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2. В ал. 5:
а) точка 2 се изменя така:
„2. въз основа на анализ се установи, че
линията ще засегне съществуването на друга,
сходна линия, за която има сключен един
или повече договори за обществена услуга за
съответните преки участъци“;
б) точка 3 се отменя;
в) точка 4 се изменя така:
„4. въз основа на подробен анализ се установи, че обслужването на линията – предмет на заявлението, е насочено единствено
към извършването на превоз на пътници по
маршрута на линията на територията на една
и съща държава;“.
3. В ал. 7 след думата „достъпно“ се добавя
„за потребителите“, а думите „в автобуса“ се
заличават.
§ 27. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „заявление“ се добавя
„по образец приложение № 21а“.
2. В ал. 2 т. 1 се отменя.
§ 28. В чл. 51 т. 3 се отменя.
§ 29. В глава четвърта, раздел ІІ се създава
чл. 51а:
„Чл. 51а. Лицата по чл. 2, ал. 1 връщат предоставените им разрешителни за извършване
на совалков превоз на пътници до държави,
които не са членки на Европейския съюз, в
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в срок до 15 работни дни след
приключване на превозите.“
§ 30. В чл. 52, ал. 2 думите „съответната
дирек ци я „А втомобилна админист раци я“
се заменят със „съответния областен отдел
„Контролна дейност – ДАИ“.
§ 31. В чл. 52а, ал. 2 думите „съответната
дирек ци я „А втомобилна админист раци я“
се заменят със „съответния областен отдел
„Контролна дейност – ДАИ“.
§ 32. В чл. 53, ал. 2 т. 1 се отменя.
§ 33. Създава се чл. 54а:
„Чл. 54а. Случайните превози на деца и/
или ученици, осъществявани от български
превозвачи, се извършват само през светлата
част на денонощието.“
§ 34. В чл. 55 се създават т. 6, 7 и 8:
„6. разрешително за извършване на случаен
превоз на пътници – когато такова се изисква
по силата на международни договори и спогодби, по които Република България е страна;
7. удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на
автобусите, с които се извършват превози на
деца и/или ученици – когато с превозното
средство се извършва превоз на деца и/или
ученици;
8. удостоверение за категоризация по системата за международна класификация на
автобусите за туризъм на Международния съюз

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

по автомобилен транспорт (IRU) – когато с
превозното средство се извършва превоз на
деца и/или ученици.“
§ 35. В чл. 55а се създават т. 3 и 4:
„3. удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването
на автобусите, с които се извършват превози
на деца и/или ученици – когато с превозното
средство се извършва превоз на деца и/или
ученици;
4. удостоверение за категоризация по системата за международна класификация на
автобусите за туризъм на Международния съюз
по автомобилен транспорт (IRU) – когато с
превозното средство се извършва превоз на
деца и/или ученици.“
§ 36. В чл. 56в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди буква „а“ думите „държавите членки“ се заменят с „приемащата
държава членка“;
б) в буква „а“ думите „цените и“ се заличават;
в) в буква „д“ думите „единна данъчна
основа се прилага за превозите, посочени в
чл. 56б“ се заличават.
2. В ал. 2 думата „държавата“ се заменя с
„приемащата държава“, а думата „домакин“
се заличава.
§ 37. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Лицето по чл. 2, ал. 1 инструктира водачите да спазват Регламент (ЕО) № 561/2006
на Европейския парламент и на Съвета от 15
март 2006 година за хармонизиране на някои
разпоредби от социалното законодателство,
свързани с автомобилния транспорт, за изменение на регламенти (ЕИО) № 3821/85 и
(ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на
Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (ОВ,
L 102 от 11 април 2006 г.), Регламент (ЕИО)
3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 година
относно контролните уреди за регистриране
на данните за движението при автомобилен
транспорт (ОВ, L 370 от 31 декември 1985 г.)
или съответно на AETR. Провеждането на
инструктажа се удостоверява от водача с
подпис в книгата за инструктаж.“
2. Създават се ал. 6 – 12:
„(6) Лицето по чл. 2, ал. 1 извършва превозите на пътници или товари само с превозни
средства, на които е извършен предпътен преглед за проверка на техническата изправност,
и за които има:
1. издадено валидно удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата
изправност;
2. издаден знак за преминат периодичен
преглед за проверка на техническата изправност на ППС;
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3. издадено удостоверение за преминат
допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобусите, с които се извършват
превози на деца и/или ученици – когато с
превозното средство се извършва превоз на
деца и/или ученици;
4. издадено удостоверение за категоризация
по системата за международна класификация
на автобусите за туризъм на Международния
съюз по автомобилен транспорт (IRU) – когато
с превозното средство се извършва превоз на
деца и/или ученици.
(7) Лицето по чл. 2, а л. 1 организира
извършването на предпътните прегледи по
ал. 6. Предпътният преглед се извършва от
лице, което е завършило средно или висше
образование със специалност, посочена в
приложение № 28а, и е в трудовоправно или
облигационно правоотношение с превозвача.
(8) Прегледът по ал. 6 се извършва преди
всяко излизане на превозното средство от експлоатационния център и включва проверка на:
1. техническото състояние на:
а) достъпни системи, агрегати, механизми
и възли на превозното средство;
б) гумите и колелата;
в) други достъпни възли и агрегати от
ходовата част;
2. изправността на:
а) работната спирачна уредба, както и изпускане на въздух или течност от нея;
б) спирачната уредба за паркиране;
в) осветлението и отоплението;
г) осветителната и звуковата сигнална
уредба;
д) вратите и стъклочистачките и тяхното
функциониране;
е) огледалата за обратно виждане;
3. функционирането на компресора, както
и налягането, което той поддържа в пневматичната система;
4. теч на експлоатационни течности и/или
на гориво;
5. наличие на изискваните за ППС пожарогасител (включително валидността на
периодичната му проверка), аптечка, обезопасителен триъгълник и светлоотразителна
жилетка.
(9) Когато при извършването на предпътния преглед по ал. 6 се установят една или
повече неизправности или липса на елементи
от оборудването по ал. 8, т. 5 и/или някой
от документите по ал. 6, не се допуска за
извършване на превоз на пътници или товари
с превозното средство.
(10) Предпътните технически прегледи се
регистрират от лицето, което ги е извършило,
в дневник по образец приложение № 28б.
(11) Лицето по чл. 2, ал. 1 осъществява
международни случайни и специализирани
превози на деца и/или ученици с водачи,
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които притежават най-малко 2 години професионален опит като водачи на автобус и са
на възраст не по-малка от 25 години.
(12) Удостоверението по ал. 6, т. 3 се издава от лицата по чл. 148, ал. 2 от Закона за
движението по пътищата по реда на наредбата
по чл. 147, ал. 1 от същия закон.“
§ 38. В чл. 58 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 5:
„5. да притежават най-малко 2 години професионален опит като водачи на автобус и да
са на възраст не по-малка от 25 години – изискването се прилага при извършването на
международни случайни и специализирани
превози на деца и/или ученици.“
2. В ал. 2 думите „удостоверение за професиона лна компетентност, признато“ се
заменят с „карта за квалификация на водача,
призната“, след думата „членки“ се поставя
точка и текстът до края се заличава.
§ 39. Членове 59а и 59б се отменят.
§ 40. В § 1 от допълнителните разпоредби,
в т. 4 буква „в“ се отменя.
§ 41. В приложение № 1 към чл. 5, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В буква „В“, т. 4 думите „ данък печалба“
се заменят с „подоходно облагане“.
2. В буква „Г“, т. 13 думите „да е запознат
с различните видове транспортни неправителствени организации, тяхната роля, функция
и техния статут“ се заменят с „да познава
различните категории дружества, извършващи
спомагателни дейности при превоз, тяхната
роля, функции и по целесъобразност, правно
положение“.
3. В буква „Е“:
а) в т. 7 думите „пиги-бег“ се заменят с
„комбиниран автомобилен и железопътен
превоз“;
б) в т. 8 след думата „отпадъци“ се добавя
„по-конкретно, произтичащите от Директива
2008/68/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари и Регламент
(ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент
и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози
на отпадъци“.
4. В буква „Ж“:
а) в т. 1 след думите „медицински свидетелства“ се добавя „карта за квалификация
на водача“.
б) създава се т. 5:
„5. да е в състояние да прилага процедури
по правилното укрепване на товарите и да
познава съответните техники за това.“
§ 42. Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2 се
изменя така:
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„Приложение № 2
към чл. 5, ал. 2
Е В Р О П Е Й С К А
BG
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§ 44. Приложение № 6 към чл. 8 се изменя
така:

О Б Щ Н О С Т

„Приложение № 6
към чл. 8, ал. 1

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОН А ЛН А
КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ (ПЪТНИЦИ)
№ ......../...........

РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“
Вх. №

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Чрез
началника на Областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“ гр. ..........
ИА „Автомобилна администрация“
До
Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

с настоящото удостоверява:
че ...............................................................................,
(трите имена)

роден/а на ........ в ................, ЕГН .........................,
е преминал/а успешно изпитните тестове (година:............, сесия: ...............) за придобиване на
удостоверение за професионална компетентност за
осъществяване на автомобилен превоз на товари
(пътници) съгласно Регламент (ЕО) № 1071/2009
на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила
относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен
превозвач (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 51).
Настоящото удостоверение представлява достатъчно доказателство за професионалната компетентност съгласно чл. 21 от Регламент (ЕО)
№ 1071/2009.
Издадено в .................. на ...........................................“

§ 43. Приложение № 3 към чл. 6, ал. 7 се
изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 6, ал. 8
СПРАВК А ЗА ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ
от ............................................................................ ,

З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на лиценз на Общността и заверено
копие към лиценза на Общността за международен автомобилен превоз на
ТОВАРИ/ПЪТНИЦИ
от
(име, презиме и фамилия)

управител на
(фирма на търговеца)

Адрес:
ЕИК/БУЛСТАТ:
тел.:

е-mail:
Данни за ръководителя на транспортната дейност
на фирмата:
Трите имена:
(име, презиме и фамилия)

(име, презиме и фамилия)

управител на ......................................................... ,
(фирма на търговеца)

ЕИК/БУЛСТАТ.
I. Показатели за финансова стабилност:
Брой на заявените копия на лиценз
на Общността – „n“
Размер на собствения капитал К1
Размер на невнесения капитал К2
Размер на банковата гаранция G или
Размер на застрахователната сума Z
Капитал К = К1 - К2 + G/Z

..............
..............
..............
..............

ЕГН:

ЛНЧ:

За ръководители на транспортната дейност с ЛНЧ:
Дата на раждане:
Място на раждане:
(държава, населено място)

Документ за самоличност:
(вид на документа,
номер)

..............

II. Към справката прилагам следните документи:
1. годишен финансов отчет,
заверен от регистриран одитор ДА  НЕ 
2. банкова гаранция
ДА  НЕ 
3. застрахователна полица за
застраховка
ДА  НЕ 
4. удостоверение за липса на задължения по
чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Дата: ..................
Управител: .............“

факс:

Служебен номер за идентификация
на данъчно задължено лице:
Моля, да бъде издаден лиценз на Общността
за международен автомобилен превоз на ТОВАРИ
и

броя заверени копия на лиценза.
Прилагам следните документи:
1. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър (ако търговецът не е регистриран или пререгистриран след 1 януари 2008 г.).
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2. Декларация, че търговецът не е в производство за обявяване в несъстоятелност (ако
търговското дружество не е регистрирано или
пререгистрирано след 1 януари 2008 г.).
3. Копие на удостоверението за регистрация в
регистър БУЛСТАТ (ако търговецът не е регистриран или пререгистриран след 1 януари 2008 г.).
4. Справка за финансовата стабилност с приложени към нея документи.
5. Свидетелство за съдимост на лицето, което
ръководи транспортната дейност.
6. Копие от удостоверение за професионална
компетентност, издадено на лицето, което ръководи транспортната дейност (когато не е издадено от ИА „Автомобилна администрация“, а от
компетентен орган на друга държава – членка
на Европейския съюз).
7. Копие от договора за назначаване на лицето,
което ръководи транспортната дейност.
8. Декларация за съответствие с изискването
за установяване на територията на Република
България.
Дата:

Подпис:

“
§ 45. Приложение № 10 към чл. 9, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 10
към чл. 9, ал. 1
ЕВРОПЕЙСК А ОБЩНОСТ
BG

М И Н ИС Т ЕРС Т ВО Н А
Т РА НС ПОР ТА , И НФОРМ А ЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ЛИЦЕНЗ № ….
за международен автомобилен превоз на пътници за чужда сметка или срещу възнаграждение
На притежателя на настоящия лиценз …………………….
…………………………………………………………………………………….
(наименование или фирма и пълен адрес на превозвача)

се разрешава да извършва на територията на
Общността международни автомобилни превози
на пътници за чужда сметка или срещу възнаграждение при условията, определени в Регламент
(ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и
на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до международния пазар
на автобусни превози, в съответствие с общите
разпоредби на настоящия лиценз.
Специални забележки: …………………………………………
Настоящият лиценз е до ................................
валиден от ..................
Издаден в ....................

на .................................

................................................................................

Подпис и печат на издаващия компетентен орган
или структура
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(втора страница)

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1. Настоящият лиценз се издава съгласно
Регламент (ЕО) № 1073/2009.
2. Настоящият лиценз се издава от компетентните органи на държавата членка на установяване на превозвача, който за чужда сметка
или срещу възнаграждение:
а) има разрешително да извършва в държавата
на установяване автобусни превози под формата
на редовни превози, включително и специализирани редовни превози или случайни превози;
б) отговаря на определените в съответствие
с правилата на Общността условия за достъп до
професията автомобилен превозвач на пътници
в областта на международните и вътрешните
транспортни операции;
в) изпълнява законовите изисквания относно
стандартите за водачите и превозните средства.
3. Настоящият лиценз дава право да се извършват, по всички транспортни връзки, за пътувания, извършвани на територията на Общността,
международни автобусни превози на пътници за
чужда сметка или срещу възнаграждение:
а) чиито място на отпътуване и място на
пристигане се намират в две различни държави членки, със или без транзитно преминаване
през една или повече държави членки или трети
държави;
б) чиито място на отпътуване и място на
пристигане са в една и съща държава членка, при
което пътниците се качват или слизат в друга
държава членка или в трета държава;
в) от държава членка към трета държава и
обратно, със или без транзитно преминаване
през една или повече държави членки или трети
държави;
г) между трети държави, с транзитно преминаване през територията на една или повече
държави членки, както и празни курсове във
връзка с транспортните операции съгласно условията, определени с Регламент (ЕО) № 1073/2009.
При транспортна операция от държава членка до трета държава и обратно Регламент (ЕО)
№ 1073/2009 се прилага за частта от пътуването
на територията на държавите членки на транзитно преминаване. Той не се прилага за частта
от пътуването в рамките на територията на
държавата членка, където са качени или свалени
пътници, докато не бъде сключено съответното
споразумение между Общността и съответната
трета държава.
4. Настоящият лиценз е поименен и не може
да бъде прехвърлян.
5. Настоящият лиценз може да бъде отнет от
компетентния орган на държавата членка, който
го е издал, по-специално когато превозвачът:
а) престане да отговаря на условията, предвидени в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО)
№ 1073/2009;
б) е представил невярна информация относно
данните, които са били необходими за издаването
или подновяването на лиценза;
в) е извършил теж ко(и) нарушение(я) на
общностното законодателство в областта на
автомобилния транспорт в която и да е държава
членка, по-специално що се отнася до правилата,
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приложими за превозните средства, периодите
на управление на превозното средство и почивка
на водачите и предоставянето без разрешително
на посочените в член 5, параграф 1, пета алинея
от Регламент (ЕО) № 1073/2009 паралелни или
временни превози. Компетентните органи на
държавата членка на установяване на превозвача,
който е извършил нарушението, могат, inter alia,
да отнемат лиценза на Общността или да отнемат временно или постоянно някои или всички
заверени копия на лиценза на Общността.
Тези санкции се определят в зависимост от
тежестта на извършеното от притежателя на лиценза на Общността нарушение и в зависимост от
общия брой заверени копия, с които той разполага
за своите международни транспортни услуги.
6. Оригиналът на лиценза се съхранява от
превозвача. Заверено копие от лиценза трябва да
се съхранява в превозното средство, извършващо
международна транспортна операция.
7. Настоящият лиценз се представя при поискване от оправомощен инспектор.
8. Притежателят трябва да спазва на територията на всяка държава членка действащите в
тази държава законови, подзаконови и административни разпоредби, по-специално в областта
на транспорта и движението.
9. „Редовни превози“ означава услуги по извършване на превоз на пътници с определена честота и по определени маршрути, като пътниците
се качват и слизат на предварително определени
места за спиране, и които услуги са достъпни
за всички, при спазване, когато е уместно, на
изискването за задължителна резервация.
Редовният характер на превоза не се засяга
от адаптирането на условията за експлоатация
на линията.
За редовните превози се изисква разрешително.
„Специализирани редовни превози“ означава
редовни превози, независимо от организатора им,
при които се превозват определени категории
пътници, като се изключват всички останали
пътници, с определена честота и по определен
маршрут, като пътниците се качват и слизат на
предварително определени места за спиране.
Специализираните редовни превози включват:
а) превоз на работници между дома и работното място;
б) превоз на ученици и студенти от и до
учебната институция.
Фактът, че специализираният превоз може
да се променя в зависимост от нуждите на потребителите, не се отразява върху определянето
му като редовен превоз.
За специализираните редовни превози не
се изисква разрешително, при условие че те са
обхванати от договор, сключен между организатора и превозвача.
Изисква се разрешително за организирането
на паралелни или временни превози, които обслужват същите клиенти както съществуващите
редовни превози.
„Случайни превози“ означава превози, които
не попадат в определението за редовни превози,
включително специализираните редовни превози,
и чиято основна характеристика е превозът на
групи пътници, образувани по инициатива на
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клиента или на самия превозвач. Организирането
на паралелни или временни превози, които са
подобни на съществуващите редовни превози и
обслужват същите клиенти като последните, е
обусловено от получаването на разрешително
съгласно процедурата, установена в глава III от
Регламент (ЕО) № 1073/2009. Тези превози не
престават да бъдат случайни превози единствено
поради това, че се извършват с определена честота.
За случайните превози не се изисква разрешително.“

