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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Валутния закон (обн., ДВ, бр. 83 от 1999 г.; изм., бр. 45
от 2002 г., бр. 60 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г.,
бр. 105 от 2005 г., бр. 43, 54 и 59 от 2006 г.,
бр. 24 от 2009 г., бр. 16 и 23 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 4 думите „техния износ, внос“ се
заменят с „тяхното пренасяне през границата
на страната“.
2. Точка 5 се изменя така:

„5. пренасянето на парични средства през
границата на страната;“.
3. В т. 6 след думите „платежния баланс“
се добавя „и международната инвестиционна
позиция“.
§ 2. Член 6 се изменя така:
„Презгранични преводи и плащания
Чл. 6. (1) Доставчиците на платежни услуги
извършват презгранични преводи и плащания
след посочване на основанието за превода
пред тях.
(2) Лице, което извършва презграничен
превод или плащане към трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната
равностойност в друга валута, представя на
доставчиците на платежни услуги сведения и
документи, определени в съвместна наредба на
БНБ и министъра на финансите.“
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За нуждите на статистиката на платежния баланс доставчиците на платежни услуги
водят регистри за всяка сделка и плащане
между местно и чуждестранно лице и за всеки
презграничен превод и плащане на стойност,
равна на или надвишаваща 100 000 лв.“
2. В ал. 2, 3 и 4 думите „по ал. 1, т. 1“ се
заменят с „по ал. 1“.
3. В ал. 5 след думите „местни юридически
лица или еднолични търговци и чуждестранни
лица“ се добавя „откриване на сметки в чуж-
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бина, емитиране от местни юридически лица
на ценни книжа в чужбина и/или покупка на
ценни книжа без посредничество на местно
лице – инвестиционен посредник“.
4. В ал. 6 думите „с вече предоставен от или
на чуждестранно лице финансов кредит, местната
банка изпълнява нареждането за превод след
удостоверяване на декларирането на финансовия кредит“ се заменят със „със сделка, която
подлежи на деклариране по ал. 5, местната
банка изпълнява нареждането за превод след
удостоверяване на декларирането на сделката“.
5. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Лицата по ал. 1 не могат да предоставят
на други лица и институции събраната от тях
информация, която е търговска, служебна или
банкова тайна, освен ако това е предвидено в
друг закон.“
§ 4. В чл. 8 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „всяко“ се добавя
„местно и чуждестранно“ и след думите „платежния баланс“ се добавя „и международната
инвестиционна позиция“.
2. В ал. 2 след думата „Всяко“ се добавя
„местно и чуждестранно“ и след думите „платежния баланс“ се добавя „и международната
инвестиционна позиция“.
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Българската народна банка има право
на достъп до източници на поддържани данни в
рамките на администрацията на изпълнителната
власт, организациите от публичния сектор, органите на статистиката и други държавни органи и
организации, както и Българския червен кръст,
депозитарите на ценни книжа и нотариусите,
доколкото тези данни са необходими за разработването, произвеждането и разпространението
на европейската статистика.
(4) Българската народна банка определя
реда за прилагане на този член в наредбата по
чл. 7, ал. 11.“
§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Заглавието се изменя така: „Отчетност на
операции, вземания и задължения“.
2. В ал. 1 думите „всяко тримесечие“ се
заменят с „операциите си и“.
3. В ал. 2 думите „по финансови кредити“
се заличават.
4. Създава се нова ал. 3:
„(3) Българската народна банка може да
извършва други регулярни периодични статистически изследвания с цел събиране на допълнителна статистическа информация.“
5. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 6. В чл. 10а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „износа и вноса на подлежащите на деклариране съгласно чл. 11 левове,
чуждестранна валута в наличност и платежни
инструменти на приносител“ се заменят с „пренесените през границата на страната парични
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средства, благородни метали и скъпоценни
камъни и изделия със и от тях, декларирани
съгласно чл. 11, 11а, 11б, 14, 14а и 14б“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При пренасяне на парични средства,
благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със или от тях през границата на страната,
подлежащи на деклариране по чл. 11, 11а, 11б,
14, 14а и 14б, лицата представят на митническите органи декларация по образец, утвърден
от министъра на финансите.“
3. Създават се нова ал. 4 и ал. 5:
„(4) Декларациите се съхраняват за срок от
5 години независимо от използвания носител.
Срокът започва да тече от началото на годината,
следваща годината, в която е приета съответната
декларация.
(5) Информацията по този член се събира
и обработва в съответствие с чл. 17а от Закона
за митниците и Закона за защита на личните
данни.“
4. Досегашната ал. 4 се отменя.
§ 7. Създава се чл. 10б:
„Обмен на информация
Чл. 10б. (1) Митническите органи събират,
обработват и обменят получената информация
по чл. 10а.
(2) Митническите органи осъществяват
взаимна помощ и обмен на информацията с
Европейската комисия, с държавите – членки на
Европейския съюз, с други държави по силата
на влезли в сила международни договори, по
които Република България е страна, както и с
други държавни органи в рамките на тяхната
компетентност, относно:
1. нарушения на валутното законодателство;
2. наличие на признаци, че пренасяните
парични средства са свързани с изпиране на
пари и финансиране на тероризма по смисъла
на Закона за мерките срещу изпирането на пари
и Закона за мерките срещу финансирането на
тероризма;
3. наличие на признаци, че пренасяните
парични средства са приходи от измамна или
друга нелегална дейност и които се отразяват
неблагоприятно върху финансовите интереси на
Европейския съюз.
(3) Обменът на информация се осъществява
при условията, по реда и начина, определени в
Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета от 13 март
1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и
сътрудничеството между последните и Комисията
по гарантиране на правилното прилагане на
законодателството в областта на митническите
и земеделските въпроси.“
§ 8. Член 11 се изменя така:
„Пренасяне на парични средства през
границата на страната
Чл. 11. (1) Физическите лица могат да пренасят през границата на страната неограничено
количество парични средства.
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(2) Пренасянето на парични средства чрез
пощенски пратки е забранено с изключение на
пратки с обявена стойност.
(3) Пренасянето на парични средства чрез
пощенски пратки от БНБ и банките се извършва
по ред, определен с наредбата по чл. 14г.“
§ 9. Създава се чл. 11а:
„Пренасяне на парични средства през границата на страната за или от трета страна
Чл. 11а. (1) Пренасянето на парични средства
в размер на 10 000 евро или повече или тяхната
равностойност в левове или друга валута за или
от трета страна подлежи на деклариране пред
митническите органи.
(2) При пренасяне на парични средства в
размер на 30 000 лв. или повече или тяхната
равностойност в друга валута през границата на
страната за трета страна лицата предоставят и
удостоверение от компетентната териториална
дирекция на Националната агенция за приходите
за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на
Националната агенция за приходите.
(3) При пренасяне на парични средства за
трета страна в размер на 30 000 лв. или повече
или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред
митническите органи само вида и размера на
пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните
парични средства.
(4) В случаите на основателни съмнения
или данни за незаконни дейности, свързани с
пренасянето на парични средства в размер помалко от 10 000 евро или тяхната равностойност
в левове или друга валута, митническите органи
могат да извършват контрол на физическите
лица, като изискват от лицата да предоставят
информация, свързана с тези средства. Митническите органи служебно въвеждат информацията
в регистъра по чл. 10а.
(5) Задължението за деклариране по ал. 1 се
смята за неизпълнено при отказ за деклариране
или ако декларираната информация е невярна
или непълна.“
§ 10. Създава се чл. 11б:
„Пренасяне на парични средства през границата
на страната за или от държава – членка на Европейския съюз
Чл. 11б. (1) Пренасянето на парични средства
в размер на 10 000 евро или повече или тяхната
равностойност в левове или друга валута през
границата на страната за или от държава – членка
на Европейския съюз, се декларира при поискване
от страна на митническите органи.
(2) При пренасянето на парични средства за
или от държава – членка на Европейския съюз,
се прилага и чл. 11а, ал. 4.
(3) Задължението за деклариране при поискване по ал. 1 се смята за неизпълнено при
отказ за деклариране или ако декларираната
информация е невярна или непълна.“
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§ 11. В чл. 12, ал. 2 думата „определя“ се
заменя с „може да определи по своя преценка“.
§ 12. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, изречение второ след думите „в
регистъра“ се добавя „и за потвърждаването
или издаването на сертификат по Схемата за
сертифициране в рамките на Кимбърлийския
процес за международната търговия с необработени диаманти и за физическата проверка на
пратките/партидите с необработени диаманти“.
2. В ал. 4, изречение първо думата „чужбина“
се заменя с „друга държава“.
§ 13. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. Заглавието се изменя така: „Пренасяне
на благородни метали и скъпоценни камъни и
изделия със и от тях през границата на страната“.
2. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата могат да пренасят през границата
на страната неограничено количество благородни
метали и скъпоценни камъни и изделия със и
от тях.“
3. В ал. 2 думите „Вносът и износът“ се заменят
с „Пренасянето през границата на страната“, а
думите „са забранени“ се заменят с „е забранено“.
4. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Пренасянето на благородни метали и
скъпоценни камъни и изделия със и от тях чрез
пощенски пратки от БНБ и банките се извършва
по ред, определен с наредбата по чл. 14г.“
§ 14. Създава се чл. 14а:
„Пренасяне на благородни метали и скъпоценни
камъни и изделия със и от тях през границата
на страната за или от трета страна
Чл. 14а. (1) Пренасянето на благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от
тях през границата на страната за или от трета
страна подлежи на деклариране пред митническите органи в случаите, по реда и начина,
определени с наредбата по чл. 14г.
(2) Задължението за деклариране по ал. 1 се
смята за неизпълнено при отказ за деклариране
или ако декларираната информация е невярна
или непълна.“
§ 15. Създават се чл. 14б, 14в и 14г:
„Пренасяне на благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях през
границата на страната за или от държава –
членка на Европейския съюз
Чл. 14б. (1) Пренасянето на благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от
тях през границата на страната за или от държава – членка на Европейския съюз, се декларира при поискване от страна на митническите
органи в случаите, по реда и начина, определени
с наредбата по чл. 14г.
(2) Задължението за деклариране при поискване по ал. 1 се смята за неизпълнено при
отказ за деклариране или ако декларираната
информация е невярна или непълна.
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Пренасяне на движими културни ценности през
границата на страната
Чл. 14в. Пренасянето през границата на
страната на предмети от благородни метали
и скъпоценни камъни и изделия със и от тях,
които са движими културни ценности, се
допуска при спазване на условията на глава
шеста, раздел VI от Закона за културното
наследство и след деклариране пред митническите органи.
Наредба по прилагане на режимите за деклариране пред митническите органи
Чл. 14г. Министърът на финансите издава
наредбата по прилагането на чл. 10а, чл. 11,
ал. 3, чл. 11а, чл. 11б, чл. 14, ал. 3, чл. 14а,
14б и 14в.“
§ 16. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „износа и вноса на левове и чуждестранна валута в наличност“ се
заменят с „пренасянето през границата на
страната на парични средства“.
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думите „търговски
банки“ се заменят с „банки“;
б) в т. 3 думата „чуждестранна“ се заменя
с „друга“.
3. В ал. 3, т. 1 думите „търговските банки“
се заменят с „банките“.
4. В ал. 8 думите „чл. 11, ал. 5“ се заменят
с „чл. 11, ал. 2“.
§ 17. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1, буква „б“ думите „търговски
банки“ се заменят с „банки“.
2. В т. 2 се създава нова буква „а“:
„а) да извършва проверки и принудително
събиране на статистическа информация съгласно чл. 6 от Регламент (ЕО) № 951/2009
на Съвета от 9 октомври 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2533/98 относно
събирането на статистическа информация от
Европейската централна банка (ОВ, L 269/1
от 14 октомври 2009 г.);“.
§ 18. В чл. 18, ал. 1, изречение първо думите „чл. 11, ал. 1, 2, 3, 4 или 5, чл. 14, ал. 1
и 2“ се заменят с „чл. 11, ал. 2 и 3, чл. 11а,
ал. 1, 2 и 3, чл. 14, ал. 2 и 3, чл. 14а, ал. 1“.
§ 19. Създава се чл. 18а:
„Чл. 18а. (1) При неизпълнение на задължението по чл. 11б, ал. 3 и чл. 14б, ал. 2
физическите лица се наказват с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а на юридическите
лица или едноличните търговци се налага
имуществена санкция в размер от 2000 до
6000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 на
лицата се налага глоба или имуществена
санкция в двоен размер на първоначално
наложената.
(3) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 и 2 се съставят от митническите
органи, а наказателните постановления се
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издават от директора на Агенция „Митници“
или оправомощени от него длъжностни лица.“
§ 20. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 5 думите „Търговска банка“ се
заменят с „Банка“.
2. В ал. 6 думите „търговска банка“ се
заменят с „банка“.
§ 21. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се
изменя така:
„(1) Предметът на нарушението при пренасяне през границата на страната на парични
средства, благородни метали и скъпоценни
камъни, както и на изделия със и от тях, се
отнема в полза на държавата, включително
когато нарушителят не може да бъде установен.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Алинея 1 не се прилага за нарушения
по чл. 18а.“
§ 22. В § 1 на допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. „местно лице“ за целите на чл. 7, 8 и 10
е резидентна единица по смисъла на т. 1.30 от
глава първа на Приложение А към Регламент
(ЕО) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 г.
относно Европейската система от национални
и регионални сметки в Общността;“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. „чуждестранно лице“ за целите на чл. 7,
8 и 10 е всяко физическо или юридическо
лице, което не отговаря на условията по т. 2;“.
3. Точки 4 и 5 се отменят.
4. Точка 6 се изменя така:
„6. „парични средства“ са:
а) валута – банкноти и монети, които са
в обращение като средство за обмяна, и
б) платежни инструменти на приносител;“.
5. Точка 10 се изменя така:
„10. „пряка инвестиция“ е:
а) придобиване в търговско дружество на
икономическа територия, различна от тази
на инвеститора, на права на съдружник с
неограничена отговорност или на дялово
участие, което дава право на 10 и над 10 на
сто от броя на гласовете в общото събрание
или от капитала на дружеството;
б) създаване на търговско дружество на
икономическа територия, различна от тази
на инвеститора;
в) предоставяне на заем с цел пряка инвестиция по букви „а“ и „б“ или свързана
със споразумение за участие в разпределяне
на печалба;
г) допълнителна инвестиция към инвестицията по буква „а“ или „б“;
д) придобиване на недвижим имот на
икономическа територия, различна от тази
на инвеститора;“.
6. Създават се т. 18, 19 и 20:
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„18. „пренасяне през границата на страната“ е пренасянето през държавната граница
на Република България, включително и чрез
пощенски пратки, на парични средства, благородни метали и скъпоценни камъни, както
и на изделията със и от тях, от и за друга
държава – членка на Европейския съюз, или
вносът и износът от и за трета страна;
19. „платежен баланс“ е статистически
отчет, с който се отчитат със съответните
разбивки трансграничните сделки за определен отчетен период;
20. „международна инвестиционна позиция“
е статистически отчет, с който се отчита със
съответните разбивки размерът на трансграничните финансови активи и пасиви към
определена дата.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 23. Министърът на финансите издава
наредбата по чл. 14г в срок до два месеца от
влизането в сила на този закон.
§ 24. Подзаконовите нормативни актове,
издадени на основание досегашните чл. 6,
ал. 2, чл. 10а, ал. 4, чл. 11, ал. 6 и чл. 14,
ал. 1, се прилагат до издаването на съответните нови подзаконови нормативни актове,
доколкото не противоречат на този закон.
§ 25. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 85 от 1998 г.;
изм., бр. 1 и 102 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г.,
бр. 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 54, 59, 82 и
108 от 2006 г., бр. 52, 92 и 109 от 2007 г.,
бр. 16, 36, 67 и 69 от 2008 г., бр. 22, 23 и 93
от 2009 г., бр. 88 и 101 от 2010 г., бр. 16, 48 и
57 от 2011 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 6, ал. 5 т. 4 се изменя така:
„4. събират информация за своите клиенти
и поддържат точна и подробна документация
за операциите им с парични средства или
ценности, включително сведенията и документите по чл. 6 от Валутния закон;“.
2. В чл. 11б, ал. 1 думите „износа и вноса
на левове и чуждестранна валута в наличност“
се заменят с „пренасянето през границата на
страната на парични средства“.
§ 26. Разпоредбите на § 2 и § 25, т. 1 влизат
в сила от 1 януари 2012 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 23 ноември 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
12674