§ 46. Приложение № 10а към чл. 9, ал. 2
се изменя така:

„Приложение № 10а
към чл. 9, ал. 1
ЕВРОПЕЙСК А ОБЩНОСТ
BG

М И Н ИС Т ЕРС Т ВО Н А
Т РА НС ПОР ТА , И НФОРМ А ЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ЛИЦЕНЗ № ….
за международен автомобилен превоз на товари
за чужда сметка или срещу възнаграждение
Настоящият лиценз дава право на …………………….
……………………………………………………………………………….......
(наименование или фирма и пълен адрес на превозвача)

да извършва международен автомобилен превоз
на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение по всеки маршрут, за пътувания или част от
пътувания, които се извършват за чужда сметка
или срещу възнаграждение на територията на
Общността така, както е предвидено в Регламент
(ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и
на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите
правила за достъп до пазара на международни
автомобилни превози на товари и в съответствие
с общите условия на настоящия лиценз.
Специални забележки: …………………………………………
Настоящият лиценз е до ................................
валиден от ..................
Издаден в ....................

на .................................

................................................................................
Подпис и печат на издаващия компетентен орган
или структура

(втора страница на лиценза)

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Настоящият лиценз се издава съгласно Регламент (ЕО) № 1072/2009.
Той дава право на притежателя да участва в
международния автомобилен превоз на товари за
чужда сметка или срещу възнаграждение по всеки
маршрут за пътувания или части от пътувания,
които се извършват на територията на Общността,
и когато е целесъобразно, при спазване на посочените по-долу условия:
– когато мястото на отпътуване и мястото на
пристигане са в две различни държави членки,
със или без транзитно преминаване през една или
повече държави членки или трети държави,
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– от държава членка до трета държава или
обратно, със или без транзитно преминаване през
една или повече държави членки или трети държави,
– между трети държави, с транзитно преминаване през територията на една или повече държави
членки, и за празни курсове, направени във връзка
с такъв превоз.
При превоз от държава членка до трета държава
или обратно настоящият лиценз важи за онази
част от пътуването, която се извършва на територията на Общността. Той е валиден в държавата
членка, където е извършено натоварването или
разтоварването, само след като бъде сключено
необходимото споразумение между Общността
и съответната трета държава в съответствие с
Регламент (ЕО) № 1072/2009.
Лицензът се издава лично на притежателя и не
може да бъде прехвърлян.
Той може да бъде отнет от компетентния орган
на държавата членка, която го е издала, по-специално в случай че притежателят:
– не е спазил всички условия за използване
на лиценза,
– е представил невярна информация във връзка
с необходимите за издаване или удължаване на
срока на лиценза данни; оригиналът на лиценза
се съхранява от предприятието превозвач.
Заверено копие на лиценза се съхранява в
превозното средство (1). При състави от превозни
средства то трябва да придру жава моторното
превозно средство. То покрива състав от превозни
средства, дори ако ремаркето или полуремаркето
няма регистрация или разрешително за ползване
на пътищата на името на притежателя на лиценза
или има регистрация или разрешително за ползване
на пътищата в друга държава.
Лицензът се представя при поискване от оправомощен инспектор.
На територията на всяка държава членка притежателят трябва да спазва действащите законови, подзаконови и административни разпоредби
на тази държава, по-специално по отношение на
транспорта и движението по пътищата.
„Превозно средство“ означава моторно превозно
средство, регистрирано в държава членка, или състав
от превозни средства, като най-малко моторното
превозно средство от състава е регистрирано в държава членка, и които се използват изключително за
превоз на товари.“
(1)

§ 47. Приложение № 11 към чл. 9, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 11
към чл. 9, ал. 1
ЕВРОПЕЙСК А ОБЩНОСТ
BG

М И Н ИС Т ЕРС Т ВО Н А
Т РА НС ПОР ТА , И НФОРМ А ЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ЛИЦЕНЗ № ….

ЗАВЕРЕНО КОПИЕ № ……
за международен автомобилен превоз на пътници за чужда сметка или срещу възнаграждение
На притежателя на настоящия лиценз …………………….
……………………………………………………………………………………
(наименование или фирма и пълен адрес на превозвача)
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се разрешава да извършва на територията на
Общността международни автомобилни превози
на пътници за чужда сметка или срещу възнаграждение при условията, определени в Регламент
(ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и
на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до международния пазар
на автобусни превози, в съответствие с общите
разпоредби на настоящия лиценз.
Специални забележки: …………………………………………
Настоящият лиценз е
валиден от ..................

до ................................

Издаден в ....................

на .................................

................................................................................

Подпис и печат на издаващия компетентен
орган или структура
(втора страница)

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1. Настоящият лиценз се издава съгласно
Регламент (ЕО) № 1073/2009.
2. Настоящият лиценз се издава от компетентните органи на държавата членка на установяване на превозвача, който за чужда сметка
или срещу възнаграждение:
а) има разрешително да извършва в държавата
на установяване автобусни превози под формата
на редовни превози, включително и специализирани редовни превози или случайни превози;
б) отговаря на определените в съответствие
с правилата на Общността условия за достъп до
професията автомобилен превозвач на пътници
в областта на международните и вътрешните
транспортни операции;
в) изпълнява законовите изискванията относно
стандартите за водачите и превозните средства.
3. Настоящият лиценз дава право да се извършват по всички транспортни връзки за пътувания, извършвани на територията на Общността,
международни автобусни превози на пътници за
чужда сметка или срещу възнаграждение:
а) чиито място на отпътуване и място на пристигане се намират в две различни държави членки,
със или без транзитно преминаване през една
или повече държави членки или трети държави;
б) чиито място на отпътуване и място на
пристигане са в една и съща държава членка, при
което пътниците се качват или слизат в друга
държава членка или в трета държава;
в) от държава членка към трета държава и
обратно, със или без транзитно преминаване
през една или повече държави членки или трети
държави;
г) между трети държави, с транзитно преминаване през територията на една или повече
държави членки, както и празни курсове във
връзка с транспортните операции съгласно условията, определени с Регламент (ЕО) № 1073/2009.
При транспортна операция от държава членка до трета държава и обратно Регламент (ЕО)
№ 1073/2009 се прилага за частта от пътуването
на територията на държавите членки на транзитно
преминаване. Той не се прилага за частта от пъ-
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туването в рамките на територията на държавата
членка, където са качени или свалени пътници,
докато не бъде сключено съответното споразумение
между Общността и съответната трета държава.
4. Настоящият лиценз е поименен и не може
да бъде прехвърлян.
5. Настоящият лиценз може да бъде отнет от
компетентния орган на държавата членка, който
го е издал, по-специално, когато превозвачът:
а) престане да отговаря на условията, предвидени в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО)
№ 1073/2009;
б) е представил невярна информация относно
данните, които са били необходими за издаването
или подновяването на лиценза;
в) е извършил теж ко(и) нару шение(я) на
общностното законодателство в областта на
автомобилния транспорт в която и да е държава членка, по-специално що се отнася до
правилата, приложими за превозните средства,
периодите на управление на превозното средство и почивка на водачите и предоставянето
без разреши телно на посочени те в ч лен 5,
параграф 1, пета алинея от Регламент (ЕО)
№ 1073/2009 паралелни или временни превози.
Компетентните органи на държавата членка на
установяване на превозвача, който е извършил
нарушението, могат, inter alia, да отнемат лиценза
на Общността или да отнемат временно или
постоянно някои или всички заверени копия
на лиценза на Общността.
Тези санкции се определят в зависимост от
тежестта на извършеното от притежателя на лиценза на Общността нарушение и в зависимост от
общия брой заверени копия, с които той разполага
за своите международни транспортни услуги.
6. Оригиналът на лиценза се съхранява от
превозвача. Заверено копие от лиценза трябва да
се съхранява в превозното средство, извършващо
международна транспортна операция.
7. Настоящият лиценз се представя при поискване от оправомощен инспектор.
8. Притежателят трябва да спазва на територията на всяка държава членка действащите в
тази държава законови, подзаконови и административни разпоредби, по-специално в областта
на транспорта и движението.
9. „Редовни превози“ означава услуги по извършване на превоз на пътници с определена честота и по определени маршрути, като пътниците
се качват и слизат на предварително определени
места за спиране, и които услуги са достъпни
за всички, при спазване, когато е уместно, на
изискването за задължителна резервация.
Редовният характер на превоза не се засяга
от адаптирането на условията за експлоатация
на линията.
За редовните превози се изисква разрешително.
„Специализирани редовни превози“ означава
редовни превози, независимо от организатора им,
при които се превозват определени категории
пътници, като се изключват всички останали
пътници, с определена честота и по определен
маршрут, като пътниците се качват и слизат на
предварително определени места за спиране.
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Специализираните редовни превози включват:
а) превоз на работници между дома и работното място;
б) превоз на ученици и студенти от и до
учебната институция.
Фактът, че специализираният превоз може
да се променя в зависимост от нуждите на потребителите, не се отразява върху определянето
му като редовен превоз.
За специализираните редовни превози не
се изисква разрешително, при условие че те са
обхванати от договор, сключен между организатора и превозвача.
Изисква се разрешително за организирането
на паралелни или временни превози, които обслужват същите клиенти както съществуващите
редовни превози.
„Случайни превози“ означава превози, които
не попадат в определението за редовни превози,
включително специализираните редовни превози,
и чиято основна характеристика е превозът на
групи пътници, образувани по инициатива на
клиента или на самия превозвач. Организирането
на паралелни или временни превози, които са
подобни на съществуващите редовни превози и
обслужват същите клиенти като последните, е
обусловено от получаването на разрешително
съгласно процедурата, установена в глава III от
Регламент (ЕО) № 1073/2009. Тези превози не
престават да бъдат случайни превози единствено
поради това, че се извършват с определена честота.
За случайните превози не се изисква разрешително.“

§ 48. Приложение № 11а към чл. 9, ал. 1
се изменя така:
„Приложение № 11а
към чл. 9, ал. 1
ЕВРОПЕЙСК А ОБЩНОСТ
BG

М И Н ИС Т ЕРС Т ВО Н А
Т РА НС ПОР ТА , И НФОРМ А ЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ЛИЦЕНЗ № ….
ЗАВЕРЕНО КОПИЕ №…………….
за международен автомобилен превоз на товари
за чужда сметка или срещу възнаграждение
Настоящият лиценз дава право на……………………….
……………………………………………………………………………………
(наименование или фирма и пълен адрес на превозвача)
да извършва международен автомобилен превоз
на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение по всеки маршрут, за пътувания или част от
пътувания, които се извършват за чужда сметка
или срещу възнаграждение на територията на
Общността така, както е предвидено в Регламент
(ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и
на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите
правила за достъп до пазара на международни
автомобилни превози на товари и в съответствие
с общите условия на настоящия лиценз.
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Специални забележки: …………………………………………
Настоящият лиценз е до ................................
валиден от ..................
Издаден в ....................

на .................................

................................................................................
Подпис и печат на издаващия компетентен орган
или структура

(втора страница на лиценза)

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Настоящият лиценз се издава съгласно Регламент (ЕО) № 1072/2009.
Той дава право на притежателя да участва в
международния автомобилен превоз на товари
за чужда сметка или срещу възнаграждение
по всеки маршрут за пътувания или части от
пътувания, които се извършват на територията
на Общността, и когато е целесъобразно, при
спазване на посочените по-долу условия:
– когато мястото на отпътуване и мястото на
пристигане са в две различни държави членки,
със или без транзитно преминаване през една
или повече държави членки или трети държави,
– от държава членка до трета държава или
обратно, със или без транзитно преминаване
през една или повече държави членки или трети
държави,
– между трети държави, с транзитно преминаване през територията на една или повече
държави членки, и за празни курсове, направени
във връзка с такъв превоз.
При превоз от държава членка до трета държава или обратно настоящият лиценз важи за
онази част от пътуването, която се извършва
на територията на Общността. Той е валиден
в държавата членка, където е извършено натоварването или разтоварването, само след като
бъде ск лючено необходимото споразу мение
между Общността и съответната трета държава
в съответствие с Регламент (ЕО) № 1072/2009.
Лицензът се издава лично на притежателя и
не може да бъде прехвърлян.
Той може да бъде отнет от компетентния
орган на държавата членка, която го е издала,
по-специално в случай че притежателят:
– не е спазил всички условия за използване
на лиценза,
– е представил невярна информация във
връзка с необходимите за издаване или удължаване на срока на лиценза данни; оригиналът
на лиценза се съх ран ява от предпри ятието
превозвач.
Заверено копие на лиценза се съхранява в
превозното средство (1). При състави от превозни
средства то трябва да придружава моторното
превозно средство. То покрива състав от превозни
средства, дори ако ремаркето или полуремаркето
няма регистрация или разрешително за ползване
на пътищата на името на притежателя на лиценза или има регистрация или разрешително
за ползване на пътищата в друга държава.
Лицензът се представя при поискване от
оправомощен инспектор.
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На територията на всяка държава членка притежателят трябва да спазва действащите законови,
подзаконови и административни разпоредби на
тази държава, по-специално по отношение на
транспорта и движението по пътищата.
„Превозно средство“ означава моторно превозно
средство, регистрирано в държава членка, или състав
от превозни средства, като най-малко моторното
превозно средство от състава е регистрирано в държава членка, и които се използват изключително за
превоз на товари.“
(1)

§ 49. Приложение № 17 към чл. 35, ал. 1,
т. 1 се изменя така:

„Приложение № 17
към чл. 35, ал. 1, т. 1
ДО
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
И СЪОБЩЕНИЯТА
ИА „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на разрешително за превоз на пътници по международна автобусна линия до страна,
която не е членка на Европейския съюз
1. Наименование на фирмата заявител:
..................................................................................
2. Лиценз № ………………., издаден на .....…….…,
валиден до ..............................................................
3. Адрес за кореспонденция: ..........................
тел. ..........................................................................
4. Разрешителното се заявява за:
 Първоначално издаване;
 Продължаване на срока на валидност;
 Промяна на обслужването.
5. Превозите ще се извършват с участието на
следните подизпълнители:
1. ........................................................................ ;
2. ....................................................................... ;
3. .........................................................................
(попълва се, когато превозвачът предвижда участието на подизпълнители)
6. Начален пункт на линията (населено място
и автогара на потегляне)
..................................................................................
7. Краен пункт на линията (населено място
и точно място на пристигане)
..................................................................................
8. Спирки на българска територия (населено
място и автогара на спиране)
..................................................................................
9. Спирки на чуж да територия (населено
място и точно място на спиране)
..................................................................................
10. Честота на обслужване на линията от
началния и от крайния пункт (посочване на
дните от седмицата за българския превозвач и
за партньора поотделно):
..................................................................................
11. Гранични контролно-пропускателни пунктове (вход и изход) за всяка от държавите,
през чиито територии преминава маршрутът
на линията:
..................................................................................
12. Само за заявление за промяна на обслужването на действаща автобусна линия:
 Досегашното разрешително е валидно до:
..................................................................................
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 Начален пункт на линията (населено място
и автогара на потегляне)
..................................................................................
 Краен пункт на линията (населено място
и точно място на пристигане)
..................................................................................
 Спирки на българска територия (населено
място и автогара на спиране)
..................................................................................
 Спирки на чужда територия (населено
място и точно място на спиране)
..................................................................................
 Честота на обсл у ж ване на лини ята от
началния и от крайния пункт (посочване на
дните от седмицата за българския превозвач и
за партньора поотделно):
..................................................................................
 Гранични контролно-пропускателни пунктове (вход и изход) за всяка от държавите,
през чиито територии преминава маршрутът
на линията:
..................................................................................
..................................................................................
Кратко разяснение на мотивите за промяна на
обслужването на действащата автобусна линия:
..................................................................................
13. Превозът ще се извършва съвместно с
чуждестранен партньор – фирма: ………………………
…………………………………………………………………….................
14. Към заявлението се прилагат следните
документи:
 договор, заверен от заклет преводач, за
съвместно обслужване на линията или за представителство на партньор от държавата, явяваща
се краен пункт на маршрута, в случаите, когато
това се изисква в двустранни международни договори, по които Република България е страна;
 разписание с посочени автогари за спиране
на автобусите;
 документ от съответната община за определяне на място за спирката, която ще ползва
превозвачът;
 график за работата на екипажите, изготвен
в съответствие с изискванията на Европейската
спогодба за работа на екипажите на превозните
средства, извършващи международни автомобилни превози (АЕТR);
 тарифа за превоз по линията;
 схема на маршрута;
 копие на лиценза на Общността за извършване на превоз на пътници на подизпълнителя,
когато е предвидено участието на подизпълнител
при изпълнението на автобусната линия.
Дата:		

Подпис и печат на заявителя:

(Забележка. Договорът за съвместна експлоатация
или представителство, разписанието, графикът за
работа на екипажите, тарифата за превоз и схемата
на маршрута да са изготвени на български, на езика
на партньора и/или на един от приетите европейски
езици за официална кореспонденция, като всички
документи да са подписани и подпечатани от двете
фирми партньори със свежи подписи и печати.)“
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§ 50. Приложение № 24 към чл. 53, ал. 1
се изменя така:
„Приложение № 24
към чл. 53, ал. 1
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
З А Я В Л Е Н И Е
за получаване на разрешително за случаен превоз на пътници до страна, която не е член на
Европейския съюз
От ........................................................................... ,
ЕГН ........................................................................ ,
Фирма .....................................................................
Лиценз № .............................................................. ,
валиден до ……………………/………….……/.…………. година
Адрес: гр. ............................................................... ,
ул. ………………………………….…………………, № ............... ,
бл. ……………, вх. …………………., ет. ……………, ап. .....
Телефон ....................... факс .................................
Моля да ни бъде издадено разрешително за
следните държави: ……………………………………………… за
извършване на международен случаен превоз на
пътници, по схема ……………… Пътуването ще се
извърши с цел …………………….
(туризъм, спортно, културно мероприятие и др.)

Превозът ще бъде извършен по следни я
маршрут ………………………………………………
(основен маршрут и ГКПП, през които се преминава)
Страни, през чиито територии се преминава,
без да се качват и слизат пътници ....................
Въз основа на сключен договор с ................
Дата на започване на превоза …………. в …… ч.
от …………………………………………………………………………
(точен адрес на мястото на започване на превоза)
и ще напусне територията на Република България през ГКПП .................................................
Дата на приключване на превоза: ................
в .…… ч.
в ...............................................................................
(точен адрес на мястото на приключване на превоза)
и ще се завърне на територията на република
България през ГКПП ...........................................
Приложение:
Копие от договор за
възлагане на превоза.
Други документи.
Дата ……………….
Заявител: ...........................................................
(подпис и печат)“

§ 51. Приложение № 28 към чл. 57, ал. 5
се изменя така:
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„Приложение № 28
към чл. 57, ал. 5
BG
ЕВРОПЕЙСК А ОБЩНОСТ
РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
СЕРТИФИК АТ ЗА ВОДАЧ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
№ .......
за обществен превоз на товари по шосе съгласно
разрешително на Общността
(Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския
парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г.
относно общите правила за достъп до пазара на
международни автомобилни превози на товари)
Настоящото удостоверение свидетелства за
това, че въз основа на документите,
представени от: .........................................................
(наименование на фирмата)

адрес: ...........................................................................
водачът: .......................................................................
(име, фамилия)
Дата и място
Гражданство:
на раждане:
Вид и номер на документа
за самоличност:
Дата на издаване:
Място на издаване:
Номер на свидетелство за
управление на МПС:
Дата на издаване:
Място на издаване:
Номер на социалната
осигуровка:
е нает на работа в съответствие със законовите,
подзаконовите и административните разпоредби
и, при необходимост, колективните трудови договори в съответствие с приложимите правила
в посочената по-долу държава членка относно
условията за наемане на работа и професионалното обучение на водачите, приложими в тази
държава членка за осъществяване на превози
по шосе в тази държава:
РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
Конкретни забележки:
Настоящото удостоверение
е валидно от:
до:
Издадено в:
на:
МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
И СЪОБЩЕНИЯТА: .....................................
(подпис, печат)
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Настоящото удостоверение се издава съгласно
Регламент (ЕО) № 1072/2009 относно общите
правила за достъп до пазара на международни
автомобилни превози на товари.
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То свидетелства за това, че водачът, чието име
е упоменато, е нает на работа в съответствие със
законовите, подзаконовите и административните
разпоредби и, при необходимост, колективните
трудови договори, в съответствие с приложимите
правила в държавата членка, упомената в удостоверението, относно условията за наемането на
работа и професионалното обучение на водачите
на моторно превозно средство, приложими в тази
държава членка за осъществяване на превози по
шосе в тази държава.
Удостоверението за водач е собственост на
превозвача, който го предоставя на разположение
на упоменатия водач, когато този водач управлява
превозно средство, с което осъществява превози,
като използва лиценз на Общността, издаден на
превозвача. Удостоверението за водач на моторно
превозно средство не може да се преотстъпва.
Удостоверението за водач е валидно, докато се
изпълняват условията, при които е издадено,
и подлежи на незабавно връщане на органите,
които са го издали, ако превозвачът не спазва
условията.
То може да бъде отнето от компетентните
органи на държавата членка, която го е издала,
в частност, когато превозвачът:
– престане да отговаря на всички условия
за използване на удостоверението,
– е представил невярна информация относно
данните, необходими за издаване или удължаване
на срока на удостоверението.
Заверено копие на удостоверението трябва да
се съхранява в предприятието превозвач.
Оригиналът на удостоверението трябва да
се съхранява в превозното средство и да се
представя от водача при поискване от страна
на оправомощен инспектор.“

§ 52. Приложение № 30 към чл. 59а, ал. 5
се отменя.
§ 53. В § 5 от преходните и заключителните разпоредби след думата „основание“ се
добавя „чл. 7, ал. 3“.
Допълнителна разпоредба
§ 54. Навсякъде в наредбата думите „министърът на транспорта“ и „министъра на
транспорта“ се заменят съответно с „министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“ и „министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“.
Заключителна разпоредба
§ 55. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“, с
изключение на разпоредбите на:
1. параграф 7 относно чл. 8, ал. 2, § 8 относно чл. 9, ал. 8, § 9 относно чл. 10, ал. 4 и
§ 37 относно чл. 57, ал. 6 – 10, които влизат в
сила три месеца след деня на обнародването
на наредбата в „Държавен вестник“;
2. параграф 34 относно чл. 55, т. 7, § 35
относно чл. 55а, т. 3 и § 37 относно чл. 57,
ал. 12, които влизат в сила от 1 януари 2012 г.
Министър: Ивайло Московски

С Т Р.
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Приложение № 9а
към чл. 6а, ал. 3

Д. Извършването
на техническо
обслужване
и поддръжка
на превозните
средства, с които
извършвам
превозите, е
възложено:
с договор от ..........
..................................
на..............................
ЕИК/БУЛСТАТ ....
адрес на експлоатационния център
....................................

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България по
член 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009
Долуподписаният
(име, презиме и фамилия)

управител на
(фирма на търговеца)

Адрес:
ЕИК/БУЛСТАТ:
тел.:

Дата …………..

............................................................
(подпис и печат на заявителя)

факс:

Приложение № 11б
към чл. 9, ал. 4

е-mail:
ДЕКЛАРИРАМ, че разполагам със:
а) офис на територията на Република България
с помещения, в които съхранявам основните си
търговски документи, включително счетоводни
документи, документи, свързани с управлението на
персонала, документи за периодите на управление
и почивка на водачите на превозните средства,
както и всякакви други документи, които трябва
да се предоставят на компетентните органи при
извършваните от тях проверки;
б) гаражна площ и експлоатационен център на
територията на Република България с подходящо
техническо оборудване и съоръжения, с които
извършвам действително и постоянно дейността си, свързана с поддръжката на техническата
изправност на превозните средства.
Офис

Гаражна площ

А. Адрес:
---------------------------------------------------Б.
Помещенията, които
ползвам, са:

А. Адрес:
------------------------------------------------------------Б. Брой превозни средства,
които се намират на този
адрес:


Собствени 

В. Гаражната
 площ, с която
В. В случай, че разполагам, е:
помещенията С обща площ
са наети, моля (кв.м)

потвърдете, че Собствена 
р а з п о л а г а т е Наета

с договор за Г. В случай, че
наем.
гаражната площ
Да  е наета, моля
Наети

потвърдете,

че разполагате
с договор за
наем.
Да 

Експлоатационен
център
А. Адрес:
------------------------------------------------------------------------Б. Брой превозни
средства, на които
се извършва
поддръжка на техническата изправност: 
В. Експлоатационният
център е:
Собствен 
Нает

Г. В случай, че
експлоатационният
център е нает,
моля потвърдете,
че разполагате с
договор за наем.
Да 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“
Вх. №

/
Чрез началника на Областен отдел
„КД – ДАИ“
Гр. …………................................................
ИА „Автомобилна администрация“
До
Министъра на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията

З А Я В Л Е Н И Е
за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата, вписани в лиценз на Общността за
международен автомобилен превоз на
ПЪТНИЦИ или ТОВАРИ
от
(име, презиме и фамилия)

управител на
(фирма на търговеца)

Адрес:

ЕИК/БУЛСТАТ:
тел.:

факс:

е-mail:
Моля, да бъдат отразени следните промени в
обстоятелствата, вписани в лиценз на Общността №
за международен автомобилен
превоз на ПЪТНИЦИ или ТОВАРИ:
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Прилагам
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Приложение № 11г
към чл. 9, ал. 6
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“

Дата:

Подпис:

Вх. №

/
Чрез началника на Областен отдел
„КД – ДАИ“
Гр. …………................................................
ИА „Автомобилна администрация“
До
Министъра на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията

Приложение № 11в
към чл. 9, ал. 5
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“
Вх. №

/
Чрез началника на Областен отдел
„КД – ДАИ“
Гр. …………................................................
ИА „Автомобилна администрация“
До
Министъра на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията

З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на допълнителни заверени копия
към лиценз на Общността
от
(име, презиме и фамилия)

З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на дубликат на лиценз на Общността/
заверено копие към лиценз на Общността
от
(име, презиме и фамилия)

управител на
(фирма на търговеца)

А д р е с:

ЕИК/БУЛСТАТ:
тел.:

управител на
(фирма на търговеца)

Адрес:

Моля, да бъде издаден дубликат на лиценз
на Общността №
за международен
автомобилен превоз на
.......................... (пътници/товари)

факс:

е-mail:
Мол я, да б ъдат изда ден и доп ъ л н и т ел н и
бр. заверени копия на лиценз на Общността №
за международен автомобилен превоз на
(пътници/товари)

Прилагам Справка за финансовата стабилност.
Дата:

факс:

е-mail:

ЕИК/БУЛСТАТ:
тел.:

С Т Р. 4 1

Подпис:

или

Моля, да бъде издаден дубликат на заверено(и)
копие(я) с №
на лиценз на Общността №
за международен автомобилен
превоз на
(пътници/товари)

Прилагам следните документи:
1. Описание на случая.
2. Документ от компетентна служба (при
наличие на такъв).
Дата:

Подпис:
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Приложение № 11д
към чл. 10, ал. 3
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“
Вх. №

/
Чрез началника на Областен отдел
„КД – ДАИ“
Гр. …………................................................
ИА „Автомобилна администрация“
До
Министъра на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията

З А Я В Л Е Н И Е
за продължаване срока на валидност на лиценз
на Общността и заверено копие към лиценза на
Общността за международен автомобилен превоз
на ПЪТНИЦИ/ТОВАРИ
от
(име, презиме и фамилия)

управител на
(фирма на търговеца)

Адрес:

ВЕСТНИК

Прилагам следните документи:
1. Актуално удостоверение за вписване в търговския
регистър (ако търговецът не е регистриран или
пререгистриран след 1 януари 2008 г.).
2. Декларация, че търговецът не е в производство
за обявяване в несъстоятелност (ако търговското
дружество не е регистрирано или пререгистрирано
след 1 януари 2008 г.).
3. Копие на удостоверението за регистрация
в регист ър БУЛСТАТ (ако т ърговецът не е
регистриран или пререгистриран след 1 януари
2008 г.).
4. Справка за финансовата стабилност с приложени
към нея документи.
5. Свидетелство за съдимост на лицето, което
ръководи транспортната дейност.
6. Копие от удостоверение за професионална
ком пе т ен т нос т, изда дено на л и це т о, кое т о
ръководи транспортната дейност (когато не е
издадено от ИА „Автомобилна администрация“, а
от компетентен орган на друга държава – членка
на Европейския съюз).
7. Копие от договора за назначаване на лицето,
което ръководи транспортната дейност.
8. Копие на справката за приети и отхвърлени
уведомления по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда
за лицето, назначено да ръководи транспортната
дейност.
9. Декларация за съответствие с изискването
за установяване на територията на Република
България.
Дата:

факс:

е-mail:
Данни за ръководителя на транспортната
дейност на фирмата:
Трите имена
(име, презиме и фамилия)

ЕГН:

Подпис:

Приложение № 15а
към чл. 27

ЕИК/БУЛСТАТ:
тел.:
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ЛНЧ:

За ръководители на транспортна дейност с ЛНЧ:
Дата на раждане

ДО
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
И СЪОБЩЕНИЯТА
ИА „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
З А Я В Л Е Н И Е
От ...................................., ЕГН ....................................
Фирма.............................................................................
Лиценз № .......... Валиден до ...../......../.......година
БУЛСТАТ/ЕИК...............................................................
Моля, по реда на чл. 26 от Наредба № 11 от 2002 г.
за международен автомобилен превоз на пътници
и товари да ни бъдат предоставени разрешителни
за международен автомобилен превоз на товари,
както следва:
1. Към резервация № .................................. от дата
.................... за МПС с рег. № ...................................
..........................................................................................
(посочва се вид разрешително, брой)

Място на раждане
(държава, населено място)

Документ на
самоличност
(вид на документа, номер)

Служебен номер за идентификация на данъчно
задълженото лице:
Моля, да бъде продължен срокът на валидност
н а л и цен з н а Общ но с т т а №
за
международен автомобилен превоз на ПЪТНИЦИ/
ТОВАРИ и
броя заверени копия на
лиценза.