УКАЗ № 246
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
За кон ът за рат ифи ц и ра не на Кон вен ц и я
№ 161 за службите по трудова медицина,
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1985 г., на Международната организация на
труда, приет от ХLI Народно събрание на
24 ноември 2011 г.
Издаден в София на 30 ноември 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН
за ратифициране на Конвенция № 161 за
службите по трудова медицина, 1985 г., на
Международната организация на труда
Член единствен. Ратифицира Конвенция
№ 161 за службите по трудова медицина,
1985 г., на Международната организация на
труда, приета на 26 юни 1985 г. в Женева,
Швейцария.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 24 ноември 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
12675

РЕШЕНИЕ

за приемане на Национална стратегия за
развитие на физическото възпитание и спорта
в Република България 2012 – 2022
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, т. 2 от Закона за физическото
възпитание и спорта
РЕШИ:
Приема Национална стратегия за развитие
на физическото възпитание и спорта в Република България 2012 – 2022 (приложение).
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 24 ноември 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов
Приложение
Н АЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА

ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2012 – 2022
ВЪВЕДЕНИЕ
Тази стратегия е основополагащ документ
на правителството за ролята, мястото и социалните функции на физическото възпитание
и спорта в Република България. Тя отразява
необходимостта от качествено преустройство
на системата за физическо възпитание и спорт
у нас като задължителен компонент на политическите, икономическите и социалните промени
в обществото.
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В стратеги ята са изложени принципните
подходи и теоретическите постановки, определящи главната стратегическа цел и основните
насоки на Националната система за физическо
възпитание и спорт, основните принципи, върху
които тя се изграж да, обхвата на системата с
основните є структу ри и дейности, нейната
организация и управление, с приоритетните
и спомагателните функции на държавните и
обществените институции; различните видове
осигурявания, както и критериите за ефективността на системата в новите социално-икономически условия.
Националната стратегия отразява приоритетите и целите, залегнали в Конституцията
на Република България, Закона за физическото
възпитание и спорта, Програмата на правителството за Европейското развитие на Република
България за периода 2009 – 2013 г., както и
приоритетите на Европейския съюз за спорта,
Международната харта за физическо възпитание
и спорт на ЮНЕСКО, Олимпийската харта на
МОК, които разкриват фундаменталната роля
на физическото възпитание и спорта за жизнения просперитет на обществото.
Стратегията не разглеж да механизмите и
технологи ята на дейностите в тех ните конкретни измерения. Това е задача на съответни програми – на национално и регионално
равнище, които обхващат конкретни задачи,
срокове и условия за тяхното реализиране в
дадената предметна област. Основните субекти, които следва да ги приведат в действие,
са органите на държавната власт, на местното
самоуправление и на обществените спортни
организации на всички нива.
І. СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В
РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
І.1. Организационно състояние на Националната система за физическо възпитание и спорт
В периода до 1992 г. Националната система
за физическо възпитание и спорт представляваше разг ърната ст ру кт у ра, която ресу рсно
беше осигурена от страна на държавата с голям
брой спортни специалисти, добре поддържана
материална база и сериозно финансиране.
Със създаването на Комитета за младежта
и спор т а б еше изг ра дена п ри н ц и п но нова
структура на спорта, включваща самостоятелни
спортни организации с нов стату т. Появи се
спортният к луб като самостоятелен и основен
субект на Националната система за физическо
възпитание и спорт в качеството си на юридическо лице.
Вследствие на наст ъпилите политически,
икономически и социални промени в общест во т о та зи сис т ема беше п ри н у дена да с е
развива в нова обстановка, характеризираща
се с децентрализация и значително по-малки
ресурсни възможности.
Неефективната организационна структура на
българския спорт през последните 20 години
доведе до лавинообразно увеличаване броя на
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спортните к лубове и на българските спортни
федерации, без това да води до увеличаване
броя на занимаващите се със спорт.
Голяма част от спортните к лубове се ръководят от самонаели се треньори, което води
до занижен контрол и неефективна дейност.
Занижен е интересът на БСФ към дейността на
к лубовете и липсата на методически контрол
в резултат на големия им брой.
Законът за физическото възпитание и спорт
(ЗФВС) раздел я спор т ни т е организац ии на
рег ис т ри ра н и кат о юри д и ческ и л и ца с нестопанска цел и професионални. Това позволява организации (к лубове), регистрирани в
обществена полза, да извършват (предимно)
стопанска дейност чрез предлагане на спортни
услуги без облагане с данъци и в същото време
да ползват държавна, общинска, финансова и
административна подкрепа.
В Националния регист ър на лицензираните
спор т ни организации и ч лен у ващ и те в тя х
спортни к лубове има вписани 4303 спортни
к луба, като 3567 от тях са членове на спортни
организации и 736 – членове на Българския
фу тболен съюз (БФС).
От организационна гледна точка буди безпокойство фактът, че не е изяснен стату тът на
различните видове спортни к лубове, както и
възможностите им за членство в национални
спортни организации. Така 776 к л уба имат
членство в две и повече федерации, като 46 от
тях са в 3 спортни организации, 7 – в 2 спортни организации, 2 – в 5 спортни организации.
Спортните федерации имат вписани 2930
к луба – техни членове. От тях 1239, или 48 на
сто, са предложени за финансиране по програма
ОП за 2010 г. Има картотекирани 65 020 спортисти, като 35 на сто от тях са деца.
Засега в Националната система за физическо
възпитание и спорт не съществуват общински
структури по места, отговорни за развитието и
координацията на областно и общинско ниво
на спорта за всички.
В преобладаващата си част общинските ръководства осъществяват само формален надзор
върху дейността на спортните организации на
тяхна територия. Липсва спортен календар на
общинско и областно равнище. Това касае найвече календара на детско-юношеския спорт.
І.2. Осигуряване на системата за физическо
възпитание и спорт
Спортната инфраструктура в страната се
характеризира с морално остарели съоръжения,
лоша поддръжка и единични опити за ново
строителство на спортни площадк и и зали.
Недостат ъчен е броят на специа лизираните
площадк и по местож ивеене, на велоа леи и
други спортни съоръжения, които предоставят
възможности за самостоятелно или организирано практикуване на спорт.
Общият брой на регистрираните в публичния регистър спортни обекти и съоръжения за
социален туризъм към 2010 г. на територията
на Република България е 2012, като приблизително 90 на сто от тях са под управлението на
общините, 7 на сто са държавна собственост
и едва 3 на сто са частна собственост.
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В по-голямата си част тази материално-техническа база е амортизирана и не отговаря на
меж дународните стандарти за провеж дане на
спортни, култу рни, здравни и други дейности,
както и на изискванията за безопасност. Няма
достъпна среда за хора с увреж дания.
Финансовото осигуряване от Министерството
на физическото възпитание и спорта (МФВС) е
насочено предимно към българските спортни
федерации и спортните к лубове. То става на
базата на система от показатели, която толерира повече постигнатите резултати, отколкото
социалната значимост, интереса и обхвата на
дейността.
Финансирането от общинските бюджети не е
подчинено изцяло на националните приоритети
за развитието на спорта, което води в много
случаи до субективно неефективно и необосновано разпределение на средствата. Много често
с общински средства се финансират професионални отбори мъже и жени, които не развиват
спортносъстезателна дейност с подрастващи.
Наблюдават се огромни разлики в размера
на средствата, отпускани за спорт в различните общини.
Средствата от спонсорство под пом а г ат
главно професионални състезатели и отбори
мъже и жени и незначителна част подрастващи.
Това става под формата на рек лами, тъй като
липсват данъчни облекчения.
От предоставянето на спортни услуги и
организиране на състезания, трансфери и Т V
права приходите са епизодични и незначителни.
Обезпокоителен е фактът, че заниманията
със спорт за деца се превръщат в елитарно
занимание и са достъпни само за семейства с
добри финансови възможности.
Кадровото осигуряване на системата е функция на нейната структу ра и управление.
Липсата на квалификационни нива и нормативни док у менти, гарантиращи социа лна
сиг у рност в тази професи я, прин уди много
квалифицирани треньори да напуснат страната
или да сменят професиите си. В тези условия
тренировъчната и спортната дейност се води
от свободно наети специалисти без контрол на
тяхната квалификация, компетенции и опит.
Допуска се слабо подготвени кадри да занимават подрастващите във възраст, когато те
се изграж дат комплексно и биват ощетявани.
Много често се полу чават травми, увреж дания
или преж девременно отказване от занимания
със спорт. Нарушава се координацията при
орга низи ра не и п ровеж да не на дей нос т и в
областта на „Спорт за всички“.
Научното и медицинското осигуряване не
отговаря на съвременните изисквания на тренировъчната и състезателната дейност. Със
закриването на Центъра за нау чно-приложна
дейност в спорта (ЦНПДС) и окръжните нау чно-п ри лож ни лаборатории бе занемарена
селек ц и я та и кон т рол ът на т рен и ровъч н и я
процес в спортните у чилища и центровете за
високо спортно майсторство.
Обезпокоителни са пропуските в организацията и качеството на медицинското осигуряване и комплексното възстановяване на
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спортистите. Особено тревожно е състоянието
на допинг контрола. Борбата с използването
на допинг е основен приоритет на Съвета на
Европа, Комисията на Европейския съюз, Световната антидопингова агенция (СА А), Международния олимпийски комитет, ЮНЕСКО и
всички организации, свързани със спорта. За
съжаление през последните пет години има 33
случая на положителни допинг проби на елитни спортисти, резултат на слаб контрол и на
самодейността на някои „псевдоспециалисти“.
Международната дейност е насочена главно
към подписването на меж дудържавни споразумения. Анализът показва, че до този момент
МФВС като пряк бенефициент не е усвоил
средства по Европейски програми за спортна
инфраструктура.
По Оперативна програма „Административен
капацитет“ е получена безвъзмездна финансова
помощ в размер 617 854,36 лв., а по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ се
очаква усвояване на 3 423 275,26 лв.
І. 3. Състояние на основните дейности в
системата
І.3.1. Спорт в свободното време
Липсата на подходяща и достъпна спортна
база се отразява демотивиращо върху практикуването и развитието на спорта за всички.
Eпизодичното провеж дане на масови прояви,
като дни на активното ходене, щафетни обиколки, кросови бягания, спускане с шейни и
др., са полезни като пропагандни акции, но
те не решават трайно проблема за здравния
статус и физическата годност на населението.
По данни на Eurobarometer като ниво на
физическата активност на гражданите България
се нареж да на последно място сред страните от
ЕС с едва 3 % редовно практикуващи спорт и
58 % никога неучастващи в спортни дейности.
Четиридесет и шест на сто заявяват, че по
местоживеене не им се предоставят достатъчно
възможности за спорт и физическа активност.
По този показател България се нарежда също на
последно място сред страните – членки на ЕС.
Наблюдава се тенденция за увеличаване броя
на хората с наднормено тегло. Почти половината
от българите са с наднормено тегло (49,5 %).
Неблагоприятна е тенденцията за все понарастващото обездвижване на подрастващото
поколение – 51,0 % от общата популация са
силно обездвижени. Нивото на физическото
развитие и физическата дееспособност на децата
и учениците в сравнение с предишните поколения техни връстници е значително снижено.
Те зи конс т ат а ц и и до г о л я м а с т епен с а
резултат на пълната незаинтересованост на
някои общински и държавни ведомства, липса
на рек ламни кампании за спорт за всички и
недостат ъчна осведоменост на населениет о
относно възможностите за практикуване на
физически упражнения и спорт.
Добровол ческ ата дей нос т в облас т та на
спорта в свободното време не е у твърдена.
Липсва система от мерки за нейното морално
и материално стимулиране.
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І.3.2. Организиран спорт за всички
Организираният спорт на учащата се младеж
не отговаря на нарастващите потребности на
социалната практика.
Подценяването на извънк ласната спортна
дейност води до демотивиране на у чителите
по физическо възпитание и спорт (ФВС) и до
формално провеж дане на спортните прояви:
• дей но с т т а н а р ег ис т ри ра н и т е у чен иче ск и спор т н и к л у б ове в с т ра нат а е
силно занижена и формална; на практика в повечето от тях не се осъществява
т р ен и р овъч на и спор т но с ъ с т е зат е л на
дейност;
• часовете по физическо възпитание (ФВ)
в началния курс не се водят от специалисти
по ФВС;
• много от учениците се освобождават от
часовете по ФВС;
• третият час по ФВ в училищата не се
провежда по предназначение;
• часовете по СИП спорт са крайно недостатъчни или почти липсват в учебните
планове.
Състоянието на университетския спорт не е
по-различно. Организационни проблеми в АУС
възпрепятстват за втора поредна година провеждането на Държавния спортен календар на
висшите училища. Наличието на сравнително
добра и подходяща спортна база за студентски
спорт е рядкост.
На отраслов принцип е създадена и функционира Българската работническа федераци я
(БРФ) „С пор т и зд ра ве“ с ч лен у ва щ и к ъм
момен та 10 спор т н и к л у ба. В п роя ви т е о т
Държавния спортен календар на БРФ „Спорт и
здраве“ по различни видове спорт участват над
4000 души. Представителните отбори на тази
федерация редовно постигат призови класирания
в състезания, включени в международния им
спортен календар.
На ведомствен принцип с а с ъ з д а д е н и и
функционират спортни организации в системата на Министерството на отбраната (МО)
и на Министерството на вътрешните работа
(МВР). Физическото възпитание и спортът са
важни фактори за формирането на цялостната
професионална и бойна подготовка на техните
служители.
В Националната асоциация за военен спорт
и в Спортната асоциация на МВР членуват
съответно 30 военни и 38 полицейски спортни клубове. Те успешно реализират проявите,
вк лючени в държавни я и в меж ду народни я
военен и пол и цейск и к а лен дар. Приори т е т
имат спортовете, които са пряко свързани с
изпълнението на служебните задължения на
служителите в МО, Българската армия и МВР.
Представителните отбори на МО и МВР
ежегодно представят страната ни с призови
к ласирани я в състезани я, организи рани по
л и н и я на Меж д у народ н и я с ъве т за военен
спорт (СИЗМ) и на Световния, Европейския и
Балканския полицейски спортен съюз.
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Дейността на БФ „Ветерани спортисти“ е
насочена към спортносъстезателната дейност
на бивши спортисти и любители в средна и
напреднала възраст, включена в държавния и
международния спортен календар (ДСК и МСК).
В ДСК са включени състезания и турнири
по различни видове спорт съгласно международната практика в 10 възрастови групи (през
5 години) за мъже и жени – от 30-годишна
възраст нагоре.
В МСК са включени участия в световни,
европейски и балкански първенства и турнири.
К ъм Б ъ л г ар ск ат а ф едера ц и я „В е т ера н и
спортисти“ са създадени към 43 спортни клуба,
като в тях членуват над 2000 души.
Л и пс ат а на а да п т и ра на спор т на ба за и
недос тат ъч н и я т брой спец иа л ис т и по АФА
съществено затрудняват развитието на спорта
за хора с увреждания.
Ин тег ри рани те у чениц и с у вреж дани я в
общообразователните училища са лишени от
възможността да се занимават с ФВС.
І.3.3. Спорт за високи постижения
Политическите и социално-икономическите
промени на прехода засегнаха в най-голяма степен системата на високото спортно майсторство.
Сериозни са проблемите в детско-юношеския
спорт (ДЮС) като основен резерв на елитния
спорт.
С изчезването на ЮСШ работата с подрастващите в спортните к лубове е напълно
занемарена.
Технологичното ниво на материалната база,
качеството на подбора и на учебно-възпитателния процес в спортните училища (СУ) са далеч
от научнообоснованите критерии и високите
изисквания на професионалния спорт.
В страната функционират 21 СУ, от които 20
общински и едно държавно. В тях се обучават
около 7000 ученици по 30 вида спорт.
Най-слабото звено в тази подсистема на
високото спортно майсторство е качеството
на подбора. Той се извършва въз основа на
тестови програми и моделни характеристики
отпреди 20 години.
Незначителен е броят на изтъкнатите спортисти от резерва в съставите на националните
отбори на страната.
Голяма част от учениците в СУ не участват
на състезания поради ниското равнище на техния двигателен потенциал. Една част от тези
ученици прекратяват активната си спортна дейност, преди да са завършили образованието си.
Изключително тревожно е състоянието на
елитния спорт! С разрушаването на Системата за олимпийска подготовка повече от 1500
изтъкнати треньори и състезатели напускаха
големия спорт, смениха своята професия или
отидоха в чужбина.
Забел язва се знач и т ел но нама л я ва не на
елитните спортисти мъже, жени и младежи,
постигнали призови класирания на олимпийски
игри, световни и европейски първенства. Така
България загуби челни позиции в световния
спорт. ,От 5-то място на Олимпийските игри
в Сеул 88 с 247,8 точки нашата страна съвсем
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закономерно се озова на 42 – 43-то място в
,
Пекин 2008 с 31 точки в крайното класиране
по нации.
От безспорен лидер на Балканите ние сме
вече на 4-то място след Румъния, Гърция и
Словения.
ІІ. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ОСНОВНИ
ПРИНЦИПИ НА СИСТЕМАТА
ІІ.1. Основна визия на физическото възпитание и спорта
Развитието на съвременното общество се
характеризира с ярко изразена настъпателна
стратегия за овладяване на природата и стремеж
към „минимализиране“ на физическите усилия
на хората.
Научните изследвания през последните години
доказаха, че един от най-негативните продукти
на научно-техническия прогрес е намалената
двигателна активност (хиподинамията), която
постепенно се превръща в бич за съвременното
цивилизовано общество. Така например ходенето
на човека като основен компонент на двигателната
му активност е намаляло през последните 20 – 30
години близо 3 пъти. Така се стига до големия
парадокс на нашето време – човешката популация е „пренатоварена“ с хронично обездвижване.
Това води до силно изразена психо-физическа
дисхармония в биосоциалната природа на човека, която в съчетание с употребата на алкохол,
тютюнопушенето, както и с някои екологични
и стресови фактори на средата са в основата на
най-разпространените болести на цивилизацията – сърдечносъдовите и раковите заболявания,
хипертонията, психическите разстройства, пораженията върху опорно-двигателния апарат и
много други.
За решаването на този глобален за човечеството проблем е необходима качествена преоценка
на исторически формиралите се представи за
начина на живот като социологическо понятие
и координираните усилия на цялото общество.
Целеви изследвания на ЮНЕСКО и други научни институти доказаха, че един от най-мощните
фактори за борба с възникналите проблеми е
широкото навлизане на физическите упражнения
и спорта в бита на хората като основни компоненти на съвременния модел за здравословен
начин на живот в най-широкия смисъл на това
понятие, т.е. като състояние на пълно физическо,
психическо и социално благополучие, а не само
като липса на болестно състояние.
Следователно една от основните социални
визии на физическото възпитание и спорта в
съвременното общество е тяхната биоадаптационна и психорегулативна роля, която осигурява
на индивида необходимата му степен на двигателна активност за пълноценна изява във всички
сфери на живота.
Ето защо изграждането на една съвременна,
научнообоснована система за физическо възпитание и спорт е приоритетно направление на
държавната политика в тази сфера на човешката
дейност.
Главната стратегическа цел на системата
е утвърждаването на физическото възпитание,
спорта и социалния туризъм като средство за
подобряване на здравето и физическата год-
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ност на населението, максимално разширяване
дела на обхванатите в организирания спорт за
всички от разнообразни социални групи, както
и издигане на спортния престиж на нацията на
световно равнище.
Главната ст ратегическа цел обхваща две
подцели:
• модернизация на спортната инфраструктура, която да задоволява потребностите
на населението от системни занимания
с физически упражнения и спорт, както
и да осигурява условия за подготовка и
постигане на високи спортни резултати;
• усъвършенстване на Националната система за физическо възпитание и спорт в
съответствие с водещите европейски практики с оглед насърчаване на физическото
възпитание на гражданите и стимулиране
на спорта за високи постижения.
ІІ.2. Основни принципи
Реализирането на главната стратегическа
цел и основните дейности на системата е органически обвързано с програмите за културно,
образователно, социално и здравно развитие.
Това определя и основните принципи за нейното
изграждане и функциониране в новите социалноикономически условия:
• комплексно обвързване на физическото
възпитание и спорта със здравеопазването,
образователните, научните и културните
институции в единна функционална система за увеличаване на нейното балансирано въздействие върху всички слоеве от
населението;
• обединяване на общественото и държавното начало за създаване на необходимата
нормативна основа, както и на съответните
условия за стимулиране на общностите и
на отделната личност за системни занимания с физически упражнения, спорт и
туризъм;
• целесъобразно разпределение на основните
и спомагателните функции и отговорности на държавните органи, обществените
организации, стопанските обединения,
спортните съюзи и федерации за внедряване на физическото възпитание и спорта
в бита на гражданите;
• популяризиране и внедряване на европейската ценностна система за социалната
значимост на физическото възпитание и
спорта за хуманизиране на съвременното
общество и тяхната конструктивна роля в
международните отношения за борба срещу
политическата, расовата, религиозната и
другите форми на дискриминация.
III. ОБХВАТ НА СИСТЕМАТА И ОСНОВНИ
ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ
III.1. Физическо възпитание и спорт в свободното време
Заниманията с физически упражнения, спорт
и туризъм в свободното време са приоритетно
направление от държавната политика за повиша-

БРОЙ 96

ДЪРЖАВЕН

ване на физическата годност на хората, снемане
на психическото напрежение и утвърждаване на
здравословен начин на живот.
За насърчаване и повишаване ефективността
на тази дейност в близките 10 години е необходимо усилията на МФВС, местните органи на
властта и обществените спортни организации да
бъдат насочени в няколко основни направления:
• модернизиране и обновяване на съществуващата материална база и изграждане на
нови спортни обекти като неразделна част
от социалната политика на местно ниво,
на регионално и национално равнище;
• добра координация и взаимодействие между съответните институции за извършването на активна пропагандна дейност
чрез средствата за масова информация при
планирането и провеждането на различни
спортни прояви;
• проучване на интересите и възможностите на различните социални групи и слоеве
от населението за достъпни и предпочитани
от тях занимания с физически упражнения
и спорт;
• създаване на условия и морални стимули
за доброволческата дейност при организиране и провеждане на масови спортни
прояви, занимания във фитнес центровете
и други форми на спортуване;
• ведомствата и спортните организации,
които стопанисват или ползват държавни
или общински спортни обекти, да създават
съответната организация и методическа
помощ за пълноценното им ползване от
гражданите;
• ръководителите на предприятия и учреждения да създават условия и подходящ
социален климат за спортуване и активен
отдих на работниците и служителите;
• Министерството на физическото възпитание и спорта да разработи дългосрочна
програма за трайно разширяване обхвата
на системните занимания с физически
упражнения и спорт;
• осигуряване на улеснен публичен достъп
до подробна ак т уа лна информаци я за
възможността за свободно ползване на
спортните съоръжения от граждани.
III.2. Организиран спорт за всички
III.2.1. Физическо възпитание и спорт за учащи
Световната практика през последните години
убедително доказа, че тази подсистема заема
централно място в съвременните системи за
физическо възпитание и спорт. Нейната водеща роля се определя от широкия обхват на
занимаващите се, най-благоприятната възраст
за формиращото въздействие на физическите
упражнения и спорта и комплексните условия за
провеждането на ефективен учебно-възпитателен
и тренировъчен процес. Това извежда на преден
план следните приоритетни задачи:
• оптимизиране на двигателния режим в
предучилищните детски заведения като
неразделна част от интелектуалното и
емоционалното развитие и възпитание
на децата със средствата и формите на
богата и емоционално наситена програма
от физически упражнения и игри;
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актуализиране на учебните програми, като
се отчита здравният статус на учениците,
тяхната физическа годност, интереси и
предпочитания към даден спорт и дисциплина;
• увеличаване на минималните диференцирани размери на паричните средства за
физическо възпитание и спорт на учениците и студентите, които се осигуряват
от държавния бюджет и от бюджетите на
общините, като бъде включен критерий,
който отразява участието и класирането
на училището в Ученическите игри;
• внасяне на промени в организацията и
съдържанието на извънкласната и извънучилищната тренировъчна и състезателна
дейност като изключително важен фактор
за привличане и селектиране на двигателно
надарени деца за детско-юношеския спорт,
за пълноценно използване на свободното
време и като ефективно средство срещу
наркоманията, детската престъпност, насилието и други социални деформации;
• да се разшири обхватът от организационни
форми за спортуване в извънкласните и извънучилищните звена на спортно обучение
и в училищните спортни секции и клубове,
като се осигурява тяхното финансиране;
• провеждане на кампании в училищата
със спортисти и известни деятели в областта на спорта за насърчаване на учащите
се да се занимават със спорт;
• в з а и модейс т вие т о меж д у р од и т е лс к и
настоятелства към училищата и спортните
клубове за организиране на спортни прояви
и популяризиране на спорта сред учащите;
• организиране на спортни прояви по време
на училищните ваканции;
• придобиване на статут на спортна инфраструктура на училищната спортна база
и откритите спортни площадки;
• да бъде възстановен Националният спортен календар на извънучилищните звена,
занимаващи се със спорт;
• създаване на общински спортни структури,
отговарящи за развитието на масовия
спорт, ползвайки опита на УСШ.
Проблемът за физическото възпитание и
спорта във висшите училища трябва да намери
своето трайно и принципно решаване като съставна част от преустройството на образователната
система у нас. За целта е необходимо:
• заниманията по физическо възпитание и
спорт и резултатите от тях да бъдат включени в системата на т. нар. „академичен
кредит“, който се формира от задължителни, факултативни или свободно избираеми
предмети и форми на обучение;
• да се създадат необходимите организационни, материално-технически и кадрови
предпоставки за издигане равнището на
спортното майсторство във висшите учебни
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заведения по модела на елитния студентски спорт в страните с развита пазарна
икономика;
• ясно разграничаване на задължителната
спортна подготовка на студентите (учебните часове по спорт по Закона за висшето
образование) и състезателния студентски
спорт на регионално и национално ниво
(представяне на университетите от отборите им, съставлявани от най-добрите
спортисти в различните дисциплини);
• въвеждане на пълни и частични стипендии за най-изявените спортисти във висшите училища;
• да се създадат условия за насърчаване
активността на студентите за участие в
масовия студентски спорт чрез организиране на масови студентски прояви, конференции и разглеждане на проблемите
на студентския спорт на всички нива;
• усъвършенстване на механизма за финансиране на спортната дейност във висшите училища.
III.2.2. Ведомствен спорт
Реформите в Министерството на отбраната и
в Българската армия изискват ново качество на
бойна подготовка, включително на физическата
подготовка и спорта. За целта е необходимо:
• оптимизиране на системата за физическо
възпитание и спорт в МО и БА за пълно
интегриране със страните от ЕС и НАТО
за успешно взаимодействие с различните
въоръжени сили;
• подобряване на условията за физическа
подготовка и спортна дейност и усъвършенстване на механизмите за експлоатация
на спортни обекти и съоръжения, предоставени за ползване от военнослужещи на
МО и БА, както и на граждански лица и
техните семейства;
• възвръщане на лидерските позиции на
армейския спорт и на неговите представители в олимпийските и националните
отбори;
• осигуряване на подготовка и участие на
представителните отбори на въоръжените
сили на Република България в световни и
регионални военни състезания по олимпийски и военно-приложни спортове.
Спец ифи чната п рофесиона лна дейност в
системата на МВР изисква високо ниво на физическата и на специалната бойно-приложна
подготовка на личния състав. В съответствие с
нарастващите потребности на социалната практика е необходимо:
• качествено подобряване на материалнотехническото и ресурсно осигуряване на
спортносъстезателната дейност в системата на МВР, в т.ч. на спорта за високи
постижения;
• разширяване на организационната структура от клубове и усъвършенстване на
сис т емата за изд и га не ра вн и ще т о на
физическата и специалната спортна подготовка на служителите в структурните
звена на МВР;
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оптимизиране на селекцията и подготовката на служители на МВР с висока степен
на спортна специализация и разширяване
на системата за спортно майсторство за
достигане на високи резултати в държавните и международните състезания.
III.2.3. Физическо възпитание и спорт за лица
с увреждания
Тази подсистема е с нарастващи социални
функции. В страните от Европейския съюз тя се
характеризира с широк диапазон от специализирани средства, способи и форми за осигуряване
на една ефективна коригираща и поддържаща
рехабилитация, активен отдих, осмисляне на
свободното време и пълноценна реализация в
обществения живот:
• създаване на подходящ социален климат
и достъпни условия за приобщаване на тези
групи хора към активен и диференциран
двигателен режим;
• разработване на специализирани тренировъчни програми и методически указания
за прилагането им в домашни условия, в
училищата, почивните станции, лагери и
лечебни заведения;
• производство на подходяща екипировка,
уреди и съоръжения за провеждане на
спортни занимания за хора с увреждания;
• осигуряване на възможности за системна
подготовка и у частие в състезания от
вътрешния и международния календар за
лица с увреждания;
• осигуряване на необходимите условия за
п ъ лноценно у част ие на у чащ и те се с
увреждания в класните и извънкласните
форми на занимания със спорт;
• въвеждане на прием за изявени спортисти
с увреждания в спортни училища и спортни
паралелки.
Като се има предвид, че хора с увреждания се
срещат в целия възрастов и социален диапазон,
грижата за техния двигателен режим и физическа
дееспособност изисква много добра координация
между МФВС, МЗ, МОМН, МТСП, МОСВ, МЗХ,
общините и спортните организации, преди всичко
профилираните спортни федерации.
III.3. Спорт за високи постижения
Мястото на спорта за високи постижения в
Националната система за физическо възпитание
и спорт се определя от нарастващото значение на
престижните, интегративните и възпитателните
функции на елитния спорт.
Високото равнище на спорта и изключителната конкуренция в световен мащаб изискват
адекватна система за подготовка, съобразена с
най-новите постижения на науката и техническия прогрес.
За изпълнението на тази стратегическа задача е
необходимо усилията на държавата и обществото
да се насочат в две основни направления – детско-юношеския и елитния спорт.
III.3.1. Детско-юношески спорт (ДЮС)
Оптимизирането на тази подсистема за високо
спортно майсторство трябва да се извършва върху
принципа на интензивното, а не на екстензивното
развитие, т.е. високи изисквания към качестве-
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ните показатели и значително редуциране на
количествените показатели. Оттук произтичат
няколко принципни задачи:
• да се извършат целесъобразни промени в
структурата и организацията на ДЮС, като
се редуцират в разумни граници звената
и формите на обу чение, тренировка и
състезания;
• Българската спортна федерация да оказва
организационна и методическа помощ
за създаването на детски спортни школи
като обособени структури към спортните
клубове за първична селекция и обучение
на талантливи деца;
• Министерството на физическото възпитание и спорта да разработи нормативна
уредба за приоритетно финансиране на
ДЮС с целеви средства от държавата и
общините за стипендии и осигуряване на
тренировъчния процес на най-изявените
спортисти от резерва;
• утвърждаване на спортните училища като
институции за подготовка на перспективни
състезатели за националните и олимпийските отбори на Република България;
• в СУ под ръководството на МФВС да се
създадат необходимите битови, технологични и организационни предпоставки
за п ровеж да не т о на високоефек т и вен
тренировъчен и възпитателен процес на
интернатен и полуинтернатен принцип;
• стратегическо направление в системата
на ДЮС трябва да бъде качеството на
приема в СУ; той трябва да се извършва
чрез широка пропагандна и разяснителна
дейност от страна на МФВС, БСФ, общините и спортните клубове по места;
• тестовите програми за прием и обучение
в СУ да бъдат актуализирани така, че
приетите ученици да притежават необходимия двигателен капацитет за провеждане
на тренировъчна и състезателна дейност,
адек ватна на висок ите изиск вани я на
елитния спорт;
• създаване на научнообосновани методики
и програми за проследяване на динамиката в развитието на специфичните за
съответния спорт фактори на спортните
пости жени я в различните периоди на
тренировъчния процес;
• ранно откриване и насочване на деца с
изявени спортни способности към правилна
методическа и тренировъчна подготовка.
III.3.2. Елитен спорт
Като се имат предвид твърде ограничените
човешки, финансови, материално-технически и
други ресурси на нашата страна в сравнение с
водещите спортни нации в света, главната стратегия на реформата в това направление трябва
да се изгради върху т.нар. селективен подход и
върху двата основни принципа – централизирана
и децентрализирана подготовка.
За реализирането на селективната стратегия
е необходимо да бъдат решени и няколко основни задачи:
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усъвършенстване на системата от критерии
и показатели за оценка на спортовете според
техния принос и бъдещи възможности за
издигане спортния престиж на Република
България;
• издигане на научното и технологичното
равнище на тренировъчния процес, като се
въведат максимално ефективни методики
по отношение на периодизацията, натоварването и комплексното възстановяване на
спортистите;
• увеличаване на броя и подобряване на
работата с младите спортисти на база
дългосрочно планиране и развитие на
качествата и спортно-техническите им
умения;
• разширяване на контингента и повишаване квалификацията на спортнопедагогическите кадри;
• разработване на перспективни планове
за участие в зимните и летните Олимпийски игри през 2014, 2016, 2018 и 2020 г. – да
отразят натрупания опит, принципите на
многогодишната подготовка, тенденциите в
развитието на световния спорт и научните
постижения в тази област.
Посочените дейности следва да се осъществяват върху принципа на „диференцираните приоритети на управление“, който обхваща стратегията,
тактиката и технологията на спортната подготовка и внася яснота и синхрон в приоритетните и
спомагателните функции (права, задължения и
отговорности) на МФВС, БОК и обществените
спортни организации на всички равнища.
IV. ОСИГУРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА
За ефективното функциониране на Националната система за физическо възпитание и спорт
е необходимо да се извършат сериозни промени
в системата на нейното осигуряване.
IV.1. Спортна база
Планирането, изграждането и последващият
контрол в развитието на националната спортна
инфраструкту ра трябва да бъдат съобразени
с дейс т ва що т о за конодат елс т во, к а к т о и с
водещи я опит на ст раните от Европейск и я
съюз. Нейното оптимизиране е свързано с изграждането на единен национален стандарт за
спортните обекти и съоръжения (СОС), тяхната реконструкция, модернизация и ефективна
експлоатация. За целта е необходимо МФВС
да изготви и представи за приемане от МС в
срок до 31.08.2012 г. Национална концепция
за развитие и управление на спортната инфраструктура, която да включва и:
• регистрационен режим с последващ контрол и условия за управление на спортните
комплекси, обекти и съоръжения;
• категоризиране на спортните обекти и
съоръжени я според: вида собственост,
значението, географското разположение,
капацитета и съобразно критериите на
Европейския съюз.