............................................................................................
............................................................................................
..........................................................................................
2. Към резервация № .................................... от дата
.......................................... за МПС с рег. №................
..........................................................................................
(посочва се вид разрешително, брой)

3. Към резервация № .................................... от дата
............................................... за МПС с рег. № ........
...............................................................................…………
(посочва се вид разрешително, брой)

..........................................................................................
.........................................................................................
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Прилагам следните документи:
			
Дата: …….............
1. Копие от зявка за товар*
2. Копие от задействан
карнет TIR*
3. Справка за неотчетени
разрешителни
4. Справка за действащи
.............................
резервации		
(подпис и печат)
--------------------------------------------------------------*Копията трябва да са заверени с текст „вярно с
оригинала“, свеж печат и подпис.

Приложение № 21а
към чл. 47, ал. 1
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
З А Я В Л Е Н И Е
за получаване на разрешително за совалков
превоз на пътници до държави, които не са
членки на Европейския съюз, с които не се
разменя контингент разрешителни
От ...................................., ЕГН ....................................
Фирма.............................................................................
Лиценз № .........., валиден до ...../......../.......година
Адрес: гр………………………..., ул…………………………………...
№ …….…, бл. …………..., вх .………., ет. ………., ап. …………
Телефон ......................... факс ………………………………....
Моля, да ни бъде издадено разрешително за совалков превоз на пътници.
Превозът ще бъде извършен по следния маршрут
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
(основен маршрут и ГКПП, през които се преминава)

Въз основа на сключен договор с ..………………………
На посочените в графика дати ще пътуват ……
автобуса.
Период на совалковия превоз от ……… до ………....
ГКПП за напускане територията на Република
България ............................................................…………
Приложение:
1. Договор меж ду българск и т у роператор и
чуждестранен туроператор, регистриран на територията на страната, явяваща се краен пункт
на совалковия превоз, когато това се изисква по
силата на двустранните договорености.
2. Договор между български туроператор и превозвач за възлагане на превоза.
3. График за преминаване на автобусите през
съответните гранични контролно-пропускателни пунктове за всяка от държавите, през чиито
територии преминава маршрутът, изготвен по
дати и часове.
4. Разписание.
5. График за работа на екипажите.
6. Данни за автобусите, с които ще се извършва
совалковият превоз: пътникоместа и регистрационен номер на автобуса.
7. Схема на маршрута.

Забележка. Когато се налага съгласуване от компетентните органи на държавата, която се явява краен
пункт на маршрута, документите от позиция 1 до
позиция 6 трябва да са придружени с легализиран
превод на съответната държава или на английски,
френски или руски език.

Дата ..................………………
Заявител: ……………………….
(подпис и печат)
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Приложение № 28а
към чл. 57, ал. 7
Списък на специалностите, които трябва да
са завършили лицата, извършващи предпътни
прегледи за техническа изправност на ППС
А. Висше образование с образователна
степен „магистър“ или „бакалавър“
1.
Двигатели с вътрешно горене.
2.
Автомобилен транспорт, трактори и кари.
3.
Автомобилна техника.
4.
Автомобилен транспорт.
5.
Селскостопански машини.
6.
Транспортна техника и технологии.
7.
Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника.
8.
Автомобилен и мотоциклетен спорт.
9.
Технология и управление на транспорта.
Б. Висше образование с образователна
степен „специалист“
1.
Двигатели с вътрешно горене.
2.
Автомобили.
3.
Механизация на селското стопанство.
4.
Технология и организация на автотранспортна техника.
5.
Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника.
6.
Технология и управление на транспорта.
7.
Учител по практика – инструктор за
обучение на водачи на МПС.
В. Средно техническо образование
1.
Двигатели с вътрешно горене.
2.
Автомобили и кари.
3.
Автомобилна електротехника.
4.
Управление на транспортно предприятие:
а) в автомобилния транспорт;
б) в градския транспорт.
5.
Технология и организация на автотранспортна техника.
6.
Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника.
7.
Механизация на селското стопанство.
Г. Завършили ВВУ
С придобити граждански специалности,
идентични на тези от буква „А“, а така
също и завършилите след 1950 г. ВВУ
с профил „Автомобилисти“ с курс на
обучение не по-малък от 2 години.
Д. Средно специално образование
1.
Монтьор на автомобили и водач на
МПС, категории „С“ или „В“.
2.
Монтьор на кари и водач на МПС, категории „Т“ или „С“.
3.
Автокаросерист и водач на МПС, категории „В“ или „С“.
4.
Монтьор на селскостопанска техника и
водач на МПС, категории „Т“ или „С“,
или „В“.
5.
Монтьор по електрообзавеждане на
МПС и водач на МПС, категории „В“
или „С“.
6.
Монтьор-водач на тролейбус.
7.
Монтьор-водач на трамвайна мотриса.
8.
Машинист-монтьор на ПСМ и водач на
МПС, категории „С“ или „Т“.
12446
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-2313
от 10 ноември 2011 г.
На основание чл. 134, ал. 2, т. 3 във връзка с
чл. 136, ал. 1 и чл. 129, ал. 3 ЗУТ, Разпореждане
№ 2 от 17.05.2004 г. на Министерския съвет за
безвъзмездно изключване от държавния горски
фонд на недвижими имоти – частна държавна
собственост, с което ХВ „Цанков камък“ е
обявен за обект с национално значение, Заявление с вх. № 14-16 от 20.06.2011 г., допълнено
с писма с входящи номера вх. № АУ 14-16(7) от
29.07.2011 г., № АУ 14-16(12) от 27.09.2011 г. и № АУ
14-16(15) от 19.10.2011 г. на „НЕК“ – ЕАД, клон
„Хидроелектроинвест“, писмо изх. № 90-05-2701
от 18.02.2011 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за разрешаване
изработ ването на п роек та за изменение на
ПУП – план за регулация и застрояване, писмо
изх. № 26-00-4149 от 15.03.2011 г. на МОСВ за
прилагане на чл. 91, ал. 2 ЗООС и за изпълнение на чл. 31 от Закона за биологичното
разнообразие, Решение по ОВОС № 36-16 от
2002 г. на МОСВ и Решение № СМ-003-ПР от
2011 г. на РИОСВ – Смолян, за преценка на
необходимостта от извършване на ОВОС на
инвестиционното предложение „Рехабилитация
на общински път IV-86835 Михалково – Селча“,
писмо изх. № КПД-14-131(2) от 2011 г. на РИОСВ –
Смолян, че решението е влязло в сила, становище изх. № 04-00-1623 от 01.07.2011 г. на МОСВ,
Решение на Комисията за земеделските земи
№ КЗЗ-9 от 27.12.2010 г. за утвърж даване на
площадки и трасета, писма с регистрационни
индекси ИАГ-3586 от 28.01.2011 г. и ИАГ-16903
от 13.05.2011 г. на Изпълнителната агенция по
горите (ИАГ) за предварително съгласуване за
изключване на гори и земи от горския фонд,
писмо рег. индекс ИАГ-35293 от 21.10.2011 г. на
ИАГ, съгласувателно писмо изх. № КД-06-146 от
11.07.2011 г. на Басейнова дирекция за управление
на водите – Източнобеломорски район с център
Пловдив, съгласувателно писмо изх. № 26-00-0508
от 06.04.2011 г. на Министерството на културата
(ДВ, бр. 80 от 2010 г.), здравно заключение изх.
№ 4823 от 20.12.2010 г. на РИОКОЗ – гр. Смолян, Решение № 9 от 24.02.2011 г. по протокол
№ 2 на ЕСУТ на Община Девин (ДВ, бр. 31 от
2011 г.), Удостоверение изх. № 466 от 17.05.2011 г.
на Община Девин за липса на постъпили възражения, протокол от 18.11.2010 г. от проведено
обществено обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1
ЗУТ, Решение № 119 от 19.09.2011 г., протокол
№ 18 на Общинския съвет – гр. Девин, становище
рег. № РЯ-ПБ-1115 от 29.11.2010 г. на „Пожарна
безопасност и спасяване“ при Областна дирекция

на МВР – Смолян, съгласувателно писмо изх.
№ 53-00-10300 от 21.12.2010 г. на Агенция „Пътна
инфраструктура“, становище № ПП-РЯ-5786 от
12.11.2010 г. на Сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР – Смолян; съгласуване
със заинтересованите експлоатационни дружества, протокол № УТ-01-02-25 от 03.11.2011 г. на
Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионална политика (НЕСУТРП),
т. 10 от Заповед № РД-02-14-1132 от 27.05.2011 г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството нареждам:
Одобрявам проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване на обект: „Хидровъзел „Цанков камък“,
на територията на община Девин, землищата на
гр. Девин, с. Михалково, с. Лясково, с. Селча
и с. Стоманово, съгласно приетите и одобрени
графични части, представляващи неразделна
част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър: Ек. Захариева
12439

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 130
от 10 октомври 2011 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Беров мост“,
разположена в землището на с. Гумощник, община Троян, област Ловеч
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства (ЗПБ) и § 105, ал. 2 от
преходните и заключителните разпоредби на
ЗИДЗПБ (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и протоколно
решение № 32 от 31 август 2011 г. на Министерския съвет разрешавам на „Биптан“ – ЕООД,
ЕИ К 107585430, т и т ул я р на ра з р ешен ие т о,
дружество, вписано под номер ЕИК 107585430
в Агенцията по вписванията с Удостоверение
изх. № 20110531151055, със седалище и адрес на
управление гр. Севлиево 5400, област Габрово,
община Севлиево, ул. Ген. Скобелев 32, да извърши за своя сметка проучване на строителни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 ЗПБ, в площ „Беров мост“, разположена
в землището на с. Гумощник, община Троян,
област Ловеч, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 1 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
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4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитвания са определени в работната програма
и договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договор за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката, енергетиката и
туризма.
Министър: Тр. Трайков
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Беров мост“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]
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3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроу чвателните работи и добивът за технологични
изпитвания се определят в работната програма
и договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договор за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката, енергетиката и
туризма.
Министър: Тр. Трайков
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Йоглав“
Координатна система 1970 г.

1

4667855

8629218

№

2

4668042

8629866

3

4667274

8630530

4

4666768

5
12311

4667500

X [m]

Y [m]

1

4696171

8630691

2

4696798

8630572

8629904

3

4697042

8630905

8629120

4

4696870

8631420

5

4696661

8631792

6

4695970

8631793

7

4695921

8631476

8

4696090

8631161

РАЗРЕШЕНИЕ № 131
от 10 октомври 2011 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Йоглав“, разположена в землищата на с. Йоглав и с. Тепава,
община Ловеч, област Ловеч
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства (ЗПБ) и § 105, ал. 2
от преходните и заключителните разпоредби
на ЗИДЗПБ (ДВ, бр. 100/2010 г.) и протоколно
решение № 33 от 7 септември 2011 г. на Министерския съвет разрешавам на „Булстрой“ – ООД,
ЕИК 107582052, титуляр на разрешението, дружество, вписано под номер ЕИК 107582052 в
Агенцията по вписванията с Удостоверение изх.
№ 20110531150934, със седалище и адрес на управление гр. Белене 5930, област Плевен, община
Белене, ул. България 37, ет. 2, стая 7, да извърши
за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5
ЗПБ, в площ „Йоглав“, разположена в землищата
на с. Йоглав и с. Тепава, община Ловеч, област
Ловеч, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,98 кв.км.

12312
РАЗРЕШЕНИЕ № 132
от 10 октомври 2011 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Звънец“, разположена в землището на с. Генерал Киселово,
община Вълчи дол, област Варна
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства (ЗПБ) и § 105, ал. 2 от
преходните и заключителните разпоредби на
ЗИДЗПБ (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и протоколно
решение № 35 от 21 септември 2011 г. на Министерския съвет разрешавам на „Пътища и
мостове“ – ЕООД, ЕИК 813029821, титуляр на
разрешението, дружество, вписано под номер
ЕИК 813029821 в Агенцията по вписванията с
Удостоверение изх. № 20110609101910, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9000, област
Варна, община Варна, район „Одесос“, ул. Д-р
Пискюлиев 3, ет. 4, да извърши за своя сметка
проучване на строителни материали подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 ЗПБ в площ „Звънец“,
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разположена в землището на с. Генерал Киселово, община Вълчи дол, област Варна, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 6 месеца.
2. Размерът на площта е 1 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координат и на г рани чни те точк и, съгласно
приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитвания се определят в работната програма
и договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договор за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката, енергетиката и
туризма.
Министър: Тр. Трайков
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Звънец“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

1

4716840

9616447

2

4716840

9616062

3

4715830

9616062

4

4715830

9615072

5

4716056

9614930

6

4716574

9615100

12313
РАЗРЕШЕНИЕ № 136
от 11 октомври 2011 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Първи май“,
разположена в землището на с. Славовица, община Долна Митрополия, област Плевен
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства (ЗПБ) и § 105, ал. 2 от
преходните и заключителните разпоредби на
ЗИДЗПБ (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и протоколно решение № 32 от 31 август 2011 г. на Министерския
съвет, разрешавам на „Огнеупорни глини“ – АД,
ЕИК 114003406, титуляр на разрешението, дружество, вписано под номер ЕИК 114003406 в
А генци ята по вписвани ята с Удостоверение
изх. № 20110704114242, със седалище и адрес
на управление гр. Плевен 5800, област Плевен,
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община Плевен, ж.к. Индустриален-запад, да
извърши за своя сметка проучване на строителни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 ЗПБ, в площ „Първи май“, разположена в
землището на с. Славовица, община Долна Митрополия, област Плевен, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,09 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на г раничните точк и, съгласно
приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитвания се определят в работната програма
и договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договор за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката, енергетиката и
туризма.
Министър: Тр. Трайков
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Първи май“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

1

4745500

8595600

2

4745425

8596000

3

4745700

8596000

4

4745775

8595800

12314
РАЗРЕШЕНИЕ № 137
от 11 октомври 2011 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Конаговски
чал“, разположена в землищата на с. Дебръщица
и с. Алеко Константиново, община Пазарджик,
област Пазарджик
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства (ЗПБ) и § 105, ал. 2 от
преходните и заключителните разпоредби на
ЗИДЗПБ (ДВ, бр. 100/2010 г.) и протоколно решение № 33 от 7 септември 2011 г. на Министерския
съвет разрешавам на „Еко – хидро – 90“ – ООД,
ЕИК 112580619, титуляр на разрешението, дружество, вписано под номер ЕИК 112580619 в
А генцията по вписванията с Удостоверение
изх. № 20101201141339, със седалище и адрес на
управление гр. Пазарджик 4400, област Пазар-
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джик, община Пазарджик, ул. Асен Златарев
12, да извърши за своя сметка проучване на
строителни материали – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 ЗПБ, в площ „Конаговски чал“,
разположена в землищата на с. Дебръщица и
с. Алеко Константиново, община Пазарджик,
област Пазарджик, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,25 кв.км.
3. Границите на площта са определени с
координат и на г рани чни те точк и, съгласно
приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитвания са определени в работната програма
и договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договор за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката, енергетиката и
туризма.
Министър: Тр. Трайков
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Конаговски чал“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

ВЕСТНИК
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своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 ЗПБ,
в площ „Бистрец“, разположена в землището на
с. Проход, община Средец, област Бургас, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 6 месеца.
2. Размерът на площта е 0,57 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитвания се определят в работната програма
и договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договор за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката, енергетиката и
туризма.
Министър: Тр. Трайков
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Бистрец“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

Y [m]

1

4621380

9552000
9552750

1

4540210

8577530

2

4621380

2

4540420

8577860

3

4620500

9552750

3

4540156

8578012

4

4620750

9552000

4

4539800

8578020

5

4539800

8577530
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РАЗРЕШЕНИЕ № 139
от 20 октомври 2011 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Бистрец“,
разположена в землището на с. Проход, община
Средец, област Бургас
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства (ЗПБ) и § 105, ал. 2 от
преходните и заключителните разпоредби на
ЗИДЗПБ и протоколно решение № 37 от 5 октомври 2011 г. на Министерския съвет разрешавам
на „Лука 2002“ – ЕООД, Несебър – титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
128556872, със седалище и адрес на управление
Несебър, ул. Отец Паисий 25, да извърши за