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

IV.2. Финансиране на системата
Финансирането на системата за физическо
възпитание и спорт от МФВС след влизането на
България в Европейския съюз налага спазването
на принципи и условия на публично финансиране,
в основата на което е залегнал т.нар. програмнопроектен подход. Той предполага ясно ориентиране
по веригата: обществени потребности – правилно
целеполагане – ефективна дейност – очакван краен
резултат. Това финансиране следва да се базира
върху типови проекти и договори по годишни
програми на МФВС.
Дългосрочна цел до 2022 г. е публичните разходи
за физическо възпитание и спорт да бъдат увеличавани системно до достигане на 0,5 % от БВП.
В сегашния период на пазарно преобразуване
е задължително да се преосмисли инвестиционната политика и да се определят приоритетите за
финансиране на отделните предметни области на
Националната система за физическо възпитание
и спорт, като се постигне разумен баланс между
държавното и частното финансиране, както следва:
от държавния бюджет – за строителството,
поддръжката и модернизацията на спортната база
с национално значение, както и за подпомагане
организацията на домакинства на престижни
международни спортни събития;
от МФВС – за финансиране на програмите по
физическо възпитание и спорт в предучилищните
детски заведения и системата на организиран спорт
за всички; за учебно-тренировъчна дейност в държавните спортни училища; за подпомагане дейността
на спортните клубове и федерации; за подготовка
и участие на българските спортисти в европейски
и световни първенства, в олимпийски игри или в
други престижни дейности, определени със закон или
с акт на Министерския съвет; за научноизследователска и приложна дейност и медицинския надзор
на спортистите; за реализирането на подписаните от
Република България международни конвенции – борба с допинга, насилието, феърплей и др.;
от общинските бюджети:
• за изграждане на нова и поддържане на
съществуващата спортна база;
• за подпомагане дейността на спортните
клубове в зависимост от тяхната категория;
• за финансиране на дейности, насочени
към подобряване на здравето и физическата
дееспособност на населението;
от реалния сектор – чрез реклама и спонсорство за подпомагане на националните и местните
спортни организации; тази активност на частните
субекти се насърчава от държавата чрез създаване на необходимите нормативни условия и
предпоставки;
от собствени приходи на сдруженията – доброволните вноски на членовете, приходите от спортни
състезания, трансферът на спортисти, спортни
услуги, телевизионни права и други разрешени
от закона дейности.
Финансовото осигуряване на системата за физическо възпитание и спорт предполага активно
партньорство между всички държавни, обществени, частни и спортни организации в следните
конкретни действия:
• законови промени, гарантиращи диференцирани минимални размери от средствата
за спорт на всеки гражданин;
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контрол над целесъобразното изразходване
на средствата;
• финансово насърчаване на спортните клубове, които работят за развитието на спорта,
без да получават допълнителни приходи от
такси, членски внос и други;
• актуализиране на нормативната уредба с
оглед насърчаване на инвестициите в спорта,
включително по линия на публично-частното
партньорство;
• създаване на условия за усвояване на
средствата от EC за изграждане и реновиране на спортната инфраструктура, а също
и за други спортни дейности.
IV.3. Научно, медицинско и информационно
осигуряване
Усъвършенстването на системата за физическо
възпитание и спорт е пряко свързано с нейното
научно, медицинско и информационно осигуряване.
Комплексното решаване на проблема се свежда
до няколко основни задачи:
• изследване равнището на физическото
развитие, двигателните възможности и
психическата работоспособност на различните социално-демографски групи от
населението и техните потребности и
интереси за системни занимания с физически упражнения, спорт и туризъм;
• разработване, експериментиране и внедряване на ефективни програми за оптимизиране
на двигателния режим и разширяване на
адаптационните възможности на човешкия
организъм съобразно възрастта, професията
и битовите условия;
• разработване на научнообосновани методики, тестове и показатели за оценка на ефекта
от заниманията с физически упражнения,
спорт и туризъм, както и нормативна база
за цялостната ефективност на системата;
• усъвършенстване на теоретико-методичните основи на системата за високо спортно
майсторство с оглед разкриването на нови
теоретични насоки и ефективни методи на
въздействие;
• разработване на научнообоснована система
за подготовка на спортния резерв в страната
на базата на обективни критерии за подбор
и оценка на учебно-възпитателния процес
при новите социално-икономически условия;
• Министерството на физическото възпитание и спорта съвместно с МЗ да разработи
целева програма за перманентен медицински контрол на учебно-тренировъчната и
състезателната дейност на всички равнища
в системата;
• усъвършенстване на системата за комплексно възстановяване на елитните състезатели в зависимост от вида спорт и
периодизацията на тренировъчния процес;
• актуализиране на наредбата за допинг
контрол в съответствие със стандартите
на Международния олимпийски комитет и
Световната антидопингова агенция;
• предприемане на активни действия за
модернизация и международна акредитация
на лабораторията за допинг контрол;
• изграждане на модерна информационна
система за контрол на основните дейности
в системата и създаване на банка данни
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за социално-икономическата и здравната
ефективност от тези дейности.
За целта е необходимо:
• звеното за информационно обслужване
към МФВС да поеме функциите на главен координатор на информационните
услуги за основните дейности и направления в системата;
• разработване на нормативна база за подобряване на отчетната документация, обработката и анализа на информацията за
съответните дейности в системата;
• усъвършенстване на технологичното и
софтуерното оборудване за по-пълно използване възможностите на интернет и други
източници;
• значително подобряване на координацията
и оперативното взаимодействие със средствата за масова информация на всички
равнища в системата.
Текущото научномедицинско и информационно
осигуряване на учебно-тренировъчния и състезателен процес с висококвалифицирани спортисти се
осъществява от специализирани звена към МФВС,
съответните катедри в НСА, БСФ и спортните
клубове.
IV.4. Кадрово осигуряване
Стратегическото и оперативното управление
на системата за физическо възпитание и спорт
извежда на преден план проблема за човешките
ресурси. Неговото решаване изисква разработването на съответна нормативна уредба, която да
осигури: гарантиран социален статус на кадрите;
възможности за професионална реализация и
кариерно развитие; признаване на компетенции
и образователно-квалификационните степени в
условията на европейските страни; адекватни
критерии, показатели и нормативи за финансово
възнаграждение на труда за постигнатите количествени и качествени резултати от тяхната дейност.
Мобилността на взаимоотношенията в рамките
на ЕС дава възможност за постигане на най-добра
подготовка и реализация на кадрите. Налага се
необходимостта от реализация на програми за
повишаване качеството на кадрите и обучение
през целия живот. За тази цел е необходимо да
се предприемат практически стъпки в няколко
основни направления:
• проучване на реалните потребности от
съответните профилни специалисти, като се
имат предвид целите, задачите и обхватът
на Националната система за физическо
възпитание и спорт при новите социалноикономически условия;
• усъвършенстване на системата за подбор
на бъдещите спортно-педагогически кадри
в НСА и другите университети на базата
на повишени изпитни изисквания и балансиран прием на съответните специалисти;
• актуализиране на учебните планове и програми в съответствие с европейските стандарти;
• обогатяване на съдържанието и формите
на следдипломната квалификация, като се
акцентира върху най-новите постижения на
науката и водещия световен опит;
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усъвършенстване на степените и формите на обучение на специалисти по адаптирана физическа активност;
• контрол на институциите, издаващи удостоверения за правоспособност със спортна
насоченост.
IV.5. Международна дейност
Във връзка с членството на Република България
в Европейския съюз е необходимо МФВС в сътрудничество с МВнР да разработи целева програма
за реализирането на една ефективна национална
политика в сферата на международните спортни
отношения. Приоритетите на тази политика се
свеждат до следните конкретни дейности:
• активизиране на връзките на МФВС със
страните от Европейския съюз, Съвета
на Европа, ООН и други международни
организации за практическа реализация на
подписаните от Република България конвенции в сферата на физическото възпитание
и спорта;
• актуализиране на нормативната ни база в
областта на физическото възпитание и спорта по отношение на структурните фондове,
маркетинг и реклами, информационен обмен
и др.;
• треньори, лекари и други лица, взети в
научномедицинското обслужване на спорта,
свободно наемане и движение на спортисти
и треньори;
• признаване на квалификациите и компетенциите в областта на спортното образование, спортната наука, медицината и рехабилитацията на двустранна и многостранна
основа;
• кандидатстване с проекти за подпомагане
от международни програми, свързани със
спорта и физическата активност;
• разширяване на българското представителство в международните спортни организации, асоциации и др.;
• провеждане на активна политика за издигане на студентския спорт на международно равнище и осигуряване на условия за
международен студентски обмен в областта
на спорта и спортната дейност.
За реализирането на международната си спортна
дейност МФВС следва да активизира структурния
си диалог с други заинтересувани институции и
организации.
V. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКИ ОСНОВИ НА СИСТЕМАТА
V.1. Органи на държавната власт
Чрез тях държавата осъществява своята политика за осигуряването на необходимата законодателна, материална и морална подкрепа на хората
да се занимават с физически упражнения и спорт
независимо от възраст, пол, социално положение,
вероизповедание, политическа или етническа
принадлежност.
За основен критерий на тяхната дейност трябва
да се счита степента на адекватност със Закона за
физическото възпитание и спорта и с международната нормативна практика – основни документи
на ООН, Европейския съюз, Съвета на Европа,
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ЮНЕСКО и други, с които нашата страна е обвързана по силата на редица конвенции за правата
на човека, борбата с насилието, допинга и др.
V.1.1. Министерството на физическото възпитание и спорта (МФВС)
Като специализиран орган на изпълнителната
власт то има приоритетни функции по координацията и контрола на основните дейности в цялата
система на физическото възпитание и спорта и
носи главната отговорност за провеждането на
правителствената политика в тази област. Това
определя и най-важните отговорности в неговата
практическа дейност:
• националната стратегия и целевите програми за подобряване на физическата дееспособност на нацията и издигане равнището
на спортното майсторство;
• нормативната уредба за цялостното осигуряване и функциониране на Националната
система за физическо възпитание и спорт;
• научноизследователската, експерименталната и приложната дейност и квалифика
цията на спортнопедагогическите кадри;
• взаимодействието между държавните, общинските и обществените спортни организации за развитието на физическото въз
питание, спорта, социалния туризъм и
на спортната инфраструктура;
• международното сътрудничество между
правителствените организации по изпълнението на различни конвенции и двустранни
договори;
• контролира цялостното изпълнение на Националната стратегия за физическо възпитание и спорт.
За реализирането на тези основни задачи МФВС
установява конструктивни взаимоотношения с
други централни ведомства, местните органи на
самоуправление и преди всичко с обществените
спортни организации.
V.1.2. Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН)
Осъществява ръководство и контрол върху
обучението по физическо възпитание и спорт в
учебните заведения като неразделна част от цялостния учебно-възпитателен процес с учениците
от всички степени на образователната система в
страната.
Неговата роля за развитието на физическото
възпитание и спорта в учебните заведения се определя от следните основни задачи:
• реконструкция и модернизация на спортната база в учебните заведения с цел постепенното є доближаване до утвърдените
стандарти на страните от Европейския съюз;
• разработване на подзаконови нормативни актове (правилници, наредби и указания)
за разширяване на организираните форми
за спортуване;
• оказване на системна организационна и
методическа подкрепа на училищни и студентски спортни организации.
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V.1.3. Министерството на здравеопазването (МЗ)
То носи главната отговорност за контрола
върху здравословното състояние на занимаващите се с физически упражнения и спорт и за
медицинското осигуряване на тренировъчната и
състезателната дейност на спортистите от всички
равнища. Успоредно с това МЗ участва активно
в диагностиката, лечението, контрола и оценката
на физическото развитие и дееспособността на
населението; провеждането на профилактична,
методическа и пропагандна дейност, свързана с
воденето на здравословен начин на живот, разработването на комплекси за двигателен и закалителен режим на населението съвместно с други
централни ведомства.
V.1.4. Министерството на отбраната (МО)
Поема изцяло грижата за физическата подготовка на войниците, сержантите, офицерите и военните
служители в системата на МО. Заниманията с
физически упражнения и спорт се осъществяват по
програми и правилници, утвърдени от министъра
на отбраната.
Тренировъчната и състезателната дейност се
провежда във войскови спортни клубове, в които
могат да членуват деца, младежи и граждани, които не са служители на МО. Министерството на
отбраната съвместно с МФВС, БОК и спортните
федерации могат да предлагат специализирани
форми за подготовка на национални и олимпийски състезатели – центрове за високо спортно
майсторство (ЦВСМ).
V.1.5. Министерството на вътрешните работи
(МВР)
Организира и отговаря за физическата и бойноприложната подготовка на служителите в системата на МВР. Тя се осъществява чрез Център по
бойна подготовка и спорт (ЦБСП) и по програми,
правилници и наредби, утвърдени със заповед на
министъра на вътрешните работи.
Тренировъчната и състезателната дейност за
служителите в системата на МВР се провежда в
регионални спортни клубове, обединени в Спортна
асоциация (СА – МВР).
Министерството на вътрешните работи съгласувано с МВФС подпомага подготовката на
национални и олимпийски състезатели.
V.1.6. Местни органи на самоуправление
За пълноценното и хармонично функциониране
на Националната система за физическо възпитание
и спорт решаваща е ролята на местните органи
на самоуправление. Това се обуславя от факта,
че в техните прерогативи е фокусирана цялата
социално-икономическа и културна политика
на държавата, както и съответните финансови,
материално-технически и демографски условия
за нейното реализиране в дадения регион. Това
определя и конкретните задължения на общинските
власти за подобряване на здравето и физическата
дееспособност на гражданите:
• стопанисване и рационално използване на
материалната спортна база от всички слоеве
на населението;
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провеждане на активна пропагандна и
организаторска дейност за внедряване на
здравословен начин на живот като неразделна част от битовата култура на всеки
гражданин;
• активна подкрепа на съответните спортни клубове и други обществени териториални
сдружения за провеждане на тренировъчна и
състезателна дейност, както и други разнообразни форми на двигателна активност – туризъм, активен отдих сред природата, съчетан
с други форми за осмисляне на свободното
време – събори, празници и др.;
• осигуряване на необходимите средства
за тези дейности от общинския бюджет и
от собствени приходи.
Главни координатори за осъществяването на
тези задачи са съответните профилни специалисти
в общинските комисии за социална дейност или
обществени спортни съвети, създадени на доброволни начала.
V.2. Обществени спортни организации
Централно място в Националната стратегия
за развитие на физическото възпитание и спорта
заемат обществените спортни организации. То се
определя от техните реални възможности за осъществяването на пълен цикъл на тренировъчна и
състезателна дейност – от началното обучение до
високото спортно майсторство на всички субекти
по свободно избран от тях спорт.
Съгласно чл. 3 от Европейската харта за спорта
доброволните спортни организации имат право
да изграждат независими механизми за самостоятелни решения в рамките на закона. Те следва
да бъдат поощрявани от държавата за установяване на взаимно изгодни връзки помежду си и с
потенциални партньори, като търговския сектор,
средствата за масова информация и др. По този
начин се разширява обхватът на цялата система
и се обогатяват средствата, способите и формите
за повишаване на нейната ефективност.
V.2.1. Спортни клубове
Те могат да бъдат едноспортови или многоспортови, да функционират на териториален,
ведомствен, производствен или смесен принцип
и да се обособяват като юридически лица. С
пълномощията на своите членове те решават въпросите за взаимоотношенията си с други клубове
на местно и регионално равнище, включително и
непротиворечащи на закона нови форми на сдружаване – в спортни федерации, съюзи и др. По
този начин се осигурява по-добра координация за
ефективно обслужване на общи по характер дейности – спортен календар, материално-техническо,
научно, медицинско и информационно осигуряване,
както и за съвместна работа с държавните и обществените институции в съответния регион. Това
именно утвърждава статута на спортните клубове
като главни производствени звена в цялата система
за физическо възпитание и спорт.
През следващите години е необходимо максимално бързо да се преодолее огромното изоставане
на преобладаващата част от тях в организационен
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и в методически аспект спрямо европейските стандарти. Това налага концентрация и специализация
на кадрите и ресурсите, както следва:
• концентриране на усилията върху качеството, ефективността и обхвата на тренировъчния процес и прекратяване на несвойствени или непосилни за тях организационни
функции;
• строго спазване на предмета на дейност;
• клубовете, разполагащи с целогодишно
функционираща спортна база, кадри и
традиции, да се обособят като конкурентоспособни, комплексни спортни центрове по
вид спорт;
• клубовете, работещи в сферите на спортните услуги, да разгръщат своята дейност
на пазарна основа;
• да се стимулира участието на спортни
клубове в социално-икономическата по
литика за развитие на спорта в България
и участието им съвместно с общините в
проекти по програмите на ЕС за развитие
на спорта;
• диференциране на спортните клубове в
зависимост от предмета им на дейност на
такива, които развиват спорта за високи
постижения, и на развиващи масовия спорт;
• участие в разработване на политики за
ангажиране на доброволци по време на състезания; осигуряване на публика и привърженици; набиране на спонсорски средства;
изграждане на идентичността на клуба;
• създаване на предпоставки за разделяне
на мениджърската и треньорската работа с
цел повишаване на ефективността от работата на клуба;
• повишаване квалификацията на мениджърските кадри на спортните клубове.
Министерството на физическото възпитание
и спорта, националните спортни организации и
българските спортни федерации да разработят и
внедрят нова система за финансово и технологично стимулиране на клубовете, което да съответства на техния реален принос за развитието на
ФВС – за начално обучение и подбор, за спортно
майсторство или като отчитат тяхната социална
значимост в спорта.
V.2.2. Спортни федерации
Спортните федерации организират, координират
и са отговорни за цялостната дейност по развитието
на даден спорт в страната, както и за подготовката
и представянето на националните отбори.
Тенденциите в развитието на професионалния
спорт и изключителната конкуренция в спортните
състезания изискват качествено преустройство в
организацията и управлението на тяхната дейност:
• кадрово и организационно стабилизиране
на ръководствата и помощните им органи – треньорски съвети, съдийски колегии,
финансови комисии и др.;
• засилване на методическите и контролните
функции по отношение на специфичните
изисквания за организация, управление и
контрол на спортната подготовка с националните и клубните отбори;
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актуализиране на eдинните програми за
спортна подготовка в съответствие с новите
тенденции в развитието на световния спорт;
• оптимизиране на вътрешния и международния спортен календар, който да осигурява
планомерно и възходящо развитие на спортно-техническите резултати по съответния
спорт и дисциплина;
• активно участие в модернизирането и стопанисването на материалната база съвместно с местните органи на самоуправление,
включително по линия на публично-частното
партньорство;
• формиране на високи критерии и ясни
принципи за морално и материално стимулиране на изявени спортисти, треньори и
други профилни специалисти;
• оказване на организационна, методична
и техническа помощ на спортните клубове
и секции за масовизирането на съответния
спорт в страната;
• разширяване на професионални контакти
и обмяна на водещи световни практики;
• осъществяване на контрол на предоставените целеви средства за развитието на
спорта;
• оказване на системна методическа и организационна подкрепа на училищни и студентски спортни организации за оптимизиране
на учебно-тренировъчната и състезателната
дейност на учащите.
Министерството на физическото възпитание и
спорта следва да актуализира системата за стимулиране на БСФ както в сферата на високото
спортно майсторство, така и за техния принос в
развитието на ДЮС и масовизирането на съответния спорт в страната.
V.2.3. Национални спортни организации
Те обединяват на принципа на доброволното
членство и равнопоставеността многоспортовите
спортни клубове и федерации. Предметът на тяхната
дейност обхваща определена сфера на Националната система за физическо възпитание и спорт в
съответствие със собствените им устави, приети
на конгрес или на национални конференции:
• организиране на тренировъчна и състезателна дейност в многоспортовите спортни
клубове и други сдружения, както и разнообразни форми на двигателна активност в
свободното време на гражданите;
• организационно, методическо и технологично подпомагане на всички форми на
извънучилищна тренировъчна и състезателна дейност на учениците, провеждана
от ученическите спортни клубове и школи
в съответните райони;
• координирани действия със синдикатите
за създаване на условия и социален климат
за спортуване и активен отдих на работници
и служители в предприятия и учреждения;
• подпомагане на дейностите, свързани с
двигателната активност и физическото възпитание на лица с трайни увреждания;
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оперативно взаимодействие с БСФ за активно участие на доброволни сътрудници – инструктори, съдии и други технически
лица.
V.2.4. Спортни организации със специален статут
Български олимпийски комитет (БОК). Статутът
и функциите на БОК в Националната система за
физическо възпитание и спорт се определят от
Олимпийската харта и от собствения му устав.
Той е независим от правителствени, обществени,
частни и други национални и местни спортни органи. Главното в предмета на неговата дейност е
да развива и защитава олимпийското движение в
страната и да я представлява на олимпийски игри,
регионални, континентални и световни състезания
под патронажа на МОК. В своето сътрудничество
с правителствени и неправителствени спортни
органи и организации БОК се ръководи от нравствените критерии и норми на международното
олимпийско движение, като поощрява развитието
на спортното майсторство и спорта за всички.
В съответствие с нарастващия интерес на МОК
и към другите сфери на физическото възпитание и
спорта БОК подпомага и спортове, които не са в
програмата на Олимпийските игри, но са признати
от МОК; заделя средства за научноизследователска
и приложна дейност; борбата срещу допинга и насилието; информационното осигуряване на спорта;
съдейства за формирането на обществени фондове
за спортисти – ветерани, инвалиди и др. Тази своя
дейност БОК осъществява в тясно сътрудничество
с МФВС и обществените спортни организации.
VI. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА СИСТЕМАТА
За осъществяването на главната цел и основните задачи на Националната система за физическо
възпитание и спорт е необходимо да се изгради
и адекватен механизъм за перманентен контрол
на нейната социално-икономическа и здравна
ефективност. За целта трябва да се разработят
обективни, научнообосновани критерии, съизмерими с тези на развитите страни и изискванията
за съвместимост на информацията с утвърдените
световни стандарти от Съвета на Европа, ЮНЕСКО, МОК и др.
Главна задача на контрола е системното проследяване на ефекта от заниманията с физически
упражнения и спорт и на тази основа внасянето
на съответни корекции в средствата, способите и
формите на въздействие. За цялостно решаване
на проблема са необходими комплексни (базисни) и диференцирани (специфични) критерии и
показатели.
Основен комплексен критерий за ефективността на цялата система за физическо възпитание и
спорт е нейният принос за физическото състояние
на нацията, което включва три компонента – физическо и психическо здраве, физическо развитие
и физическа дееспособност.
Диференцираните критерии за ефективност
включват:
• брой на занимаващите се с физически
упражнения и спорт в съответната предметна
област;
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резултатите от текущия и етапния контрол
с помощта на специализирани двигателни
тестове по програма „Еврофит“ и др.
В първия случай водещият критерий е многофункционалният и здравният ефект от заниманията с физически упражнения и спорт, респективно
неговото въздействие върху главните компоненти
на социалния статус на човека – учение, труд,
дълголетие.
Във втория случай основните критерии са:
нивото на спортните постижения и резултатите
от специализирания текущ и етапен контрол с
елитните ни спортисти.
Решаването на двата проблема е от компетенцията и задълженията на МФВС, което осъществява необходимата координация и контрол
на национално равнище и осигурява целевите
средства за тази дейност.
Нау ч но -п ри лож ната дей нос т, свърза на с
контрола, се осъществява от МФВС във взаимодействие с НСА и с катедрите по физическо
възпитание във ВУЗ в тясна координация със
спортните клубове, федерациите и съюзите. Тя
обхваща:
• организация и технология на тестиранията,
залегнали в Националната целева програма;
• текущия и етапния контрол с националните
и олимпийските отбори;
• обработка и съхраняване на информацията
от всички видове тестирания в системата;
• създаване на банка данни за физическото
развитие и дееспособността на българския
народ.
Очаквани резултати:
• намаляване на относителния дял от населен ие т о, ко е т о не спор т у ва, о т 58 %
на 39 %;
• увеличаване на относителния дял от населението, което спортува редовно наймалко един път седмично, от 3 % на 5 %;
• увеличаване броя на участниците в дейности по проекти на спортни организации
от 100 000 на 150 000 спортуващи;
• намаляване на относителния дял от населението с наднормено тегло от 49,5 %
на 40 %;
• увеличаване на относителния дял от населението, занимаващо се с доброволческа
дейност в област та на спорта, от 3 %
на 6 %.
Обобщаващите оценки и предложения за
повишаване ефективността на Националната
система за физическо възпитание и спорт са
основно задължение на МФВС.
V II. Н АСОК И ЗА ОПТИМИЗИРА НЕ Н А
НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ФИЗИЧЕСКО
ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
Преодоляването на съществуващите проблеми налага комплекс от съгласувани действия
на държавата и обществото за изграждането на
една съвременна, научнообоснована система за
физическо възпитание и спорт, която да бъде
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адекватна на нарастващите потребности на населението от двигателна активност, здравословен
начин на живот и престижни изяви в сферата
на високото спортно майсторство:
• ясно и конкретно разпределяне на отговорностите и приоритетите за развитието
на отделните подсистеми между институциите и организациите, ангажирани с
развитието на физическото възпитание и
спорта;
• създаване на предпоставки за организационна и финансова стабилност на системата;
• решаване на проблема с липсата на териториални структури, координиращи дейността на спортните клубове в областта на
спорта за всички на областно и общинско
ниво;
• засилен държавен мониторинг върху дейностите по изпълнение на общинските
спортни програми и тяхното съответствие
с националните приоритети;
• диференциране на спортните организации
за лицензиране и регистриране според
предмета им на дейност, обхвата, традициите, успехите и социалната значимост
на спорта;
• актуализиране на нормативната база, касаеща членството на една спортна организация в друга;
• категоризация на спортните клубове.
Оптимизирането на Националната система
за физическо възпитание и спорт в периода
2011 – 2020 г. е перманентен процес, който обхваща всички предметни области на системата.
12763

РЕШЕНИЕ

за персонални промени в Министерския съвет
на Република България
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с решение на Народното
събрание за избиране на Министерски съвет
на Република България от 27 юли 2009 г. (ДВ,
бр. 60 от 2009 г.)
РЕШИ:
1. Освобож дава Маргарита Стефанова
Попова като министър на правосъдието.
2. Избира Диана Петрова Ковачева за
министър на правосъдието.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 30 ноември 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
12825
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 234
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 281,
т. 1 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам нов избор за кмет на кметство
Зараево, община Попово, област Търговище,
на 11 март 2012 г.
Издаден в София на 24 ноември 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
12793

УКАЗ № 235
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 281,
т. 1 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам нов избор за кмет на кметство
Долна Студена, община Ценово, област Русе,
на 11 март 2012 г.
Издаден в София на 24 ноември 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
12794

УКАЗ № 236
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 281,
т. 1 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам нов избор за кмет на кметство
Селци, община Садово, област Пловдив, на
11 март 2012 г.
Издаден в София на 24 ноември 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
12795

УКАЗ № 237
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 281,
т. 1 от Изборния кодекс
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ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам нов избор за кмет на кметство
Радовене, община Роман, област Враца, на
11 март 2012 г.
Издаден в София на 24 ноември 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

12796

УКАЗ № 238
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 281,
т. 1 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам нов избор за кмет на кметство
Копривлен, община Хаджидимово, област
Благоевград, на 11 март 2012 г.
Издаден в София на 24 ноември 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
12797

УКАЗ № 239
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 10,
ал. 3 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам нов избор за кмет на кметство
Елешница, община Елин Пелин, Софийска
област, на 11 март 2012 г.
Издаден в София на 24 ноември 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
12798

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315
ОТ 24 НОЕМВРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за
предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните
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висши училища и научни организации (обн.,
ДВ, бр. 44 от 2000 г.; попр., бр. 45 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 60 от 2001 г., бр. 30, 83 и 101
от 2002 г.; Решение № 7622 на Върховния
административен съд от 2003 г. – бр. 67 от
2003 г.; изм. и доп., бр. 29 от 2004 г., бр. 96
от 2005 г., бр. 1 и 70 от 2006 г., бр. 15 от
2007 г., бр. 55 и 86 от 2008 г. и бр. 13 и 79
от 2009 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 10а, ал. 3 се създава изречение
второ:
„Размерът на стипендиите не може да
надхвърля максималната сума, определена
в чл. 4, ал. 6.“
2. В чл. 10б, ал. 3 се създава изречение
второ:
„Размерът на стипендиите не може да
надхвърля сумата, определена в чл. 7, ал. 1.“
3. Създава се чл. 10в:
„Чл. 10в. (1) Студентите от държавните и
частните висши училища могат да получават
стипендии, осигурени със средства от европейските структурни фондове, по време на
провеждане на студентска практика.
(2) Условията за предоставяне на стипендиите по ал. 1 се одобряват от Комитета
за наблюдение на съответната оперативна
програма въз основа на предложение на
министъра на образованието, младежта и
науката.
(3) Размерът на стипендиите по ал. 1 се
определя при часова ставка 2 лв. на час.
(4) Студентите могат да получават стипендии по ал. 1 едновременно с други стипендии
по постановлението.“
4. В допълнителните разпоредби се създава § 1а:
„§ 1а. Студентска практика по смисъла на
постановлението е практическо обучение на
конкретно работно място за период 240 астрономически часа, в които студентът пребивава в работна среда в организацията, в
която се извършва обучението.“
§ 2. В Постановление № 207 на Министерск и я съвет от 1994 г. за услови ята за
получаване на стипендии от учениците след
завършване на основното образование (обн.,
ДВ, бр. 83 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 63 от
1995 г., бр. 5 от 1999 г., бр. 15 от 2000 г.,
бр. 8 от 2001 г., бр. 5 от 2002 г., бр. 11 от
2003 г., бр. 31 от 2008 г. и бр. 79 от 2009 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се чл. 6а:
„Ч л. 6а. (1) Учен и ц и т е в д ърж а вн и т е,
общинските и частните училища могат да
получават стипендии, осигурени със средства от европейските структурни фондове,
по време на п ровеж да не на у чен и ческ а
производствена практика.
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(2) Размерът на стипендиите по ал. 1 и
условията за предоставянето им се одобряват
от Комитета за наблюдение на съответната
оперативна програма въз основа на предложение на министъра на образованието,
младежта и науката.
(3) Размерът на стипендиите по ал. 1 се
определя при часова ставка 1,25 лв. на час.
(4) Учениците в държавните и общинските
училища могат да получават едновременно
стипендии, осигурени със средства от държавния бюджет, и стипендии по ал. 1.“
2. В допълнителните разпоредби се създава § 1а:
„§ 1а. По смисъла на постановлението:
1. „Ученическа производствена практика“
е практическо придобиване на знания и умения на конкретно работно място за период
240 астрономически часа, в които ученикът
пребивава в работна среда в организацията,
в която се извършва обучението.
2. „Чужденец“ е всяко лице, което не е български гражданин или е лице без гражданство.“
3. Параграф 9 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
12676

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316
ОТ 24 НОЕМВРИ 2011 Г.