12316
РАЗРЕШЕНИЕ № 140
от 27 октомври 2011 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Богомилов
камък“, разположена в землищата на с. Горско
Калугерово и с. Горско Косово, община Сухиндол,
област Велико Търново, и с. Младен, община
Севлиево, област Габрово
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства (ЗПБ) и § 105, ал. 2 от
преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на ЗПБ (ДВ,
бр. 100/2010 г.) и протоколно решение № 38 от
13 октомври 2011 г. на Министерския съвет разрешавам на „Мазалат“ – ЕООД, ЕИК 817045463,
титуляр на разрешението, дружество, вписано под
номер ЕИК 817045463 в Агенцията по вписванията
с Удостоверение изх. № 20110414154359/2011 г., със
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седалище и адрес на управление гр. Севлиево
5400, област Габрово, община Севлиево, ул. Васил
Левски 20, да извърши за своя сметка проучване
на строителни материали – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства в площ „Богомилов камък“, разположена в землищата на с. Горско Калугерово и с.
Горско Косово, община Сухиндол, област Велико
Търново, и с. Младен, община Севлиево, област
Габрово, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 1 кв.км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договор за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката, енергетиката и
туризма.
Министър: Тр. Трайков
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Богомилов
камък“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

1

4674062

9419456

2

4673734

9421166

3

4673136

9420980

4

4673558

9419306

12418
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година на емисията – 2011 г.;
тираж – 6000 броя.
Графични елементи:
На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с
годината „1879“, изписана върху лентата. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСК А НАРОДНА
БАНК А“, номиналната стойност „20 ЛЕВА“ и
годината на емисия „2011“.
На обратната страна на монетата е изобразен
фрагмент от созополската икона „Св. Богородица
Одигитрия (Пътеводителка)“ (ХІV – ХV век),
съхранявана в Църковния музей, и надпис „СВ.
БОГОРОДИЦА ПЪТЕВОДИТЕЛК А“.
Автори на художествения проект са Иван
Тодоров и Тодор Варджиев.
Управител: Ив. Искров
12440

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗАПОВЕД № РД-09-1781
от 21 октомври 2011 г.
На основание чл. 10, ал. 7 от Закона за народната просвета, чл. 15, ал. 4 от Правилника
за прилагане на Закона за народната просвета и
чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
и Решение № 637 от 06.10.2011 г. на Столичния
общински съвет нареждам:
1. Преобразувам Целодневна детска градина
№ 70 „Здраве“, район „Изгрев“, в Обединено детско заведение № 23 „Здраве“, район „Изгрев“, с
административен адрес – София, район „Изгрев“,
ул. Юрий Гагарин 14 – 16.
2. Да бъдат осигурени необходимите щатни
бройки и бюджет за нормалното функциониране
на детското заведение.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-кмета на Столичната община,
Направление „Култура, образование, превенция,
интеграция, спорт и туризъм“.
За кмет: М. Бояджийска
12317

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
БЪЛГАРСК А НАРОДНА БАНК А

РЕШЕНИЕ № 97
от 10 ноември 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 5 ЗБНБ Българската народна банка пуска в обращение, считано
от 19 декември 2011 г., златна възпоменателна
монета „Богородица Пътеводителка“ от серията
„Българска иконография“ със следното описание:
Технически параметри:
номинална стойност – 20 лева;
метал – злато с проба 999/1000;
тегло – 1,55 г;
диаметър – 13,92 мм;
гурт – гладък;
качество – мат-гланц, висше;

РЕШЕНИЕ № 1964
от 28 октомври 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 772 от 26.07.
2007 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за
приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 12.12.2011 г. в 11 ч., в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда
и поземлен имот № 2417, с. Лозен, общински
нежилищен имот стопанисван от район „Панчарево“, със съответното право на собственост
върху терен.
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2. Начална тръжна цена – 290 000 лв. Сделката не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 29 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депози т и т е – не по -к ъсно о т рабо т ни я ден,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 08.12.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 1500 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
12252
РЕШЕНИЕ № 1965
от 28 октомври 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 899 от 28.09.
2007 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за
приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 12.12.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост – ж.к. Стрелбище, до
бл. 95, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Триадица“, със съответното право на
строеж.
2. Начална тръжна цена – 4000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 08.12.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
12253

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 1968
от 28 октомври 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 519 от
29.07.2009 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 07.12.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост – ж.к. Дружба 2, до
бл. 516, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“, със съответното право
на строеж.
2. Начална тръжна цена – 3800 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 300 лв.
4. Депозитът за участие – 380 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 05.12.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
12254
РЕШЕНИЕ № 1971
от 28 октомври 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 273 от
28.04.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 08.12.2011 г. в 14 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на сграда – Битов комбинат, кв. Обеля, ул. 3-та,
обособена част от общинско дружество „Лозана“ – ЕАД, с право на строеж, ведно с УПИ I,
кв. 18, м. Обеля, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Връбница“, с право на
собственост върху УПИ.
2. Начална тръжна цена – 359 000 лв. Сделката
се облага частично с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 35 900 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
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банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депози т и т е – не по -к ъсно о т рабо т ни я ден,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 06.12.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
12255
РЕШЕНИЕ № 1974
от 28 октомври 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите, чл. 45, ал. 1, 3 и ал. 5, т. 1 ЗДДС,
§ 1, т. 5 и 6 от допълнителните разпоредби на
ЗДДС, Решение № 391 от 23.06.2011 г. на Столичния общински съвет и Решение № 1890 от
16.09.2011 г. на Надзорния съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за
приватизация изменя т. 2 на Решение № 1890 от
16.09.2011 г. (ДВ, бр. 78 от 2011 г.), като текстът в
частта му „Сделката се облага частично с ДДС“
се заменя с „32,19 % от достигната на търга цена
се облага с ДДС“.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
12256

ОБЩИНА БЕЛИЦА
РЕШЕНИЕ № 125
от 14 октомври 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Белица, реши:
1. Одобрява ПУП – план за застрояване в
имот ПИ № 03504.301.999 по кадастралната карта
на гр. Белица, одобрена със Заповед № РД-18-53
от 01.04.2008 г. на Агенцията по геодезия, картография и кадастър – София, за обект: „Базова
станция“.
2. Одобрява ПУП – парцеларен план за довеждащ електропровод за обект „Базова станция“,
преминаващ през следните имоти по кадастралната карта на землището на гр. Белица:
– имот с идентификатор 03504.301.115 – горски
фонд, друг вид дървопроизводителна гора – държавна частна собственост – 15,80 кв. м.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Белица до Административния съд – Благоевград.
Председател: Х. Юруков
12283

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗАПОВЕД № РД-22-1785
от 1 ноември 2011 г.
С влязъл в сила подробен устройствен план,
одобрен с Решение № 1263 от 24.03.2011 г. на
Общинския съвет – гр. Велико Търново (ДВ,
бр. 39 от 2011 г.), е предвидено изграждане на
обекти – публична общинска собственост – план
за улична регулация – проект на улици и поземлени имоти, попадащи в улична регулация
между кв. 338, 339, 602, 603, 607, 608, 610, 611 и
612 в зоната на пътен възел „Качица“ по плана на гр. Велико Търново, за задоволяване на
неотложна общинска нужда, която не може да
бъде задоволена по друг начин.
В тази връзка и в съответствие с направеното
обявление по чл. 25, ал. 1 ЗОС, публикувано
във вестник „Янтра днес“, във вестник „Сега“ и
вестник „Новинар“, за предстоящо отчуждаване
на имоти, необходими за изграждането на обекти – публична общинска собственост – план за
улична регулация – проект на улици и поземлени
имоти, попадащи в улична регулация между кв.
338, 339, 602, 603, 607, 608, 610, 611 и 612 в зоната
на пътен възел „Качица“ – гр. Велико Търново, и
на основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25, ал. 2
и 3 във връзка с чл. 21, ал. 1 и 2 ЗОС и чл. 205,
ал. 1 ЗУТ нареждам:
Отчуждавам част с площ 1205 кв. м от поземлен имот с идентификатор № 10447.515.532
по КК на гр. Велико Търново, община Велико
Търново, област Велико Търново, по предходен
план: ПИ № 6280, 6300, 6301 и 6302, УПИ І, кв.
№ 610, който имот съгласно ПУП – окончателен
проект, попада в улична регулация – за улица с
ОК 8122-8122а-8121-8747-8748-8749-8750-8751-8752
и ОК 8122а-8123а-8124а-8124. Общата площ на
ПИ с идентификатор 10447.515.532 е в размер
6097 кв. м съгласно скица № 4485 от 21.06.2011 г.
на СГКК – Велико Търново, начин на трайно
ползване: за търговски обект, комплекс.
ПИ № 6301, 6300, 6280 и 6302 по ПУП на
гр. Велико Търново са собственост на „Лидл
България ЕООД енд ко“ – КД, по документ за
собственост – нотариален акт № 129, том 11, рег.
4453, дело 2766 от 14.05.2008 г.
Равностойното парично обезщетение, определено по реда на чл. 22 ЗОС, е в размер 168 700 лв.
С ъгласно дек лара ц и я о т 27.10.2 010 г. о т
Милена Емилова Драгийска-Денчева и Камен
Цочев Куманов в качеството им на управител
и проку рист на „Лидл България ЕООД енд
ко“ – КД, нотариално заверена с рег. № 6466 от
27.10.2010 г. от Любомир Христов, нотариус в
район РС – Елин Пелин, определеното парично
обзщетение не се дължи.
На основание чл. 27 ЗОС заповедта може
да бъде обжалвана от заинтересованите лица
пред Административния съд – Велико Търново,
в 14-дневен срок от връчването є.
Контрола по изпълнението на заповедта ще
осъществявам лично.
Кмет: Р. Рашев
12367
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ЗАПОВЕД № РД-22-1787
от 1 ноември 2011 г.
С влязъл в сила подробен устройствен план,
одобрен с Решение № 1263 от 24.03.2011 г. на
Общинския съвет – гр. Велико Търново (ДВ,
бр. 39 от 2011 г.), е предвидено изграждане на
обекти – публична общинска собственост – план
за улична регулация – проект на улици и поземлени имоти, попадащи в улична регулация
между кв. 338, 339, 602, 603, 607, 608, 610, 611 и
612 в зоната на пътен възел „Качица“ по плана на гр. Велико Търново, за задоволяване на
неотложна общинска нужда, която не може да
бъде задоволена по друг начин.
В тази връзка и в съответствие с направеното
обявление по чл. 25, ал. 1 ЗОС, публикувано
във вестник „Янтра днес“, във вестник „Сега“ и
вестник „Новинар“, за предстоящо отчуждаване
на имоти, необходими за изграждането на обекти – публична общинска собственост – план за
улична регулация – проект на улици и поземлени
имоти, попадащи в улична регулация между кв.
338, 339, 602, 603, 607, 608, 610, 611 и 612 в зоната
на пътен възел „Качица“ – гр. Велико Търново, и
на основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25, ал. 2
и 3 във връзка с чл. 21, ал. 1 и 2 ЗОС и чл. 205,
ал. 1 ЗУТ нареждам:
Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
№ 10447.515.582 по КК на гр. Велико Търново,
община Велико Търново, област Велико Търново,
образуван от части от недвижими имоти – ПИ
№ 6277, 6281, 6297, 6298 и 7301 от строителен кв.
№ 607, по регулационния план на града, който
и мо т с ъгласно П У П – окон чат елен п роек т,
попада в улична регулация – за улица с ОК
8122-8122а-8121-8747-8748-8749-8750-8751-8752 и
ОК 8122а-8123а-8124а-8124. Площта на ПИ с
идентификатор № 10447.515.582 е в размер 426
кв. м съгласно скица № 4487 от 21.06.2011 г. на
СГКК – гр. Велико Търново; начин на трайно
ползване: за друг вид застрояване.
ПИ № 7301, 6298, 6297, 6281, 6277 по ПУП на
гр. Велико Търново са собственост на „Автомотор – Велико Търново“ – АД, гр. Лясковец,
съгласно нотариални актове № 173 от 2004 г.;
№ 111 от 2004 г.; № 114 от 2004 г.; № 112 от
2004 г. и № 82 от 2005 г., издадени от Районен
съд – Велико Търново.
Равностойното парично обезщетение, определено по реда на чл. 22 ЗОС, е в размер 59 640 лв.
Дължимото парично обезщетение в размер
59 640 лв. да се внесе по сметка на Община
Велико Търново в „Общинска банка“ – А Д,
ФЦ – Велико Търново.
Изплащането на дължимото парично обезщетение по сметка на правоимащия да започне от
10.12.2011 г. след представяне на всички необходими документи от собствениците на имота и
посочване на актуална банкова сметка.
На основание чл. 27 ЗОС заповедта може
да бъде обжалвана от заинтересованите лица
пред Административния съд – Велико Търново,
в 14-дневен срок от връчването є.
Контрола по изпълнението на заповедта ще
осъществявам лично.
Кмет: Р. Рашев
12368
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ЗАПОВЕД № РД-22-1788
от 1 ноември 2011 г.
С влязъл в сила подробен устройствен план,
одобрен с Решение № 1263 от 24.03.2011 г. на
Общинския съвет – гр. Велико Търново (ДВ,
бр. 39 от 2011 г.), е предвидено изграждане на
обекти – публична общинска собственост – план
за улична регулация – проект на улици и поземлени имоти, попадащи в улична регулация
между квартали 338, 339, 602, 603, 607, 608, 610,
611 и 612 в зоната на пътен възел „Качица“ по
плана на гр. Велико Търново, за задоволяване
на неотложна общинска нужда, която не може
да бъде задоволена по друг начин.
В тази връзка и в съответствие с направеното
обявление по чл. 25, ал. 1 ЗОС, публикувано
във вестник „Янтра днес“, във вестник „Сега“ и
вестник „Новинар“, за предстоящо отчуждаване
на имоти, необходими за изграждането на обекти – публична общинска собственост – план за
улична регулация – проект на улици и поземлени
имоти, попадащи в улична регулация между
квартали 338, 339, 602, 603, 607, 608, 610, 611 и 612
в зоната на пътен възел „Качица“ – гр. Велико
Търново, и на основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА,
чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21, ал. 1 и 2
ЗОС и чл. 205, ал. 1 ЗУТ и съгласно Решение
№ 1008 от 20.12.2008 г. на ВТРС нареждам:
Отчуждавам 1/2 идеална част с площ в размер
на 400 кв. м от поземлен имот с идентификатор
№ 10447.515.7352 по КККР на гр. Велико Търново, община Велико Търново, област Велико
Търново, незастроен, целият с площ 800 кв. м.
Отчуждаваната част попада в недвижим имот,
публична общинска собственост, намиращ се
в урбанизирана територия на гр. Велико Търново – представл яващ ПИ с идентификатор
10447.515.568 по КККР на гр. Велико Търново,
а по ПУП – ПР представляващ урегулиран поземлен имот – УПИ III, отреден за парк, с обща
площ 6272 кв. м от строителен квартал № 339,
ж. к. Бузлуджа – парк „Руски гробища“, гр. Велико Търново, собственост на Община Велико
Търново. Отчуждаваната част е собственост на
наследници на Дончо Стефанов Калчев.
Равностойното парично обезщетение, определено по реда на чл. 22 ЗОС, е в размер 61 600 лв.
Дължимото парично обезщетение в размер
61 600 лв. да се внесе по сметка на Община
Велико Търново в „Общинска банка“ – АД, ФЦ
Велико Търново.
Изплащането на дължимото парично обезщетение по сметка на правоимащите да започне
от 10.12.2011 г. след представяне на всички необходими документи от собствениците на имота и
посочване на актуална банкова сметка.
На основание чл. 27 ЗОС заповедта може
да бъде обжалвана от заинтересованите лица
пред Административния съд – Велико Търново,
в 14-дневен срок от връчването є.
Контрола по изпълнението на заповедта ще
осъществявам лично.
Кмет: Р. Рашев
12369
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВРАЦА
ЗАПОВЕД № 433
от 10 ноември 2011 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, чл. 129, ал. 3
ЗУТ, Разрешение № 01 от 12.06.2009 г. за изработване на подробен устройствен план, становище на
Басейнова дирекция – Дунавски район, с център
Плевен, становище на РИОКОЗ – Враца, Решение № ВР-01-ЕО от 2009 г. на РИОСВ – Враца,
Решение на Областния експертен съвет по устройство на територията по протокол от 22.01.2010 г.
във връзка със заявление вх. № 2600-31(17) от
21.09.2011 г. и вх. № 2600-31(18) от 27.10.2011 г. от
Емил Милушев – директор на „Дунавски драгажен флот – „Дуним“ – АД, с ЕИК 130133662,
нареждам:
Одобрявам проект на подробен устройствен
план в обхват поземлени имоти № 000127 с площ
7,188 дка в землището на с. Хърлец, община
Козлодуй, и поземлен имот с № 000003 с площ
63,490 дка в землището на гр. Мизия, община
Мизия, с цел изключването им от горски фонд
и промяна предназначението им за изграждане
на брегозащитно съоръжение и осъществяване
на модернизация, разширяване и обновление
на пристанище за обществен транспорт с регионално значение Дунавски драгажен флот
„Дуним“ – Козлодуй.
Заповедта подлежи на обжалване на основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Враца.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на Областна администрация – Враца.
Областен управител: П. Владимирова
12370

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
РЕШЕНИЕ № 1109
от 20 октомври 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Гулянци, одобрява ПУП – ПЗ – план за застрояване – „Складове за зърно и зърносушилня“ на
ПИ № 06402.99.65, местност Нерезе, землището
на с. Брест, община Гулянци, област Плевен.
Председател: Е. Петрушева
12227

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
ЗАПОВЕД № 879
от 4 ноември 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС, решения № 789 от 18.02.2011 г.
и № 805 от 24.03.2011 г. на Общинския съвет – гр.
Костинброд, и решения № ФР301 от 20.07.2011 г.
на ОС „ЗГ“ за възстановяване правото на собственост на наследници на Костадин Тошев Стефчев
за имот № 392071 (образуван от имот № 392070),
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гр. Костинброд, и № ФР301 от 20.07.2011 г. на
ОС „ЗГ“ за възстановяване правото на собственост на наследници на Иван Тошев Стефчев за
имот № 392072 (образуван от имот № 392070),
гр. Костинброд, съгласно влязъл в сила ПУП,
предвиждащ изграждане на обект – публична
общинска собственост – „Гробищен парк“, нареждам:
1. Отчуждавам имот № 392071 (образуван от
имот № 392070) в землището на гр. Костинброд
с ЕК АТТЕ 38978, община Костинброд, площ
на имота 4,021 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на имота при неполивни
условия – четвърта, собственост на наследници
на Костадин Тошев Стефчев, при парично обезщетение, както следва:
1.1. Марийка Костадинова Стефчева – 5361 лв.
1.2. Йоана Костадинова Димитрова – 5361 лв.
1.3. Тоше Костадинов Тошев – 5361 лв.
2. Отчуждавам имот № 392072 (образуван от
имот № 392070) в землището на гр. Костинброд
с ЕК АТТЕ 38978, община Костинброд, площ
на имота 4,021 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на имота при неполивни
условия – четвърта, собственост на наследници
на Иван Тошев Стефчев, при парично обезщетение, както следва:
2.1. Иван Емилов Тошев – 8042 лв.
2.2. Йоана Иванова Борисова – 8042 лв.
3. Заповедта може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на
имота в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“.
4. Обезщетението на правоимащите се внася
в банка „УниКредит Булбанк“, гр. Костинброд,
а изплащането се извършва след влизане в сила
на заповедта и представяне на банкови сметки
на правоимащите в общинската администрация
Костинброд.
Вр.и.д. кмет: Кр. Крилашка
12433

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ЗАПОВЕД № РД-18-09
от 2 ноември 2011 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 276, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ и
чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ и влязло в сила Решение
№ 389 от 07.07.2011 г. на А дминистративния
съд – Плевен, нареждам:
Променям Заповед № РД-18-11 от 20.10.2010 г.,
издадена от Областния управител на област с
административен център – Плевен, за одобряване на плана на новообразуваните имоти в М
1:1000 и регистъра към него на земеделските
земи, предоставени за ползване от граждани въз
основа на актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, намиращи се
в местността Мъртвата долина, землище на гр.
Плевен, община Плевен, област Плевен. Земите, включени в границите на имот № 734.994 и
надхвърлящи заявената, предоставена и призната
за придобиване в собственост земя на ползвате-
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ля му Никола Кръстев Кулев, трябва да бъдат
присъединени към площта на съседния имот
№ 734.993, собственост на бившите собственици
Славчо Стоянов Михов и Милко Стоянов Михов.
Площта на имот № 734.994 с ползвател Никола
Кулев е 453 кв. м. На Никола Кръстев Кулев е
предоставена за ползване и призната за придобиване на собственост земя в размер 400 кв. м, като
от тях за път се заделят 21 кв. м, следователно
площта на имот № 734.994 се намалява от 400
кв. м на 379 кв. м, като разликата до реалната
площ на имота от 453 кв. м, която е в размер
78 кв. м, следва да се присъедини към площта
на съдения имот № 734.993. Площта на имот
№ 734.993 се увеличава от 948 кв. м на 1026 кв. м,
а площта на имот № 734.994 се намалява от
457 кв. м на 379 кв. м.
Областен управител: Ив. Новкиришки
12371
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Средец до Административния съд – Бургас.
Председател: Г. Георгиев
12435

ОБЩИНА СУВОРОВО
РЕШЕНИЕ № 12-221
от 6 октомври 2011 г.
На основание чл. 30 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 4 ЗАТУРБ Общинският съвет – гр. Суворово,
закрива кметство в с. Дръндар поради отпадане
условията за създаването му.
Председател: Д. Йорданов
12329

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

ОБЩИНА СРЕДЕЦ
РЕШЕНИЕ № 656
от 20 октомври 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Средец, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на елементите на
техническата инфраструктура – трасе за външно
подземно ел. захранване – кабел 20 kV, за ПИ
003009, собственост на „Солар гранит“ – ООД,
в землището на с. Гранитец, местност Синьокаменски път, община Средец, област Бургас.
Трасето на кабела се прокарва по общински
полски път № 000045 по КВС на с. Гранитец до
регулационната линия на с. Гранитец и в регулацията на селото по улици с осови точки 11,
10, 9, 8, 7, 23 и 22 до трафопост ТП „Гранитец“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Средец до Административния съд – Бургас.
Председател: Г. Георгиев
12434
РЕШЕНИЕ № 657
от 20 октомври 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Средец, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за линеен обект на
техническата инфраструктура – трасе за външно
подземно ел. захранване – кабел 20 KV, от съществуващ стълб № 148 на ел. провод 20 kV, извод
„Бистрец“, който се намира в ПИ 022037 – нива
по КВС на с. Бистрец, преминава през ПИ
022036 – собственост на „Екоел БГ“ – ООД, до
БКТП нов в същия имот.
Трасето на кабела се прокарва през имоти:
№ 022037 – нива на н-ци на Тома Божков Петков,
и № 022036, собственост на „Екоел БГ“ – ООД.
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РЕШЕНИЕ № 54.4
от 12 октомври 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за ПИ
№ 086017, местност Върбата, землище с. Терзийско, община Су нг у рларе, област Бу ргас,
за промяна предназначението на земеделския
имот за изграждане на ветрогенератор, като се
обособяват УПИ I-086017, за инфраструктура,
и II-086017, за ветрогенератор, със ситуирано
свободно заст рояване в У ПИ II- 086017 – за
ветрогенератор, ел. схема и комуникационнотранспортен план към ПУП.
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.
Председател: Х. Ахмед
12277
РЕШЕНИЕ № 54.5
от 12 октомври 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за ПИ
№ 142017, местност Енък баир, землище с. Терзийско, община Су нг у рларе, област Бу ргас,
за промяна предназначението на земеделския
имот за изграждане на ветрогенератор, като се
обособяват УПИ I-142017, за инфраструктура,
и II-142017, за ветрогенератор, със ситуирано
свободно заст рояване в У ПИ II-142017 – за
ветрогенератор, ел. схема и комуникационнотранспортен план към ПУП.
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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.
Председател: Х. Ахмед
12278
РЕШЕНИЕ № 54.6
от 12 октомври 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за ПИ
№ 050021, местност Мариините зари, землище
с. Терзийско, община Сунгурларе, област Бургас,
за промяна предназначението на земеделския
имот за изграждане на ветрогенератор, като се
обособяват УПИ І-050021 – за инфраструктура,
и ІІ-050021, за ветрогенератор, със ситуирано
свободно застрояване в УПИ ІІ-050021, за ветрогенератор, ел. схема и комуникационно-транспортен план към ПУП.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен всетник“ чрез
Община Сунгурларе пред Административния
съд – Бургас.
Председател: Х. Ахмед
12279
РЕШЕНИЕ № 54.7
от 12 октомври 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за ПИ
№ 026030, местност Котанка, землище с. Терзийско, община Сунгурларе, област Бургас, за промяна предназначението на земеделския имот за
изграждане на ветрогенератор, като се обособяват
УПИ І-026030 – за инфраструктура, и ІІ-026030,
за ветрогенератор, със ситуирано свободно застрояване в УПИ ІІ-026030, за ветрогенератор,
ел. схема и комуникационно-транспортен план
към ПУП.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен всетник“ чрез
Община Сунгурларе пред Административния
съд – Бургас.
Председател: Х. Ахмед
12280
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ОБЩИНА С. АВРЕН,
ОБЛАСТ ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 592
от 16 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и
прието от Експертния съвет по устройство на
територията решение № 4 от 01.03.2011 г. Общинският съвет – с. Аврен, реши:
1. Одобрява парцеларен план за кабелно ел.
захранване 20 kV от съществуващ ВЕЛ 20 kV
с кабелна линия Ср.н. до нов ТП 20/0,4 kV,
захранващ УПИ ХV-27027, кв. 142 в землището
на с. Близнаци.
2. Дава съгласие да бъде променен начинът
на трайно ползване на част от имот № 000265,
граничеща с поземлени имоти № 027027, 026066,
026067, 026068 и 026002 в землището на с. Близнаци, от полски път на улица.
12372

Председател: С. Стоянов

38. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило
заявление за проучване на подземни богатства
във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства открива производство по
предоставяне на разрешение за проучване на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства – скалнооблицовъчни
материали, в площ „Бърдото“, разположена в
землището на с. Дълбок извор, община Първомай,
област Пловдив. За информация – тел. 9263 303.
12419
4. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Монтана, на основание чл. 133, ал. 1,
т. 1 и 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с
решение по д.д. № 2/2009 на Дисциплинарния
съд при Адвокатската колегия – Монтана, Андрей Димитров Наумов – адвокат от Адвокатската колегия – Монтана, се лишава от право
да упражнява адвокатска професия за срок от
15 месеца.
12357
5. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Монтана, на основание чл. 133, ал. 1,
т. 1 и 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с
решение по д.д. № 3/2009 на Дисциплинарния
съд при Адвокатската колегия – Монтана, Славчо
Методиев Янев – адвокат от Адвокатската колегия – Монтана, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок от 15 месеца.
12358
6. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Монтана, на основание чл. 133, ал. 1,
т. 1 и 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с
решение по д.д. № 4/2009 на Дисциплинарния
съд при Адвокатската колегия – Монтана, Силвия
Тодорова Янакиева – адвокат от Адвокатската
колегия – Монтана, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от 12 месеца.
12359
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7. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Пловдив, на основание чл. 133, ал. 1,
т. 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д.д. № 17/2011 на Дисциплинарния съд
при Адвокатската колегия – Пловдив, Антоанета
Стоянова Йонкова – адвокат от Адвокатската
колегия – Пловдив, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от 6 месеца.
12360
8. – Адвокатският съвет при Адвокатската колегия – Пловдив, на основание чл. 133,
ал. 1, т. 5 от Закона за адвокатурата обявява,
че с решение по д.д. № 4/2011 на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Пловдив,
А лександър Атанасов Атанасов – адвокат от
А двокатската колегия – Пловдив, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от един месец.
12361
9. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Пловдив, на основание чл. 133, ал. 1,
т. 5 от Закона за адвокатурата обявява, че с
решение по д.д. № 13/2011 на Дисциплинарния
съд при Адвокатската колегия – Пловдив, Нели
Тенушева Иванова – адвокат от Адвокатската
колегия – Пловдив, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от 6 месеца.
12362
10. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Пловдив, на основание чл. 133, ал. 1,
т. 5 от Закона за адвокатурата обявява, че с
решение по д.д. № 11/2011 на Дисциплинарния
съд при Адвокатската колегия – Пловдив, Елена
Кръстанова Бубарова – адвокат от Адвокатската
колегия – Пловдив, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от 6 месеца.
12363
72. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява,
че през октомври 2011 г. са продадени следните
общински обекти: 1. помещение, ж. к. Младост
1А, бл. 509, вх. 1, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Младост“, продадено
на За лож на к ъща „Мега и н вес т“ – ООД, за
60 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС);
2. помещение към трафопост, ж. к. Левски В,
до бл. 1 (север), общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Подуяне“, продадено на
Светлин Димитров Петров и Светослав Иванов
Иванов за 4000 лв., изплатени изцяло от купувачите; сделката е освободена от ДДС (чл. 45,
ал. 3 ЗДДС); 3. помещение към трафопост, ж.
к. Дружба 2, до бл. 205, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Искър“, продадено
на Венцислав Георгиев Машев за 4500 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена
от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 4. двуетажна сграда
с поз.им. с пл. № 195 в УПИ I, кв. Захарна фабрика, зад бл. 35, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Илинден“, продадена на
Димитър Ангелов Линдарев при достигната на
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търга цена 230 000 лв., 49,52 % от сделката се
облага с ДДС; общата цена по договора възлиза
на 252 779,20 лв., изплатени изцяло от купувача.
12436
20. – Областният у правител на област с
административен център Варна на основание
чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че при условията на чл. 60 АПК
е изда дено разрешен ие за с т роеж № 55 о т
08.11.2011 г. на „Еолика България“ – ЕАД, за
обект: „Електропровод 110 kV от подстанция на
ВЕП „Суворово“ до подстанция „Вълчи дол“ за
участъка от стълб № 13 до стълб № 23 включително. Предварителното изпълнение подлежи на
обжалване пред Върховния административен съд
в тридневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез областния управител на област с
административен център Варна. Разрешението
за строеж подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
областния управител на област с административен център Варна.
12373
659. – Община Гулянци, област Плевен, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за
обединение на поземлени имоти 68045.311.1 и
68045.311.24, местност Новите лозя, в землището
на с. Сомовит, община Гулянци, област Плевен,
и промяна на предназначението, начина и характера на застрояването на земеделската земя
за изграждане на ветрогенератор с възложител
„Ей Уан Дивелъпмънт“ – ЕООД, София. Проектната документация се намира в общинската
администрация Гулянци, стая 103. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинска
администрация Гулянци.
12374
29. – Община гр. Добрич на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план,
за имоти № 72624.420.5, 72624.900.29, 72624.900.39,
72 62 4.9 0 0. 39 8 , 72 62 4.9 0 0. 39 9, 72 62 4.9 0 0.4 01,
72 62 4.9 0 0.4 0 7, 72 62 4.9 0 0.4 0 8 , 72 62 4.9 0 0.410 ,
72 62 4.9 0 0.429, 72 62 4.9 0 0.43 4 , 72 62 4.9 01.470 ,
72 62 4.9 01. 50 0 , 72 62 4.9 0 2 .4 0 0 , 72 62 4.9 0 2 .414 ,
72624.902.418, 72624.902.419, 72624.902.422 във
връзка с реконструкция на мрежа НН с усукан
проводник (УИП) от МТП „Вили“, гр. Добрич.
Проектът е изложен в Центъра за услуги и
информация на Община гр. Добрич, работно
място № 8. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план, до общинската администрация.
12453
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14. – Община гр. Елхово, област Ямбол, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе на
електропровод 20 kV за захранване на поземлен
имот с № 022046, местност Шаламанка, по КВС на
с. Жребино. Проектът за ПУП – парцеларен план,
е изложен в отдел „ТСУС“ на Община Елхово.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта за ПУП до общинската администрация.
12375
17. – Общ и н а Сви лен г ра д на о снова н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица, че е изработен ПУП – парцеларен
план на довеждащи колектори за захранване на
строеж: „Пречиствателна станция за отпадни
води и довеждащи колектори, Свиленград“, през
имоти ПИ № 0.146, ПИ № 0.532, ПИ № 0.558,
ПИ № 9.588, ПИ № 478.68, ПИ № 581.2, ПИ
№ 581.5, ПИ № 581.9, ПИ № 581.10, ПИ № 581.13,
ПИ № 581.20, ПИ № 581.21, ПИ № 581.24, ПИ
№ 478.68, ПИ № 0.230, ПИ № 478.62, намиращи
се в землището на Свиленград, който е изложен
в сградата на общината, стая № 210. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица по смисъла на чл. 131, ал. 1
ЗУТ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Община
Свиленград.
12376