за приемане на Наредба за условията и реда
за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии – държавна и общинска
собственост, и за ползването на дървесина
и недървесни горски продукти
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на
дейности в горските територии – държавна
и общинска собственост, и за ползването на
дървесина и недървесни горски продукти.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредба № 2 от 2005 г.
за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите по възпроизводство на
горите в държавния горски фонд (ДВ, бр. 8
от 2005 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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НАРЕДБА
за условията и реда за възлагане изпълнението
на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването
на дървесина и недървесни горски продукти
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за възлагане изпълнението на
дейности в горските територии – държавна
и общинска собственост, и за ползване на
дървесина и недървесни горски продукти.
(2) Основните принципи и цели на наредбата са:
1. публичност;
2. прозрачност;
3. свободна и лоялна конкуренция;
4. равнопоставеност;
5. недопускане на дискриминация;
6. насърчаване на дългосрочните инвестиции за устойчиво стопанисване на горите и
ползване на дървесина и недървесни горски
продукти.
(3) Наредбата не се прилага за възлагане
на дейности в горските територии по ал. 1,
когато финансиращата страна не е възложител по чл. 2 и 3 и е определила възлагането
да се извърши при условията и по реда на
Закона за обществените поръчки или на друг
нормативен акт.
(4) В случаите по чл. 186, ал. 1, т. 2 от
Закона за горите (ЗГ) редът и начинът за
възлагане изпълнението на дейностите в
горските територии, както и за ползване на
дървесина и недървесни горски продукти се
определят с договора за възлагане.
(5) В слу чаите, когато държавата или
община е съсобственик на имот в горски
територии, възлагането на изпълнението на
дейности в него, както и редът за ползване
на дървесина и недървесни горски продукти
се определят с решение на съсобствениците,
взето по реда на чл. 32 от Закона за собствеността.
Чл. 2. Възложители за горските територии – държавна собственост, са:
1. държавните предприятия (ДП);
2. териториалните поделения на държавните предприятия (ТП на ДП) – в случаите,
когато директорът на ДП е оправомощил
директорите на ТП;
3. у чебно-опитните горск и стопанства
(УОГС) – в случаите, когато възлагат извършването на дейности в горските територии,
предоставени им за управление.
Чл. 3. (1) Възложител за горските територии – общинска собственост, са:
1. общината, или
2. общинската горска структура, организирана в общинско предприятие по Закона
за общинската собственост, или
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3. търговско дружество, в което общината
е едноличен собственик на капитала.
(2) В случаите, когато общината е сключила
договор по реда на чл. 181, ал. 1, т. 2 и 3 ЗГ,
възложителят за изпълнение на дейностите
се определя с договора.
Чл. 4. (1) Процедурите за продажба на
дървесина и недървесни горски продукти за
горски територии – държавна собственост, се
организират и извършват от:
1. държавните предприятия;
2. териториалните поделения на ДП – в
случаите, когато директорът на ДП е оправомощил директорите на ТП;
3. учебно-опитните горски стопанства – в
случаите, когато продажбата е за дървесина
и недървесни горски продукти, добити от
горск ите територии, предоставени им за
управление.
(2) Процедурите за продажба на дървесина
и недървесни горски продукти за горските
територии – общинска собственост, се извършват от лицата по чл. 3, ал. 1.
(3) Началните цени при провеждане на
процедури за продажба на дървесина и недървесни горски продукти от горските територии – държавна собственост, се определят
въз основа на:
1. анализ на размера и тенденциите за
изменение на продажната цена през текущата
и предходната година;
2. разходите за добив и тенденциите за
изменението им;
3. сравнителен анализ за продажбата на
дървесина и недървесни продукти от други
собственици на гори в района на дейност на ДП.
Чл. 5. (1) Ползването на дървесина се
осъществява:
1. чрез продажба на стояща дървесина
на корен;
2. чрез добив и продажба на добита дървесина.
(2) Не се разрешава ползването на дървесина в едно насаждение едновременно по
двата начина по ал. 1.
(3) Ползването на дървесина от горските
територии – общинска собственост, се осъществява по начините по ал. 1, определени
с решение на общинския съвет.
(4) В случаите, когато общината е сключила договор по реда на чл. 181, ал. 1, т. 2
и 3 ЗГ, начинът за ползване на дървесина
се определя с договора.
Чл. 6. (1) Ежегодно до 15 октомври ТП
на ДП изготвят годишен план по образец
за ползване на дървесина в горските територии – държавна собственост, по образци.
Обемите на ползването на дървесина се определят в съответствие с горскостопанските
планове по чл. 13, ал. 1 ЗГ.
(2) Въз основа на приетия годишен план на
отделните териториални поделения по ал. 1
ДП до 31 октомври изготвят годишен план.
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(3) Годишните планове по ал. 1 и 2 се
одобряват от директора на ДП по решение
на управителния съвет на съответното ДП.
(4) Годишните планове на ДП се публикуват на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и на
съответните ДП в срок до 15 ноември.
(5) Държавните предприятия и техните ТП
могат да провеждат процедури за ползване на
дървесина при наличие на одобрен годишен
план за съответното ДП.
(6) В случаите, когато се налага промяна
на годишните планове по ал. 1 и 2, промяната
се одобрява по реда на ал. 3.
Чл. 7. (1) Ползването на дървесина в горските територии – общинска собственост,
се извършва въз основа на годишен план,
изготвен от общината, съответно от лицата
по чл. 3, ал. 1.
(2) В случаите, когато общината е възложила управлението на горските територии – общинска собственост, по реда на чл. 181, ал. 1,
т. 2 и 3 ЗГ, планът по ал. 1 се изготвя от
лицето, с което е сключен договорът.
(3) Обемите на ползването на дървесина в
горските територии – общинска собственост,
се определят в съответствие с горскостопанския план на съответната община по чл. 13,
ал. 1 ЗГ.
(4) Годишният план по ал. 1 се изготвя в
срок до 31 октомври и се одобрява от кмета
на общината по решение на общинския съвет.
Годишният план се публикува на интернет
страницата на съответната община в срок
до 15 ноември.
(5) Процедурите за ползване на дървесина
се провеждат при наличие на одобрен годишен план за съответната община.
Чл. 8. (1) Ползването на дървесина от
горските територии, предоставени за управление на УОГС, се извършва въз основа на
годишен план.
(2) Обемите на ползването на дървесина
от горските територии по ал. 1 се определят
в съответствие с горскостопанския план по
чл. 13, ал. 1 ЗГ.
(3) Годишният план по ал. 1 се изготвя в
срок до 31 октомври и се публикува на интернет страницата на съответното стопанство.
(4) Процедурите за ползване на дървесина
се провеждат при наличие на изготвен годишен план за съответното стопанство.
Чл. 9. (1) Процеду рите за ползване на
дървесина от горските територии – държавна и общинска собственост, се провеждат в
съответствие с график, утвърден от:
1. директорите на ДП или оправомощени
от тях длъжностни лица – за горските територии – държавна собственост, предоставени
им за управление;
2. директорите на УОГС – за горските
територии, предоставени им за управление;
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3. кмета на общината или оправомощено
от него длъжностно лице – за горските територии – общинска собственост.
(2) С приоритет се провеждат процедури
за спешно усвояване на дървесина, повредена
от природни бедствия, каламитети и други
форсмажорни обстоятелства.
Г л а в а

в т о р а

ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
Раздел I
Дейности в горските територии
Чл. 10. (1) По реда на наредбата се възлагат
следните дейности:
1. добив на дървесина;
2. добив на недървесни горски продукти;
3. товарене, транспортиране и разтоварване
на дървесина и на недървесни горски продукти;
4. събиране и добив на семена и други репродуктивни материали от горски дървесни
и храстови видове;
5. производство на посадъчен материал в
горските разсадници;
6. почистване на площи за залесяване;
7. подготовка на почвата за залесяване;
8. подпомагане на естественото възобновяване;
9. залесяване и попълване на горски култури;
10. отглеждане на горски култури;
11. отглеждане на млади насаждения и
култури без материален добив;
12. ограждане на горски култури и възобновителни участъци;
13. поливане и торене на горски култури;
14. кастрене на стоящи дървета;
15. извършване на мероприятия, както и
направа и поддържане на съоръжения за защита на горските територии от пожари, които
не са строителство по смисъла на Закона за
устройство на територията и на ЗГ;
16. защита (без авиохимична и авиобиологична) срещу болести, вредители и други
повреди;
17. защита срещу ерозията и пороите;
18. маркиране на насаждения и дървета
за сеч;
19. направа и поддържане на дивечови ниви;
20. откриване и осигуряване на достъп до
временно недостъпни горски басейни.
(2) Дейностите по ал. 1 се възлагат поотделно, част от дейност или комплекс от дейности.
(3) Дейностите по ал. 1 се възлагат по
обекти.
(4) Възлагането на дейности за обект,
който включва част от подотдел, се допуска
само в случаите, когато в останалата част от
подотдела не е необходимо извършване на
дейността или няма технологична възможност
за извършването є върху цялата площ.