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд, пето отделение, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от Ефросина Кирилова Цокова – лично за себе
си и като пълномощник на Цветко Иванов
Цветков, от София на чл. 9, ал. 3, т. 1, чл. 9,
ал. 3, т. 2 и чл. 11, ал. 2 от Инструкция № И 89
от 10.03.2011 г. за провеждане на предварителни
проверки, издадена от министъра на вътрешните
работи и главния прокурор на Република България, по което е образувано адм.д. № 14419/2011
по описа на Върховния административен съд.
12468
А дминистративният съд – Бу ргас, на основание чл. 218, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че
е постъпило оспорване на Заповед № 391 от
10.08.2011 г. на кмета на община Сунгурларе, с
която е одобрен проект на изменение на ПР за
УПИ II – за залесяване, и УПИ IV – за стопански
двор на ТКЗС, кв. 15 по плана на с. Съединение,
община Сунгурларе, като се създават улица с
о.т. 67б – 67в, УПИ V – за складови и стопански
дейности, и УПИ VI – за залесяване, по кафявите
черти, надписи и щрихи съгласно приложената
скица-проект. По оспорването е образувано адм.д.
№ 2092/2011 на Административния съд – Бургас.
Заинтересуваните 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
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до съда, което 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 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 ч.
12467
Административният съд – Варна, второ отделение, тридесет и трети състав, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от „Ян Билдинг“ – ЕООД, против решение № 3408-7/35/ от
22, 23 и 29.06.2011 г. на Общинския съвет – Варна,
с което е одобрен подробен устройствен план
(ПУП) – план за улична регулация (ПУР) на
с.о. Чайка в частта относно имот 10135.2572.148,
по повод на което е образу вано а дм. дело
№ 3502/2011 г. по описа на съда.
12395
А д м и н ис т рат и вн и я т с ъд – Варна , вт ор о
отделение, тридесет и трети състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Татяна
Николова Георгиева и Георги Стефанов Георгиев срещу Решение № 3409-7 от протокол
№ 35 от 22, 23 и 29 юни 2011 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен подробен
устройствен план – план за улична регулация на
с. о. „Зеленика“ относно имот № 465, по повод
на което е образувано адм. дело № 3270/2011 по
описа на съда.
12396
Административният съд – Варна, ХІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 3410/2011 по оспорване,
предявено от Иван Янев Янев от Варна, ул. Христо
Самсаров 5, против Решение № 3408-7 от 22, 23
и 29.06.2011 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
с което е одобрен ПУП – 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 на ПИ 107. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници
в производството в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“
чрез подаване на заявление до съда, което да
съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; трите имена и личния номер за
чужденец и адреса, заявен в съответната админи-
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страция, 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 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 от Иван Янев Янев.
12397
Административният съд – Варна, ХІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 3488/2011 по оспорване,
предявено от Добрин Светозаров Георгиев против Решение № 3408-7 от 22,23 и 29.06.2011 на
Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен
ПУП – 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 на ПИ
№ 1254, кв. 35. Заинтересуваните лица могат да
се конституират като ответници в производството
в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване на
заявление до съда, което да съдържа: трите имена
и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; трите
имена и личния номер за чужденец и адреса,
заявен в съответната администрация, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв; фирмата
на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език,
седалището и последния посочен в съответния
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 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 от Добрин Светозаров Георгиев.
12398
Административният съд – Варна, ХІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 3489/2011 по оспорване,
предявено от Кристиан Тодоров Костадинов и
Валерия Тодорова Георгиева, и двамата от Варна, бул. Сливница 95, вх. Д, ет. 7, ап. 92, против
решение № 3408-7 от 22,23 и 29.06.2011 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен
ПУП – ПУР: водоснабдяване и канализация,
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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 на ПИ
№ 330, кв. 23. Заинтересуваните лица могат да се
конституират като ответници в производството в
едномесечен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния 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 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 от Кристиан Тодоров
Костадинов и Валерия Тодорова Георгиева.
12399
Административният съд – Варна, ХІІІ състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е образувано адм. дело № 3547/2011 по оспорване, предявено от „М и П Интернационал
България“ – ООД, представлявано от Янко Вълчев Янев, 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, Варна, в частта на ПИ № 371 и 373.
Заинтересованите страни имат право да подадат
заявление за конституиране като ответници в едномесечен срок от обнародване на съобщението,
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 „М
и П Интернационал България“ – ООД, представлявано от Янко Вълчев Янев.
12400
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Административният съд – Варна, XVI състав, е образувал адм.д. № 3843/2011 по жалба
на „Миромекс“ – ЕООД, гр. Костинброд, представлявано от Румен Мирчев Ерменков, срещу
Решение № 3408-7/35 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на
Общинския съвет – Варна, с което се одобряват ПУП и ПУР: ВиК, ел. захранване, идейна
план-схема за вертикално планиране и комуникационно-транспортна схема за к.к. Чайка,
относно имот № 139. Заинтересованите страни
имат право да подадат заявление за конституиране като ответник в едномесечен срок от
обнародване на съобщението, 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 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 „Миромекс“ – ЕООД, гр. Костинброд,
представлявано от Румен Мирчев Ерменков.
12454
Административният съд – Варна, ХІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУ Т съобщава, че е
образувано адм. дело № 3491/2011 по оспорване,
предявено от Живка Тодорова А дамова, против
Решение № 3408-7 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен
ПУП – 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
на ПИ 111. Заинтересуваните лица могат да се
конституират като ответници в производството
в едномесечен срок от обнародване на съобщението в ДВ чрез подаване на заявление до
съда, което да съдържа: трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; фирмата
на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език,
седалището и последния посочен в съответния
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 зая-
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вителя. Към заявлението 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 от Живка Тодорова А дамова.
12455
Административният съд – Варна, ХІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е образувано адм.д. № 3263/2011 по оспорване,
предявено от Георги Димов Анестев против
Решение № 3409-7 по протокол № 35 от 22, 23
и 29.06.2011 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 11
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и по
предложение на к мета на Община Варна с
вх. № РД-11-9302/90 от 27.04.2011 г. е одобрен
ПУП – ПУР на СО „Зеленика“, в т. ч. и схеми
водоснабдяване и канализация, електрозахранване, идейна план-схема за вертикално планиране и комуникационно-транспортна схема, в
частта на имот № 3280. Заинтересуваните лица
могат да се конституират като ответници в
производството в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“
чрез подаване на заявление до съда, което да
съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; трите имена и личния номер
за чужденец и адреса, заявен в съответната
администрация, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв; фирмата на търговеца
или наименованието на юридическото лице,
изписани и на български език, седалището и
последния посочен в съответния 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 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 от Георги Димов Анестев.
12456
Административният съд – Габрово, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано адм.д. № 240/2011 по оспорване, предявено
о т „С та н чо Колев“ – ЕООД, Габрово, ЕИК
107003224, представлявано от Дарина Бойнова
Бойнова, против Решение № 167 от 21.07.2011 г.
на Общиския съвет – гр. Габрово, с което е
одобрен ПУП – ПРЗ на Северна зона – Габрово
(обхват СИЗ, кв. Стефановци, кв. Бойката, кв.
Златари, кв. Тончевци), в цифров и графичен вид
в мащаб 1:1000. Заинтересованите лица могат
да се конституират като ответници в производството в едномесечен срок от обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване
на заявление до съда със съдържание съгласно
чл. 218, ал. 4 ЗУТ. Към заявлението следва да
приложат писмени доказателства, удостоверя-
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ващи 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.
12382
Административният съд – Габрово, на основание ч л. 218, а л. 2 ЗУ Т съобща ва, че е
образувано адм.д. № 241/2011 по оспорване,
предявено от Георги Владиславов Ванков, с
адрес: Габрово, кв. Гачевци 15, подадена чрез
адв. Светла Банкова, с адрес за призоваване:
Габрово, ул. Скобелевска 30, против Решение
№ 167 от 21.07.2011 г. на Общинския съвет – гр.
Габрово (ДВ, бр. 67 от 2011 г.), с която е одобрен
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване на Северна зона Габрово (обхват
СИД, кв. Стефановци, кв. Бойката, кв. Златари и
кв. Тончевци) в цифров и графичен вид в мащаб
1:1000, в частта, касаеща предвижданията за кв.
24, улична регулация – предвидена улица с о.т.
347, 358, 348, 350, досежно имоти: ПИ 14218.502.225;
ПИ 14218.502.234 и ПИ 14218.502.233 по кадастралната карта на гр. Габрово. Заинтересованите
лица могат да се конституират като ответници в
производството в едномечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ чрез
подаване на заявление до съда със съдържание
съгласно чл. 218, ал. 4 ЗУТ. Към заявлението
да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице на
заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба.
12457
Административният съд – Перник, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпило
оспорване на Заповед № 859 от 20.05.2011 г. на
кмета на Община Перник, с която е одобрен
проект за ПУП – ПРЗ на ПИ 1329, в кв. 121
по плана на с. Рударци, община Перник, като
с плана за регулация на ПИ 1329 се урегулира
в УПИ ХС 1329, който се отрежда за жилищно
строителство. С плана за застрояване се определя
устройствена зона с показатели за нискоетажно
застрояване и начин на застрояване свободно в
новообразувания УПИ ХС-1329 в кв. 121. Към
заповедта е приложена скица, неразделна част.
Образувано е адм.д. № 323/2011 по описа на
Административния съд – Перник. Заинтересованите лица могат да подадат заявление до Административния съд – Перник, в едномесечен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“, че желаят да бъдат конституирани в
производството по делото. Заявлението следва
да има реквизитите по чл. 218, ал. 4 ЗУТ и да
е придружено с писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице
на заявителя.
12336
Административният съд – Пловдив, съобщава, че „Евродом 91“ – ЕООД, е оспорило Заповед № 266 от 26.04.2011 г. на кмета на община
Родопи, с която е одобрен ПУП – ПРЗ – план
за регулация и застрояване на имот с № 012175,
местност Горни грамади, землище с. Белащица,
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представляващо земеделска земя, с променено
предназначение съобразно изискванията на ЗОЗЗ
и ППЗОЗЗ, като се образуват УПИ: I-012175 – жилищно строителство, II-012175 – жилищно строителство, III-012175 – жилищно строителство,
за разширение на полски път, улица за тупик,
определя се начин на застрояване на сгради с
Н до 10,00 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване; определя се
устройствена зона „Жм“, за което е образувано
адм.д. № 2795/2011, VIII състав. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници
по делото в едномесечен срок от обнародване
на съобщението в „Държавен вестник“ чрез
заявление, което 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 оспора, 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 заинтересувано
лице на заявителя. Дело № 2795/2011 е насрочено
за 11.01.2012 г. в 9 ч.
12413
Административният съд – Пловдив, съобщава, че „Мистър суит“ – ЕООД, е оспорило
Заповед № РД-09-452 от 06.06.2011 г. на кмета
на Община „Марица“, с която е одобрен проект
ПУП – ПРЗ – план за регулация и застрояване
на поземлен имот с № 144.133 по кадастралната карта на с. Царацово, област Пловдив,
и образуване на У ПИ І – 144.360 – ск лад за
строителни материали, и ПИ № 144.361 – улица
тупик, съгласно червен и син цвят, надписи в
син цвят за регулацията и котировки в черен
цвят за застрояването и матрица в син цвят с
устройствени показатели за зона Псп: Н <10,
плътност – 40 %, кинт 1,0, озеленяване – 35 %,
свободно застрояване и схеми „Електро“ , „В и
К“ и „Транспортно- комуникационна“, за което е
образувано административно дело № 1885/2011,
VIII състав. Заинтересуваните лица могат да се
конституират като ответници по делото в едномесечен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез заявление, което
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 производ-

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

ството като ответник; подпис на заявителя.
Към заявлението да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересуваното лице на заявителя. Дело № 1885/2011
е насрочено за 11.01.2012 г. от 9,15 ч.
12458
Районният съд – гр. Кубрат, брачна колегия,
ІІІ състав, призовава Красимир Горанов Илиев
с последен адрес гр. Кубрат, област Разград,
сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
22.12.2011 г. в 9,30 ч. като ответник по гр. д.
№ 27/2011, заведено от Лилия Христова Илиева,
за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
12394
Пловдивският районен съд, І бр. състав, призовава Ерсин Пендерли, с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 20.12.2011 г. в 14 ч. като ответник по
гр. д. № 16535/2011, заведено от Василия Ананиева
Ангелова от Пловдив, за иск по чл. 127а, ал. 2
СК. Ако въпреки обнародването ответникът не
се яви в съда при разглеждане на делото, съдът
му назначава особен представител.
12459
Силистренският районен съд призовава Казъм
Юркмез, роден на 23.04.1975 г. в гр. Мюнхен, в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ да се яви в Съдебната палата – Силистра, като ответник по гр. д. № 1887/2011 за връчване
на искова молба с вх. № 8062 от 15.09.2011 г. с
приложените към нея доказателства ведно със
съобщенията по чл. 131 ГПК, предявена от Анелия Борисова Стоянова от Силистра, ул. Петър
Мутафчиев 48, за развод на основание чл. 49,
ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес в
страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
12402
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 80
състав, уведомява Екатерина Петрова, гражданка
на Република Молдова, родена на 11.08.1986 г., че
има качеството на ответница по гр. д. № 5852/2011
по описа на СРС, ІІІ ГО, 80 състав, образувано
по предявен от Георги Петров Петров иск за
развод, и указва на същата в 2-седмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ да се
яви в канцеларията на СРС, ІІІ ГО, 80 състав,
за връчване на съобщението по чл. 131 ГПК
ведно с исковата молба и приложенията към нея.
12381
Софийският районен съд, 51 състав, призовава Мариянка Димитрова Николова с постоянен
адрес София, ж. к. Люлин, бл. 228, вх. А, ет. 4,
ап. 16, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 30.01.2012 г. в 14 ч. като ответница по гр. д.
№ 13914/2007, заведено от Стефан Стефанов Попов от София. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
12414
Старозагорският районен съд, Х граждански
състав, съобщава на ответницата Ивета Бохачова, родена на 07.12.1985 г. в Република Чехия,
за заведеното гр.д. № 4072/2011 от ищеца Иван
Димитров Кънев за предоставяне упражняването
на родителските права по отношение на детето
Доминика Иванова Димитрова с правно осно-
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вание чл. 127, ал. 2 СК, като указва, че книжата
са оставени в канцеларията на съда и могат да
бъдат получени оттам в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“, както и
че ако в този срок не се яви в съда да ги получи, делото ще бъде разгледано при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
12401
Хасковският окръжен съд с решение № 48
от 14.10.2011 г. по гр. д. № 713/2004 по описа
на същия съд на основание чл. 632, ал. 4 ТЗ
във връзка с § 6 ПЗРЗТР заличава обявения в
несъстоятелност длъжник „Фармация“ – ЕООД
(в несъстоятелност), със седалище и адрес на
управление Симеоновград, пл. Шейновски 7,
рег. по ф. д. № 202/96 по описа на ХОС, поради
изтичане на едногодишния срок за възобновяване
на производството по горното дело, което е прекратено с решение, влязло в сила на 11.03.2005 г.
12380