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

(5) Възлагането на дейностите и формирането на обектите се извършва при спазване
на следните принципи:
1. дейността по ал. 1, т. 9 да се възлага в
комплекс с други дейности, определени по
преценка на възложителя, с цел осигуряване
нормалното прихващане и растеж на културите;
2. дейността да се извършва с еднаква
или подобна по характеристики техника или
технология;
3. възлаганите дейности в избраните обекти да се извършват по начин и в срок, който
не възпрепятства изпълнението на дру ги
дейности, предвидени в горскостопанските
планове по чл. 13, ал. 1 ЗГ.
(6) Не се провеждат процедури за възлагане
на дейности по ал. 1, т. 4 – 13, 15 – 17 и 19 в
полза на държавата, съответно на общината,
когато се извършват безвъзмездно, с доброволен труд или с финансираща страна, която
е изразила писмено съгласие за това.
(7) Дейността по ал. 6 се извършва въз
основа на сключено споразумение за партньорство, в което се регламентират изискванията, задълженията и отговорностите
на партньорите. В споразумението може да
се предвиди едновременно с извършване на
предвидените дейности да се проведе обучение
на участниците.
(8) Дейността по ал. 1, т. 18, когато не се
извършва от вписани в публичния регистър
по ч л. 235 ЗГ сл у ж и т ел и на д ържа вни т е
горски стопанства (ДГС), държавните ловни
стопанства (ДЛС), УОГС и на общините, се
извършва чрез възлагане.
Чл. 11. (1) Изпълнението на дейностите по
чл. 10, ал. 1 се извършва от физически лица и/
или от търговци, регистрирани в публичните
регистри по чл. 235 и 241 ЗГ и притежаващи
удостоверение за регистрация за съответната
дейност, както и от ДГС и ДЛС.
(2) Изискванията на ал. 1 не се прилагат:
1. при строителство, ремонт и поддръжка
на техникоукрепителни съоръжения за защита
срещу ерозията и пороите;
2. за дейности по залесяване с механизиран начин на извършване, които се възлагат
самостоятелно;
3. за дейности по чл. 10, ал. 1, т. 2, 3 и 15,
с изключение на създаването на бариерни и
лесокултурни прегради, както и по т. 16, 19
и 20.
Чл. 12. (1) Дейностите по чл. 10, ал. 1 в
горските територии – държавна и общинска
собственост, се възлагат чрез провеждане на
открит конкурс.
(2) Възложителите могат да не провеждат
открит конкурс, а да възложат изпълнението
на дейността чрез договаряне – в случаите
по наредбата.
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Чл. 13. (1) Не се допуска едновременно
извършване на една и съща дейност в един
подотдел от двама и повече изпълнители с
изключение на случаите, когато за извършване на дейността е допуснато участие на
подизпълнител.
(2) В процедури за възлагане изпълнението
на дейности в горските територии – държавна
и общинска собственост, може да се допуска
наемането на подизпълнители от спечелилия
процедурата участник. Това обстоятелство се
посочва в заповедта за провеждане на процедурата, като подизпълнителят е длъжен
да отговаря на същите изисквания, каквито
са посочени за допускане на кандидатите до
участие в процедурата.
(3) При изпълнение на дейности в горските
територии – държавна и общинска собственост, изпълнителите са длъжни да поставят
информационни табели по образец в обекта,
в който осъществяват дейността.
Чл. 14. (1) При провеж дане на отк рит
конкурс възложителят е длъжен да публикува
заповедта за откриване на конкурса най-малко
10 дни преди крайния срок за подаване на
офертите на интернет страницата си, както
и да я постави на видно място в сградата си.
Когато възложител е ТП на ДП, заповедта се
публикува и на интернет страницата на ДП.
(2) При провеждане на договаряне възложителите са длъжни да публикуват заповедта за
откриване на процедурата в срок не по-малко
от 5 дни преди провеждането є на интернет
страницата си, както и да я поставят на видно
място в сградата си. Когато възложител е ТП
на ДП, заповедта се публикува и на интернет
страницата на ДП.
Раздел II
Условия и ред за провеждане на процедурите
за възлагане
Чл. 15. (1) Открит конкурс е процедура,
при която всички заинтересовани лица могат
да подадат оферта.
(2) При провеждане на открития конкурс
за дъл ж ително у частват кан ди датите или
техни упълномощени представители, които
представят документ за самоличност.
(3) Възложителят открива процедурата със
заповед, с която одобрява документацията за
участие в конкурса.
(4) Заповедта за откриване на конкурса
съдържа:
1. наименование, адрес, телефон, факс,
електронен адрес на възложителя и лице за
контакт;
2. вид на процедурата, размер на гаранцията за участие;
3. предмет и обект на процедурата и количество или обем, включително на обособените
позиции, място на извършване на дейността;
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4. стойност на обекта без ДДС, включително цена на обособените позиции;
5. срок за изпълнение на възлаганите
дейности;
6. условия за допускане на кандидатите до
участие в процедурата;
7. вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора;
8. срок на валидност на офертите;
9. критерии за класиране на офертите;
10. възможност кандидатите да подават
оферти само за една, за всички или за една или
повече обособени позиции – когато обектът на
възлагане включва няколко обособени позиции;
11. място и срок за получаване, цена и
начин на плащане на документацията за
участие в процедурата;
12. място и срок за подаване на офертите;
13. място, дата и час на провеждане на
първа и втора дата на конкурса.
(5) Втората дата за провеждане на конкурса
следва да е от 3 до 7 дни след първата дата.
(6) Изискванията на ал. 4, т. 6, обхватът
на и нформа ц и я та и док у мен т и т е, кои т о
се изискват, трябва да са съобразени и да
съответстват на сложността и на обема на
възлаганите дейности.
(7) Възложителят може да предвиди допълнителни изисквания за изпълнението на
поръчката, свързани с предпазване от увреждане на растителни и животински видове и
на техните местообитания, на почвите, водните обекти и елементите на техническата
инфраструктура.
(8) В случаите по ал. 7 при изготвянето на
офертата кандидатите посочват и начина на
изпълнение на допълнителните изисквания.
(9) Изпълнителят на дейностите се определя
въз основа на оценка на офертите по един от
следните критерии, посочени в документацията за участие в конкурса:
1. най-ниска цена;
2. икономически най-изгодна оферта.
(10) Когато избраният критерий е икономически най-изгодната оферта, възложителят е длъжен да определи показателите,
относителната им тежест и методиката за
определяне на оценката по всеки показател
и на общата оценка.
Чл. 16. (1) Документацията за участие в
открития конкурс се утвърждава със заповедта
по чл. 15, ал. 3 и съдържа:
1. обект, дейности, предмет на възлагане
по процедурата, срокове за изпълнение, спецификации, технологични планове на обекта,
включително по обособени позиции, и други
документи, описващи възлаганите дейности;
2. изисквания, на които трябва да отговарят
кандидатите и подизпълнителите;
3. документи, които следва да бъдат представени от кандидатите при участие в конкурса;
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4. показателите, относителната им тежест
и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, когато критерият за
оценка е икономически най-изгодната оферта;
5. образец на офертата;
6. основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата;
7. проект на договор;
8. други условия и изисквания към кандидатите.
(2) Към конкурсната документация по ал. 1
се прилага копие от заповедта за откриване
на конкурса.
(3) Методиката по ал. 1, т. 4 съдържа точни
указания за определяне на оценката по всеки
показател и за определяне на комплексната
оценка на офертата, включително за относителната тежест, която възложителят дава
на всеки от показателите за определяне на
икономически най-изгодната оферта.
(4) Възложителят прилага методиката по
ал. 1, т. 4 по отношение на всички допуснати
до оценка оферти, без да я променя.
(5) При възлагане добива на дървесина в
документацията за участие в процедурата се
определят размерите и качеството на асортиментите, които следва да бъдат добити, или се
посочва кой стандарт се прилага (Български
държавен стандарт (БДС) или Европейски
стандарт (EN).
(6) Документацията за участие в конкурса
се публикува в електронната страница на
възложителя най-малко 10 дни преди крайния срок за подаване на офертите. Когато
възложител е ТП на ДП, документацията се
публикува и на интернет страницата на ДП.
(7) До 3 дни преди изтичането на срока
за подаване на офертите лицата могат да
поискат писмено от възложителя разяснения
по документацията за участие. В срок един
ден от постъпване на искането възложителят публикува разяснението на съответната
интернет страница по ал. 6, без да посочва
лицето, направило искането.
Чл. 17. (1) При изготвяне на офертата всеки
кандидат трябва да се придържа точно към
обявените от възложителя условия.
(2) До изтичането на срока за подаване на
офертите всеки кандидат в процедурата може
да промени, допълни или оттегли офертата си.
(3) Всеки кандидат в процедурата има право
да подаде само една оферта.
(4) Лице, което е дало съгласие и е посочено
като подизпълнител в офертата на кандидат,
не може да подава самостоятелна оферта и да
е посочен за подизпълнител на друг кандидат
за същия обект или обособена позиция.
Чл. 18. (1) Всяка оферта задължително
съдържа:
1. за юридически лица и еднолични търговци – копие от удостоверение, издадено
от Агенцията по вписванията или следните
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документи, ако не е регистриран съгласно
Закона за търговския регистър (ЗТР):
а) актуално състояние на съдебната регистрация на кандидата;
б) копие от документ за данъчна регистрация;
в) копие от документ за регистрация в
регистър БУЛСТАТ;
2. за физическо лице – копие от документ
за самоличност;
3. декларация, че кандидатът:
а) не е осъден с влязла в сила присъда,
освен ако е реабилитиран, за престъпление
по чл. 194 – 217, 219 – 260, 301 – 307, 321 и
321а от Наказателния кодекс;
б) не е обявен в несъстоятелност и не е
в производство по несъстоятелност;
в) не е в производство по ликвидация;
г) не е свързано лице по смисъла на § 1,
т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора
на ДП и на съответното ТП, съответно с
директора на УОГС или с ръководителя на
съответната общинска горска структура по
чл. 181, ал. 1 ЗГ;
д) не е сключил договор с лице по чл. 21
ЗПУКИ;
е) не е лишен от право да упражнява
търговска дейност;
ж) няма парични задължения към държавата и към съответното ДП, установени с
влязъл в сила акт на компетентен държавен
орган, а когато възложител в процедурата е
община, че кандидатът няма парични задължения и към съответната община, с влязъл
в сила акт на компетентен орган;
4. удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 235 или
241 ЗГ за съответната дейност с изключение
на случаите по чл. 11, ал. 2;
5. с п ис ъ к н а под и з п ъ л н и т е л и т е, а ко
участникът предвиж да такива, както и дейностите, които те ще извършват, и дела на
тяхното участие;
6. плик „Предлагана цена“;
7. документ за внесена гаранция за участие в процедурата;
8. доказателства, че кандидатът отговаря на техническите и квалификационните
изиск вани я за извършване на дейност та,
когато такива са определени в условията за
провеждане на процедурата;
9. д ру г а и нф орма ц и я и л и док у мен т и,
когато такива се изискват в заповедта за
откриване на процедурата или в условията
за провеждането є.
(2) Ког ат о к а н д и дат ът в п р оцед у рат а
предвижда участие на подизпълнители, документите по ал. 1, т. 1 – 4 се прилагат в
офертата и за съответните подизпълнители.
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(3) Изискванията на ал. 1, т. 3 и на ал. 2
се отнасят за управителите и членове на
управителните органи на кандидата.
(4) Ког ат о к а н д и дат в п р оцед у рат а е
обединение, което не е юридическо лице,
документите по ал. 1 се представят за всяко
физическо или юридическо лице, включено
в обединението.
(5) Когато кандидат в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице
и л и т ех н и о б ед и нен и я, док у мен т и т е по
ал. 1, които са на чужд език, се представят
в официално заверен превод. Ако участникът
е обединение, документите се представят
за всяко физическо или юридическо лице,
включено в обединението.
(6) Документите по ал. 1 – 5 се представят
в оригинал или заверено от кандидата копие.
Чл. 19. (1) Офертата се подава в запечатан
непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от него представител. Върху плика
се посочват името на кандидата, номер на
обекта, адрес за кореспонденция, телефон
и по възможност – факс и електронен адрес.
(2) В плика по ал. 1 се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно
чл. 18, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“,
наименованието на кандидата и обекта, за
който той подава оферта, а когато офертата
е за самостоятелно обособени позиции – и
за коя позиция се отнася. Пликът „Предлагана цена“ съдържа попълнено и подписано
ценовото предложение на кандидата.
(3) При приемане на офертата върху плика
се отбелязват входящ номер, датата и часът
на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за
което на приносителя се издава документ.
(4) Възложителят не приема за участие в
процедурата и връща на кандидатите оферти,
които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан,
прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал. 3.
(5) Офертата може да се представи и по
електронен път при условията и по реда на
Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е
длъжен да представи на възложителя всички
документи, които не са в електронен вид по
реда на ал. 1, преди изтичането на срока за
получаване на офертите.
Чл. 20. (1) Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са
обвързани с условията на представените от
тях оферти.
(2) Срокът по ал. 1 се определя в календарни дни.
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(3) Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на
валидност на офертите си до момента на
сключване на договора.
Чл. 21. (1) Възложителят назначава комисия
за провеждане на конкурса, като определя
нейния състав и резервни членове.
(2) Комисията се състои от нечетен брой
членове – най-малко седем, от които четирима
са служители на възложителя, притежаващи
необходимата професионална квалификация и
практически опит в съответствие с предмета
и сложността на възлаганите дейности, един
правоспособен юрист и един икономист.
(3) Комисията се назначава със заповед
от възложителя след изтичането на срока за
подаване на офертите, в която се определя
размерът на възнаграждението за участие в
комисията.
(4) Възложителят определя срок за прик лючване работата на комиси я та, кой то
трябва да е съобразен със спецификата на
дейностите. Този срок не може да е по-дълъг
от три работни дни.
(5) В случаите по чл. 24, ал. 3 срокът за
приключване се удължава със срока, даден
от комисията, за представяне на обосновката.
(6) Членовете на комисията декларират, че:
1. нямат материален интерес от възлагането на дейността на някой от кандидатите,
подали оферта за участие;
2. не са „свързани лица“ по смисъла на § 1
от допълнителните разпоредби на Търговския
закон с кандидат в процедурата или с посочените от него подизпълнители или с членове на
техните управителни или контролни органи;
3. ще пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в
комисията.
(7) Декларацията по ал. 6 се попълва след
получаване на списъка с кандидатите. В случай
че на следващ етап от процедурата настъпи
пром яна в дек ларираните обстоятелства,
съответният член на комисията е длъжен да
направи писмен отвод до възложителя, като
в работата на комисията се включва някой
от резервните членове.
(8) Когато по обективни причини член
на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от
резервен член, възложителят издава заповед
за определяне на нов член.
(9) Решенията на комисията се вземат с
обикновено мнозинство от членовете є. Когато
член на комисията е против взетото решение,
той подписва протокола с особено мнение и
писмено излага мотивите си.
(10) Комисията има право по всяко време
да проверява заявените данни и факти от
кандидатите, както и да изисква в определен
от нея срок допълнителни доказателства за
обстоятелствата, изложени в офертата на
кандидата.
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Чл. 22. (1) Комисията започва работа след
получаване на списъка с кандидатите и представените оферти.
(2) Комисията проверява самоличността
на кандидатите или на техните упълномощени представители. Когато при започване
на процедурата не присъства представител
на някой от кандидатите, подали документи
за участие, комисията отстранява кандидата
от по-нататъшно участие в конкурса, без да
отваря плика с офертата му.
(3) Комисията отваря офертите по реда
на тяхното постъпване и проверява дали са
оформени съгласно изискванията на чл. 19.
(4) Комисията проверява наличието на
всички документи по чл. 18 на кандидатите,
както и на подизпълнителите, ако те предвиждат такива.
(5) Комисията отстранява от участие в
конкурса кандидат:
1. който не е представил някой от изискуемите документи по чл. 18;
2. за когото са налице обстоятелства по
чл. 18, ал. 1, т. 3;
3. който е представил оферта, която е
непълна или не отговаря на предварително
обявените условия на възложителя;
4. който е представил оферта, която не
отговаря на изискванията на чл. 19.
(6) Кандидатите, класирани на първо и
второ място, са длъжни от момента на попълване на декларацията по чл. 18, ал. 1, т. 3
до сключването на договора да уведомяват
възложителя за всички настъпили промени
в декларираните обстоятелства.
(7) Не се отваря пликът с надпис „Предлагана цена“ на кандидат, който е отстранен
от по-нататъшно участие в открития конкурс.
(8) Предложения, подадени в плик „Предлагана цена“, които не отговарят на предварително обявените от възложителя критерии,
не участват в класирането.
(9) Комисията класира кандидатите съгласно резултатите от оценката по критериите,
посочени в документацията за у частие в
конкурса.
(10) В случай че двама или повече кандидати
са с еднакви резултати, комисията извършва
класирането между тях според показателя с
най-голяма тежест, посочен в методиката за
оценка.
(11) Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на
кандидатите, който се предава на възложителя
за утвърждаване заедно с цялата документация, събрана в хода на провеждането на
открития конкурс.
(12) Заседанията на комисията до изготвянето на протокола са публични.
Чл. 23. (1) Процедурата завършва със заповед на възложителя за:
1. определяне на изпълнител, или
2. прекратяване на процедурата.
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(2) В 3-дневен срок от пол у чаване на
протокола на комисията възложителят го
утвърждава, издава заповедта по ал. 1, съобщава я на заинтересованите лица по реда
на чл. 61 от Административнопроцесуалния
кодекс (АПК) и я публикува на интернет
страницата си. Когато възложител е ТП на
ДП, заповедта се публикува и на интернет
страницата на ДП.
Чл. 24. (1) Възложителят прекратява открития конкурс с мотивирана заповед, когато:
1. не е подадена нито една оферта;
2. офертите, подадени от кандидатите, не
отговарят на изискванията и условията на
възложителя;
3. първият и вторият класиран кандидат
откажат да сключат договор;
4. отпадне необходимостта от провеждане
на процедурата в резултат на съществена
пром яна в обстоятелствата, както и при
невъзможност да се осигури финансиране
за изпълнението на дейностите по причини,
които възложителят не е могъл да предвиди;
5. са установени нарушения при откриването и провеждането є, които не могат да бъдат
отстранени, без това да промени условията,
при които е обявена процедурата;
6. определеният за спечелил процедурата
не представи някои от документите по декларираните обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т. 3
с изключение на тези по буква „г“;
7. определеният за спечелил процедурата не
представи гаранция за изпълнение по договора.
(2) Възложителят може да открие нова
процедура за същия обект само когато първоначално обявената процедура е прекратена
и решението за прекратяване не е обжалвано
или ако е обжалвано и спорът е решен с влязло в сила решение.
(3) Когато офертата на кандидат съдържа
предложение, което в зависимост от избрания
критерий за оценка е с 30 или повече на сто
по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти,
комисията изисква от него подробна писмена
обосновка за начина на нейното образуване
и определя срок за представянето є.
(4) Комисията може да приеме писмената
обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни
обстоятелства, свързани със:
1. оригинално решение за изпълнение на
дейността;
2. предложеното техническо решение;
3. наличието на изключително благоприятни условия за кандидата;
4. икономичност при изпълнение на дейността.
(5) Когато кандидатът не представи в срок
писмената обосновка или комисията прецени,
че посочените обстоятелства не са обективни,
комисията не класира кандидата.
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Чл. 25. (1) Възложителите могат да не
провеждат открит конкурс, а да проведат
договаряне:
1. за обекти, за които възлагането на дейността не е отдадена на две последователни
процедури; стойността на обекта не може да
е по-висока от стойността на същия обект на
последния обявен открит конкурс;
2. при прекратяване на сключен договор за
възлагане на дейности по чл. 10, ал. 1, т. 4 – 7,
9, 10, 13, 14 и 16 с изключение на прекратяване
на дългосрочни договори.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 обектът на
договаряне съвпада с обекта на прекратения
договор. Когато обект на прекратения договор
е комплекс от дейности, включващ добив на
дървесина, договарянето се провежда само за
дейностите по ал. 1, т. 2.
(3) Заповедта за провеждане на договарянето съдържа:
1. наименование, адрес, телефон, факс,
електронен адрес на възложителя и лице за
контакт;
2. предмет и обект на процедурата, количество или обем, включително на обособените
позиции, и място на извършване на дейността;
3. стойност на обекта без ДДС, включително цена на обособените позиции;
4. срок за изпълнение на възлаганите
дейности;
5. документи, които кандидатите трябва
да представят;
6. вид и размер на гаранцията за участие
и на гаранцията за изпълнение на договора;
7. изисквания към формата и съдържанието
на офертите;
8. критерии за класиране на офертите;
9. възможност кандидатите да подават
оферти само за една, за всички или за една
или повече обособени позиции – когато обектът на възлагане включва няколко обособени
позиции;
10. място и срок за подаване на офертите;
11. дата и място за разглеждане на офертите.
(4) При провеждане на договарянето участват кандидатите или техни упълномощени
представители, които представят документ
за самоличност.
(5) В процедурите за договаряне по ал. 1,
т. 2 не се допуска до участие кандидатът, по
чиято вина е прекратен договорът за същия
обект.
(6) В деня за разглеждане на офертите възложителят назначава комисия за провеждане
на договарянето в състав от трима членове.
(7) Членовете на комисията декларират, че:
1. нямат материален интерес от възлагането на дейността на някой от кандидатите,
подали оферта за участие;
2. не са „свързани лица“ по смисъла на § 1
от допълнителните разпоредби на Търговския
закон с кандидат в процедурата или с посоче-
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ните от него подизпълнители, или с членове на
техните управителни или контролни органи;
3. ще пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в
комисията.
Чл. 26. (1) В деня, определен в заповедта,
комисията провежда договарянето с кандидатите. Когато при започване на договарянето
не присъства кандидатът или негов упълномощен представител, комисията отстранява
кандидата от по-нататъшно участие, без да
отваря плика с офертата му.
(2) Комисията не провежда договаряне с
кандидат, който не е представил някой от
изискуемите от възложителя документи.
(3) Комисията има право по всяко време
да проверява заявените данни и факти от кандидатите, както и да изисква допълнителни
доказателства за обстоятелствата, изложени
в офертата на кандидата.
(4) В деня на провеждане на договарянето
комисията съставя протокол за работата си,
който се предава на възложителя за утвърждаване заедно с цялата документация, събрана в хода на провеждане на договарянето.
Направените предложения и постигнатите
договорености с всеки кандидат се описват
в отделен протокол, който се подписва от
членовете на комисията и от кандидата.
(5) Комисията класира кандидатите съгласно обявените от възложителя критерии.
Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от членовете є. Когато
член на комисията е против взетото решение,
той подписва протокола с особено мнение и
писмено излага мотивите си.
(6) В случай че двама или повече кандидати
са с еднакви най-добри резултати, договарянето
продължава само с тях, което се отразява в
протокола на комисията. Когато по време на
договарянето кандидатите не променят офертите си или не искат да преговарят, в тяхно
присъствие комисията извършва класиране
посредством жребий. Посредством жребий
се определя класирането на кандидатите с
еднакви резултати, когато не са класирани
на първо място.
(7) Възложителят утвърждава протокола по
ал. 4 в 3-дневен срок от приключване работата на комисията и сключва писмен договор
с кандидата, определен за изпълнител, след
представяне на гаранцията за изпълнение.
(8) В срока по ал. 7 утвърденият протокол се съобщава по реда на чл. 61 АПК и
се публикува на електронната страница на
възложителя. Когато възложител е ТП на
ДП, протоколът се публикува и на интернет
страницата на ДП.
Чл. 27. Възложителите могат да сключват
договор с изпълнител, без да провеждат открит
конкурс или договаряне, когато е необходимо:
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1. спешно ограничаване на възникнали
пожари, природни бедствия и производствени
аварии;
2. спешно отстраняване на последици от
пожари, природни бедствия и производствени
аварии и дейността следва да се извърши в
едномесечен срок;
3. извършване на неотложни дейности по
предписание на лесозащитна станция, които
следва да се извършат в едномесечен срок;
4. дейностите, включени в обекта, да са
свързани с научни цели и експерименти и да
бъдат извършени от или с участието на ръководителя на научната задача или експеримента.
Чл. 28. Възложителят отговаря за приемането и съхраняването на офертите и е длъжен
да съхранява цялата документация по провеждането на всяка процедура 3 години след
приключване изпълнението на договора или
след прекратяване на процедурата.
Чл. 29. (1) Кандидатът представя гаранция
за участие, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение.
(2) Възложителят определя условията и
размера на гаранцията за участие в абсолютна
сума в размер от 1 до 3 на сто от стойността
на обекта. Гаранцията за участие се представя
единствено под формата на парична сума,
внесена по сметка на възложителя.
(3) Възложителят определя условията и
размера на гаранцията за изпълнение на договора в размер от 3 до 5 на сто от достигнатата
стойност за обекта.
(4) В случаите на сключване на дългосрочни
договори за възлагане на дейности по реда на
наредбата гаранцията за изпълнение е в размер от 3 до 5 на сто от стойността на обекта,
определена за съответната календарна година.
Чл. 30. (1) Гаранцията за изпълнение се
представя в една от следните форми:
1. парична сума, внесена по сметка на
възложителя;
2. банкова гаранция, учредена в полза на
възложителя.
(2) В случаите, когато кандидатът представя
банкова гаранция, в нея следва да е посочено,
че тя се освобождава след изрично писмено
известие от възложителя.
(3) Изпълнителят избира сам формата на
гаранцията за изпълнение.
Чл. 31. (1) Възлож ител ят освобож дава
гаранциите за участие на:
1. отстранените кандидати и на кандидатите, които не са к ласирани на първо
и ли второ м ясто, в срок 3 работ ни дни
след изтичането на срока за обжалване на
заповедта на възложителя за определяне на
изпълнител;
2. класираните на първо и на второ място – след сключването на договора по чл. 35.
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(2) При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават
в срок 3 работни дни след влизането в сила
на заповедта за прекратяване.
(3) Възложителят освобождава гаранциите по ал. 1, без да дължи лихви за периода,
през който средствата законно са престояли
при него.
Чл. 32. Възложителят задържа гаранцията
за участие, когато кандидат в процедура:
1. оттегля офертата след изтичането на
срока за подаването є;
2. обжалва заповедта на възложителя за
определяне на изпълнител – до решаване на
спора с влязло в сила решение;
3. е определен за изпълнител, но не изпълни
задължението си да сключи договор по чл. 35.
Чл. 33. Условията и сроковете за задържане
или освобождаване на гаранцията за изпълнение, както и заплащането на неустойки се
уреждат в договора по чл. 35.
Чл. 34. (1) Заповедите по чл. 23 и 24 могат
да се обжалват по реда на АПК.
(2) Когато обектът на възлагане в процедурата включва няколко обособени позиции,
за всяка от тях се издава отделна заповед по
чл. 23, ал. 1.
(3) Възложителят може да включи в заповедите за класиране на кандидатите или за
прекратяване на процедурата разпореждане за
предварителното є изпълнение при условията
и по реда на АПК.
Раздел IIІ
Договори за възлагане на дейности
Чл. 35. (1) Възложителят сключва писмен
договор с кандидата, определен за изпълнител
на дейността.
(2) В договора по ал. 1 се включват задължително всички предложения на кандидата в
хода на проведения конкурс или договарянето,
въз основа на които е определен за изпълнител.
(3) Договорът се сключва в 7-дневен срок от:
1. влизането в сила на заповедта за определяне на изпълнителя, или
2. издаването на заповедта за определяне
на изпълнител, когато е допуснато предварително изпълнение.
(4) При отказ на кандидата, определен за
изпълнител, да сключи договор в срока по
ал. 3 възложителят предлага сключването на
договор на кандидата, класиран на второ място.
(5) Договор по ал. 1 не се сключва с кандидат, определен за изпълнител, който в срока
по ал. 3 не представи:
1. удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът
няма парични задължения към държавата,
установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, а когато възложител
в процедурата е община – и удостоверение
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от съответната община, че кандидатът няма
парични задължения към нея, установени с
влязъл в сила акт на компетентен орган;
2. документ за внесена или учредена в
полза на възложителя гаранция за изпълнение
на договора;
3. свидетелство за съдимост на физическото лице или на членовете на управителните
органи на търговеца;
4. документите по т. 1 и 3 за подизпълнителите в случаите, в които е предвидено
участието на подизпълнители.
(6) Документите по ал. 5 следва да са валидни към датата на подписване на договора
по ал. 1 и се представят в оригинал или заверено от кандидата копие. При представяне
на заверено копие кандидатът представя и
оригинала за сравнение.
(7) Договор по ал. 1 не се сключва с кандидат, определен за изпълнител, който има
парични задължения към съответното ДП,
установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.
(8) Когато в офертата на кандидата, класиран на първо място, е предвидено участие на
подизпълнители, в договора се посочва името
на подизпълнителя, обем и вид на дейностите,
които ще извършва.
Чл. 36. (1) Възложителят прекратява договора с едностранно писмено волеизявление,
когато:
1. по време на действието на договора – в
резултат на настъпила промяна в обстоятелствата, поради която изпълнителят или
подизпълнителят вече не отговаря на някое
от изискванията на възложителя;
2. по време на изпълнение на договора бъде
установено, че във връзка с възлагането на
дейността изпълнителят е подписал декларация с невярно съдържание;
3. са установени от възложителя в процеса
на изпълнение на договора неотстраними отклонения от определените с договора срокове,
технологични и качествени показатели за
извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителя;
4. дейността се извършва от подизпълнители, които не са включени в списъка по
чл. 18, ал. 1, т. 5;
5. други основания, предвидени в договора.
(2) Когато в процеса на изпълнение на договора възложителят констатира отклонения
на изпълнението от определените с договора
технологични и качествени показатели за извършване на дейността, които изпълнителят
може да отстрани, възложителят може:
1. да поиска от изпълнителя за негова
сметка да осъществи изпълнението на заложените в договора технологични и качествени
показатели, или
2. да прекрати договора и да заплати на изпълнителя само реално извършените дейности.
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(3) Гаранцията за изпълнение на договора
не се възстановява в случаите на прекратяване
по ал. 1, т. 1 – 4 и ал. 2, т. 2, както и в други
случаи, предвидени в договора.
(4) В случаите по ал. 1, т. 1 – 4 и ал. 2,
т. 2 възложителят не дължи на изпълнителя
обезщетения за пропуснати ползи и неустойки
за вреди.
(5) При настъпване на форсмажорни обстоятелства, както и при други основания,
изрично посочени в договора, съответната
страна е длъжна писмено да уведоми насрещната страна в 3-дневен срок от настъпване на
събитието и да приложи доказателства.
(6) Когато при приемане на изпълнението
се констатира неизпълнение на задължения
по договора, дължащи се на обстоятелства,
установени по реда на ал. 5, неустойка не
се дължи.
Чл. 37. (1) Обектът, в който ще се осъществява дейността, както и извършената
работа се предават и приемат с протокол,
подписан от представители на двете страни.
Когато за дейност и те се изиск ва изп ъ лнителят да има назначено лице, вписано
в регистъра по чл. 235 ЗГ, протоколът се
подписва и от него.
(2) Подписани ят протокол по ал. 1 се
утвърждава от възложителя или от оправомощено от него длъжностно лице.
Раздел ІV
Местни търговци
Чл. 38. (1) Държавните горски стопанства,
ДЛС, както и общините – собственици на
гори, могат да предоставят до една трета от
годишния план за ползване на дървесина за
добив и до една трета от годишния план за
продажба за преработване на търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 ЗГ.
(2) Обемът на дървесината, предоставяна
по реда на ал. 1 чрез продажба на стояща
дървесина на корен, се включва едновременно
в обема за добив и продажба.
(3) За участие в процедурите за ползване на
дървесина по ал. 1 търговците подават заявление в съответното ДГС, ДЛС или община,
в което посочват:
1. количеството дървесина, което желаят
да добият;
2. количеството дървесина по дървесни
ви дове и асор т имен т и, кои т о жела я т да
закупят.
(4) Заявленията по ал. 3 се подават в срок
до 1 октомври на годината, предхождаща годината, в която ще се осъществява ползването
на дървесина. Към заявлението се прилагат
документите, доказващи обстоятелствата по
чл. 115, ал. 1 ЗГ.
(5) Обем ът на д ървеси ната, коя т о с е
предлага по реда на ал. 1, се публикува на
интернет страницата на съответното ДГС,
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ДЛС или община в срок до 15 ноември на
годината, предхождаща годината, в която ще
се осъществява ползването на дървесина.
(6) Когато дървесината по ал. 5 се предоставя от община, до участие в процедури се
допускат търговци със седалище и адрес на
управление на територията на съответната
община.
(7) Когато дървесината по ал. 5 се предоставя от ДГС или ДЛС, до участие в процедури
се допускат търговци със седалище и адрес
на управление на територията на съответното
ДГС или ДЛС.
(8) Възлагането на добива и продажбата на дървесина по ал. 1 – 7 се извършва
по реда на наредбата след провеждане на
отделни процедури, до участие в които се
допускат само търговци, подали заявление
в срока по ал. 4.
Раздел V
Дългосрочни договори за възлагане на
дейности
Чл. 39. (1) Държавните предприятия могат да сключват дългосрочни договори за
възлагане на:
1. добива на дървесина за срок до 15 години,
но не по-кратък от 2 години;
2. добива на недървесни горски продукти
за срок до 10 години, но не по-кратък от
2 години;
3. дейностите по чл. 10, ал. 1, т. 4 – 14 за
срок до 10 години, но не по-кратък от 2 години.
(2) Дейностите по ал. 1 могат да се възлагат
поотделно или в комплекс.
(3) Когато дейността по добив на дървесина се възлага в комплекс с дейностите
по ал. 1, т. 2 или 3, срокът на договора е
до 10 години.
(4) Когато обектът на възлагане включва
дейности по залесяване и попълване на горски култури, срокът на договора трябва да
бъде съобразен със срока за провеждане на
годишната планова инвентаризация.
(5) Предмет на дългосрочен договор по
ал. 1 може да бъде възлагане на дейности на
територията на едно или повече териториални
поделения в района на дейност на едно ДП.
(6) Дългосрочните договори за възлагане на
дейности по ал. 1 в горските територии – общинска собственост, се сключват от кмета
на общината.
Чл. 40. (1) За сключване на дългосрочни
договори за възлагане на дейностите по чл. 39,
ал. 1 възложителите провеждат открит конкурс
при условията и по реда на чл. 15 – 24 и 34.
(2) Откритият конкурс по ал. 1 се организира и провежда въз основа на заявления,
подадени в срок до 1 октомври на предходната година, с изключение на случаите по
чл. 75, ал. 2.
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(3) Възложителят е длъжен да публикува
заповедта за откриване на конкурса и документацията за провеждането му най-малко
14 дни преди крайния срок за подаване на
офертите на интернет страницата на предприятието и на ТП, в които ще се извършва
дейността, както и да я поставят на видно
място в сградата си.
(4) Когато възложител е община, заповедта
за откриване на конкурса и документацията
за провеждането му се публикуват в срока
по ал. 3 на интернет страницата на общината
и се поставят на видно място в сградата є.
(5) Заповедта за откриване на конкурса за
сключване на дългосрочни договори за възлагане на дейности се публикува в срока по
ал. 3 най-малко в един централен ежедневник.
(6) В процедурите за сключване на дългосрочен договор за възлагане на дейности може
да бъде допускано наемането на подизпълнители от спечелилия кандидат. Това обстоятелство се посочва в заповедта за откриване
на процедурата, като подизпълнителят трябва
да отговаря на същите изисквания, каквито
са посочени за допускане на кандидатите до
участие.
Чл. 41. (1) В заповедта за откриване на
конкурса за сключване на дългосрочни договори задължително се определят:
1. срок на дългосрочния договор в години;
2. средногодишен прогнозен обем на дейностите;
3. стойност на обекта без ДДС за първата
година на договора;
4. държавното горско стопанство, ДЛС
или общината, на чиято територия ще се
извършва дейността.
(2) Със заповедта по ал. 1 възложителят
утвърждава и методика за актуализиране
стойността на гаранцията за изпълнение на
договора и стойността на възлаганите дейности след първата година.
(3) За доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите
в зависимост от характера, количеството и
обекта на поръчката възложителят може да
изисква от тях да представят:
1. списък на договори със сходен предмет на
дейност, изпълнени през последните 3 години,
включително стойности и дати, придружен
от препоръки за тяхното добро изпълнение;
2. документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на
кандидата и/или на ръководните му служители, или на лицата, които отговарят за
изпълнението на дейността;
3. доказателства за наличното техническо
оборудване, с което разполага кандидатът за
изпълнение на дейността;
4. други документи, определени в заповедта
за откриване на конкурса или в документацията за провеждането му.
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(4) Класирането на кандидатите в конкурса
се извършва по критерия икономически найизгодна оферта.
Чл. 42. Въз основа на резултатите от проведения конкурс възложителят сключва с
кандидата, определен за изпълнител, писмен
дългосрочен договор за възлагане изпълнението на дейността.
Чл. 43. (1) Ежегодно в срок до 31 декември
към договора по чл. 42 се подписва допълнително споразумение, с което за следващата
календарна година се определят годишният
обем и обектите за възлаганите дейности,
тяхната стойност, както и стойността на гаранцията за изпълнение на договора.
(2) Допълнителното споразумение по ал. 1
влиза в сила след представяне на актуализираната гаранция за изпълнение на договора.
(3) По време на действие на договора
по чл. 42 възложителят не може да изменя
методиката по чл. 41, ал. 2, утвърдена със
заповедта за откриване на конкурса.
(4) Договорът по чл. 42 се прекратява,
когато:
1. страните не подпишат допълнително
споразумение в срока по ал. 1, или
2. изпълнителят не представи актуализираната гаранция за изпълнение на договора.
Раздел VI
Формиране на начална цена за възлагане
на дейности и актуализация на дългосрочни
договори
Чл. 44. (1) Началната цена на обекта в
процедурите за възлагане на дейности се
определя:
1. по калкулативен метод;
2. въз основа на средната стойност по
сключени от ДП договори за съответната
дейност за последните 12 месеца;
3. чрез маркетингово проучване със събиране на оферти;
4. комбиниран метод от посочените в
т. 1 – 3.
(2) При калкулативния метод началната
цена се определя на базата на:
1. средствата за работна заплата, определени съгласно действащите ведомствени или
вътрешни норми на време и/или изработка,
средствата за отпуски и доплащанията по
Кодекса на труда за прослужено време;
2. осигуровките съгласно Кодекса за социално осигуряване, включващи социални
осигуровки за всички социални рискове, вноски за здравно осигуряване и допълнително
задължително пенсионно осигуряване;
3. стойността на материалите;
4. разходите за транспорт;
5. средствата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците;
6. разходите за организация, изпълнение
и контрол;
7. печалбата.
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Чл. 45. За всяка следваща година стойността на дейностите, включени в дългосрочните
договори, се определя като равностойност на
среднопретеглената начална цена от проведени
от ДП процедури за възлагане на съответната
дейност за последните 12 месеца.
Г л а в а