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на „Сдружение за
Изгрев – София“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 22.12.2011 г. в 18 ч. на
ул. Драган Цанков 36 при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението за 2011 г.; 2.
организационни въпроси; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
12364
12. – Управителният съвет на Българската
асоциация за съвременна графика и печат (БАСГП)
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 27.12.2011 г. в 18 ч. на адрес: София, ул. Михаил
Тенев 12, Бизнес център „Евротур“, ет. 2, офис 6,
при следния дневен ред: 1. приемане отчета за
дейността на управителния съвет и доклада на
контролната комисия за 2011 г.; 2. приемане на
нови членове на БАСГП; 3. приемане на програма
за дейността на БАСГП през 2012 г.; 4. приемане
бюджета на БАСГП за 2012 г.; 5. приемане на
изменения на устава на БАСГП; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден един час
по-късно, на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
12421
16. – Управителният съвет на сдружение
„Порше клуб – БГ“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свик ва редовно общо събрание на
30.12.2011 г. в 18 ч. в седалището на сдружението – София, бул. Христофор Колумб, Порше център,
при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове; 2. промяна броя на членовете на УС от 3 на
5; 3. избор на нови членове на УС и председател на
сдружението; 4. приемане на промени в чл. 30 от
устава на сдружението съгласно приетите решения.
Поканват се членовете да присъстват лично или
чрез упълномощени представители. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе на 16.01.2012 г. в 19 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
12441
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7. – Управителният съвет на сдружение „Гражданска общност“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 11.01.2012 г. в 11 ч. в София в седалището на
сдружението в кв. Дървеница, бл. 45, вх. Б, ет. 7,
ап. 60, при следния дневен ред: 1. избор на членове
и председател на УС; 2. организационни въпроси,
свързани с целите на сдружението.
12291
11. – Председателят на съвета на настоятелите на сдружение „Настоятелство към 144 СОУ
„Народни будители“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ във връзка с разпоредбата на чл. 18 от
устава на сдружението свиква общо събрание
на сдружението на 11.01.2012 г. в 18 ч. в София,
ж. к. Младост 3, ул. Бъдина, в сградата на 144
СОУ „Народни будители“, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението за периода
2007 г. – 2011 г.; 2. изменение и допълнение на
устава на сдружението; 3. избиране и освобождаване на членове на съвета на настоятелите; 4.
обсъждане и приемане на бюджета на сдружението; 5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 19 ч.
на същото място и при същия дневен ред и може
да се проведе, колкото и членове да присъстват.
12320
10. – Управителят на сдружение „Агенция за
осиновяване „Шанс“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание
на членовете на 13.01.2012 г. в 18 ч. в София, ул.
Шести септември 12, ет. 3, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчети и доклади за дейността
и годишни счетоводни отчети и баланси за 2005,
2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 г.; 2. решение по
предложение за прекратяване на сдружението и за
обявяването му в ликвидация; 3. освобождаване
на управителя от длъжност и отговорност; 4. определяне на срок за ликвидация на сдружението,
избиране на ликвидатор на сдружението; 5. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват на събранието лично или чрез упълномощени представители. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно същия ден, на същото
място и при същия дневен ред, колкото и членове
да се явят.
12262
371. – Управителният съвет на НД „Традиция“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на 14.01.2012 г. в 11 ч. в
сградата на ЦС на СОСЗР, София, бул. Хр. Ботев
48, при следния дневен ред: 1. отчет на УС; 2. отчет
на КРК; 3. промени в устава; 4. организационни
въпроси: а) утвърждаване на РК и техните управители; б) утвърждаване на колективни членове;
5. приемане на годишен план; 6. приемане на бюджет; 7. избор на ръководни органи; 8. приемане
на решения; 9. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се делегати.
12352
14. – Управителният съвет на сдружение
„Български шнауцер клуб – БШК“ на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно
събрание на членовете на 14.01.2012 г. в 13 ч. в
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София, кв. Белите брези, ул. Битоля, ресторант
„Приятели“, при следния дневен ред: 1. приемане
на нови членове; 2. преглед на дейността и финансов отчет за 2011 г.; 3. избор на ново ръководство – нови членове на органите на сдружението;
4. обсъждане на промени в устава на БШК; 5.
план за дейността за 2012 г.; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
12393
15. – Управителният съвет на Асоциацията за
квалификация на автомобилистите в България,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на асоциацията на 14.01.2012 г. в 10 ч. на
адрес: София, бул. Самоковско шосе 1, при следния
дневен ред: 1. констатиране отпадането на членове
на АКАБ поради неплащане на членски внос и
невземане участие в дейността на сдружението
съгласно чл. 14, ал. 4 от устава и прекратяване
на членството им; 2. вземане на решение относно
броя и членовете на управителния съвет на АКАБ;
3. отчет на дейността през изминалата 2011 г. от
председателя на УС на АКАБ; 4. обсъждане финансовото състояние и бюджета на АКАБ; 5. други.
12404
71. – Управителният съвет на сдружение
„Съюз на българските писатели“, София, на основание чл. 20 от устава на сдружението и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 14.01.2012 г. в 8,30 ч. в София, зала 11 (кино
„Люмиер“) на Националния дворец на културата,
при следния дневен ред: 1. изменение и допълнение на устава на сдружението; 2. определяне
размера на членския внос. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 9,30 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
12465
12. – Управителният съвет на сдружение
„Гражданска Лига на България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
17.01.2012 г. в 17 ч. на адрес София, ул. Черковна 80,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността през периода 2009 – 2011 г.;
2. представяне и приемане на програма на дейността на лигата през 2012 – 2014 г.; 3. промяна в
устава на сдружението; 4. промени в числеността
и състава на УС на сдружението; 5. разни. Материалите по дневния ред са на разположение на
членовете на адрес – София, ул. Черковна 80. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
12464
Софийският адвокатски съвет прави следното изменение в дневния ред на свиканото на
28 и 29.01.2012 г. общо събрание (ДВ, бр. 81 от
2011 г.): Точка 5 се изменя така: „5. Определя
броя на членовете на Адвокатския съвет, Контролния съвет, Дисциплинарния съд и избор
на Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд;“.
12462
10. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Академичен хор „Ангел Манолов“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
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събрание на сдружението на 17.01.2012 г. в 18,30 ч.
в София, пл. Народно събрание 10, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
за изминалия отчетен период; 2. избор на нов
управителен съвет; 3. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19,30 ч., на същото място
и със същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
12403
16. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Руска библиотека „Ф. М. Достоевски“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 27.01.2012 г. в
16 ч. на адрес – София, бул. Ал. Стамболийски 42,
ет. 2, при следния дневен ред: І. промени в устава
на сдружението, а именно: 1. промяна на чл. 4,
ал. 2 във връзка с решение на управителния съвет
от 17.06.2011 г. за промяна на адреса на управление; 2. други промени в устава; ІІ. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час на същото място
и при същия дневен ред. Материалите, свързани
със събранието, са на разположение на адреса на
управление на сдружението.
12442
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на русите в Република България“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 27.01.2012 г. в 17 ч. на адрес: София, бул. Ал.
Стамболийски 42, ет. 2, при следния дневен ред:
I. промени в устава на сдружението, а именно: 1.
промяна на чл. 4, ал. 2 във връзка с решение на
управителния съвет от 17.06.2011 г. за промяна на
адреса на управление; 2. други промени в устава;
II. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час на същото място и при същия дневен ред. Материалите,
свързани със събранието, са на разположение на
адреса на управление на сдружението.
12443
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Потомци на руската бяла емиграция „Бяла гвардия“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 27.01.2012 г. в 14 ч. на адрес: София, бул. Ал.
Стамболийски 42, ет. 2, при следния дневен ред:
І. промени в устава на сдружението, а именно: 1.
промяна на чл. 4, ал. 2 във връзка с решение на
управителния съвет от 17.06.2011 г. за промяна на
адреса на управление; 2. други промени в устава;
ІІ. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час на същото място и при същия дневен ред. Материалите,
свързани със събранието, са на разположение на
адреса на управление на сдружението.
12444
17. – Управителният съвет (УС) на Сдружение
„Асоциация на преподавателите по японски език
в България – Кирил Радев“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание
на 30.01.2012 г. в 10 ч. в София, район „Възраждане“, офис на фирма „Агора София“ – ЕООД, ул.
Царибродска 77, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността на сдружението
през 2011 г.; проект за решение – ОС приема за
сведение отчета на УС за 2011 г.; 2. приемане на
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финансовия отчет на сдружението за 2008, 2009,
2010 и 2011 г.; проект за решение – ОС приема финансовия отчет на сдружението за 2008, 2009, 2010
и 2011 г.; 3. вземане на решение за прекратяване на
дейността на сдружението и преминаването му в
ликвидация; проект за решение – ОС взема решение за прекратяване на дейността на сдружението
и преминаването му в ликвидация; 4. определяне
на срока за завършване на ликвидацията; проект
за решение – ОС определя срока за завършване на
ликвидацията; 5. избор на ликвидатор и определяне
на възнаграждението му; проект за решение – ОС
избира ликвидатор и определя възнаграждението
му. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред
и ще се счита за редовно независимо от броя на
присъстващите членове. Материалите за общото
събрание са на разположение на членовете в
канцеларията на сдружението. Регистрацията на
членовете за участие в работата на общото събрание ще се извърши същия ден от 9,30 ч.
12448
14. – Управителният съвет на сдружение
„Трафопост – Каптаж 1“, Бургас, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 15.01.2012 г. в 10 ч.
във вилна зона „Каптажа“, м. Каптажа, в землището на с. Изворище, област Бургас, в недвижимия
имот, собственост на живеещия във вилната зона
Николай Колев Димитров, представляващ имот
УПИ II-186 по плана на землището, при следния
дневен ред: 1. освобождаване на Мария Иванова
Сбирнакова като член на управителния съвет; 2.
освобождаване на Борислав Дончев Маринов като
член на управителния съвет и зам.-председател;
3. решение за приемане на нови членове в сдружение „Трафопост – Каптаж 1“; 4. избор на нови
членове на управителния съвет; 5. приемане на
нов устав на сдружение „Трафопост – Каптаж 1“.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват
се всички членове или техни представители да
вземат участие в общото събрание.
12385
4. – Съветът на настоятелите на сдружение с
нестопанска цел „Настоятелство ОДЗ № 2 „Д-р
Петър Берон“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 20 от устава на сдружението свиква общо
събрание на 29.12.2011 г. в 17 ч. в седалището на
сдружението във Варна, ул. Генерал Колев 92, при
следния дневен ред: 1. освобождаване от отговорност на членове на СН; 2. Избор на нови членове
на СН; 3. текущи въпроси. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
в 18 ч. на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на явилите се членове.
12391
335. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Враца, на основание чл. 81, ал. 1 ЗА
свиква редовно общо събрание на колегията на
28.01.2012 г. в 9 ч. в зала БЗНС при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на адвокатския съвет
през отчетната 2011 г.; 2. отчет за финансовата
дейност на адвокатския съвет за 2011 г.; 3. доклад
за дейността на контролния съвет; 4. отчет за
дейността на дисциплинарния съд; 5. приемане на
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бюджета на съвета на колегията за финансовата
2012 г.; 6. избор на делегати за общото събрание
на адвокатите в страната; 7. разни. При липса
на кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА общото
събрание ще се проведе същия ден в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Поканват
се членовете на колегията да участват лично или
чрез писмено упълномощен представител.
12388
4. – Управителният съвет на СК „Лека атлетика „Добруджа“, гр. Добрич, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 27.12.2011 г. в
18,30 ч. в гр. Добрич, Търговски комплекс „Виста – М“, ет. 3, офис 4, при следния дневен ред: 1.
отчет на председателя на клуба за 2007 – 2011 г.;
2. финансов от чет за бюд жета на к л уба за
2007 – 2011 г.; 3. избор на управителен съвет и
председател; 4. промяна в устава на клуба; 5.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 19,30 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
12390
14. – Управителният съвет на сдружение
„Асоциация кулинарни изкуства и гостоприемство“ – Добрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 20.01.2012 г. в
13 ч. на адрес Добрич, ул. България 3, зала 205,
при следния дневен ред: 1. промяна на устава
на сдружение „Асоциация кулинарни изкуства и
гостоприемство“ (АКИГ); 2. определяне правата
и задълженията на членовете на асоциацията във
връзка с изпълнението на проект, предложен за
финансиране на ОП „Конкурентоспособност“;
3. други.
12353
36. – Управителният съвет на Сдружение на
ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество
„Сокол“ – Ихтиман, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
23.12.2011 г. в 14 ч. в малкия салон на читалище
„Слънце“ – Ихтиман, при следния дневен ред:
1. промени в устава; 2. промени в управителния
съвет; 3. определяне размера на членския внос,
встъпителен членски внос и дължими санкции
за 2012 г.; 4. щатно разписание 2012 г.; 5. приемане на бюджет 2012 г. При липса на кворум за
провеждането на събранието на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
12447
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клас – Костенец“, гр. Костенец,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава
на сдружението свиква редовно общо събрание на
сдружението на 17.01.2012 г. в 16 ч. на адрес: гр.
Костенец, ул. Здравец 13, при следния дневен ред:
1. отчет на дейността на сдружението; 2. промяна
в устава на сдружението; 3. разни. Поканват се
всички членове на сдружението да присъстват на
общото събрание лично или чрез упълномощен
представител.
12415
69. – Съветът на Адвокатската колегия – Перник, на основание чл. 81 от Закона за адвокатурата
свиква редовно годишно отчетно събрание на Пернишката адвокатска колегия на 28 и 29.01.2012 г.
в 9 ч. в сградата на Съдебната палата – Перник,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на Адвокатския съвет през 2011 г.; 2. доклад на
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Контролния съвет; 3. отчет на Дисциплинарния
съд; 4. приемане на бюджет за 2012 г.; 5. разисквания; 6. избор на делегати за общото събрание
на адвокатите в страната.
12405
72. – Управителният съвет на СНЦ „ГД „СофтАутор“, Перник, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 28.01.2012 г. в 17 ч. в
Перник 2304, ул. Бл. Гебрев, бл. 58/12, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
за периода 2007 – 2011 г.; 2. приемане на решение
за прекратяване и ликвидация на сдружението.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
12466
17. – Управителният съвет на „Юмейхо сдружение България”, Разград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 07.01.2012 г. в 10 ч. в София, бул. Патриарх
Евтимий 16А, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на „Юмейхо сдружение България”,
Разград; 2. доклад за финансовото състояние на
сдружението и представяне на финансов отчет за
периода 2006 – 2010 г.; 3. избор на нов управителен съвет; 4. промяна в устава на сдружението; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе на същото място и дата в 11 ч.
12463
39. – Управителният съвет на сдружение „Съзидание“ – Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 31.01.2012 г. в
18 ч. в Русе, ул. Петко Д. Петков 21, вх. 1, ет. 1,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността му за отчетния период и
освобождаването му от отговорност; 2. избор на
нов управителен съвет; 3. промени в устава на
сдружението; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
в 19 ч. на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите.
12386
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Регионална асоциация на
млекопроизводителите – Средец“, гр. Средец, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 27.01.2012 г. в 11 ч. в гр. Средец, ул. Лиляна
Димитрова 1, зала „Младина“, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на председателя на управителния съвет; 2. финансов отчет на председателя
на контролния съвет; 3. избор на нов управителен
съвет, контролен съвет и председател; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
12389
17. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Спортен к луб по борба Берое“ – Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 24.01.2012 г. от 9 ч. в Стара
Загора, ул. Патриарх Евтимий 138, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението;
2. освобождаване на УС на сдружението; 3. избиране на нов УС на сдружението; 4. приемане на
нов устав на сдружението; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
12449
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17. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Организация за развъждане
на цигайски и местни породи овце в Република
България“, Троян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 18.01.2012 г. в 10 ч. в
гр. Троян, пл. Възраждане, Народно читалище
„Наука“ (малкия салон), при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на управителния съвет за
периода 01.01.2011 – 31.12.2011 г.; 2. финансов
отчет за периода от 01.01.2011 – 31.12.2011 г.; 3.
промени на членския състав на сдружението; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
12392
13. – Управителният съвет на СК „Бокс – кикбокс „Светкавица“, Търговище, с решение от
16.09.2011 г. на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 22.12.2011 г. в 18 ч. в тренировъчна зала „Неделчо Камов“ при следния
дневен ред: 1. отчет на дейността на клуба за
спортната 2010 – 2011 г.; 2. приемане на нови
членове; 3. избор на ново ръководство; 4. разни – промени в устава. При липса на кворум
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на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
12387
10. – Управителният съвет на СНЦ ФК „Ботев“,
с. Черногорово, община Пазарджик, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на клуба на 20.01.2012 г. в 17 ч. в малката зала
на читалище „Христо Ботев“ в с. Черногорово,
община Пазарджик, при следния дневен ред: 1.
освобождаване на досегашния председател на
управителния съвет; 2. избор на нов председател
на управителния съвет. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
12416
Бончо Петров Бонев – ликвидатор на сдружение
с нестопанска цел „Ученически спортен клуб“,
Стара Загора, в ликвидация по ф. д. № 987/2004,
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ във връзка с
чл. 267 ТЗ кани кредиторите на сдружението да
предявят вземанията си.
12450
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