т р е т а

ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ
Чл. 46. Продажбата на дървесина се извършва по един от следните начини:
1. на стояща дървесина на корен;
2. на добита дървесина.
Чл. 47. (1) При определяне на обектите
за продажба на дървесина по възможност се
прилагат следните принципи:
1. насажденията, от които ще бъде ползвана стояща дървесина на корен, да са съседни
или териториално близки;
2. в насажденията, от които ще бъде ползвана стояща дървесина на корен, да се използва
подобна по характеристики техника или технология за добив, товарене и транспортиране;
3. за складиране и/или транспортиране
на добитата дървесина да се ползват едни и
същи складове и/или пътища;
4. размерът на предлаганите количества
по обеми, асортименти и дървесни видове да
бъде съобразен с възможностите на различните потребители.
(2) Продажбата на дървесина от избраните
насаждения да се извършва по начин и в срок,
който не възпрепятства изпълнението на други
дейности, предвидени в горскостопанските
планове по чл. 13, ал. 1 ЗГ.
Чл. 48. (1) Правото на собственост върху
дървесината и недървесните горски продукти,
добити по реда на наредбата, преминава в полза
на купувача по реда, предвиден в договора.
(2) При продажба на добитата дървесина
по ценоразпис правото на собственост върху
дървесината преминава в полза на купувача
след заплащане на цената и:
1. подписване на приемателно-предавателен
протокол, или
2. издаване на превозен билет.
Раздел І
Продажба на стояща дървесина на корен
Чл. 49. (1) Продажбата на стояща дървесина на корен се осъществява по един от
следните начини:
1. търг с явно наддаване;
2. търг с тайно наддаване;
3. конкурс;
4. по ценоразпис.
(2) Начинът на продажба по ал. 1 се определя от лицата по чл. 50, ал. 1.
(3) Когато обект на процедура е продажбата
на стояща дървесина на корен в комплекс с
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изпълнението на други дейности по чл. 10,
ал. 1, задължително се провежда конкурс.
Чл. 50. Процедурите за продажба на стояща дървесина на корен се организират и
провеждат от:
1. държавните предприятия;
2. териториалните поделения на ДП – в
случаите, когато директорът на ДП е оправомощил директорите на ТП;
3. учебно-опитните горски стопанства –
след утвърждаване на графика по чл. 9 от
директорите на съответните стопанства;
4. общината – след утвърждаване на графика по чл. 9 от кмета на общината или от
упълномощено от него длъжностно лице.
Чл. 51. (1) Началната цена при провеждане
на процедури за продажба на стояща дървесина на корен се определя по категории или
по асортименти и е не по-ниска от разликата
между среднопретеглената начална цена от
проведените търгове за продажба на добита
дървесина и среднопретеглената начална цена
от проведени процедури за възлагане добива
на дървесина за период, не по-малък от последните 6 месеца.
(2) Държавните предприятия и общините
приоритетно предоставят за продажба на
корен:
1. дървесина, повредена вследствие на биотични или абиотични въздействия;
2. дървесина от обекти, които са били
предложени на процедура за възлагане на
добива и не е сключен договор;
3. обекти, в които добивът на дървесина е
необходимо да се извърши в комплекс с други
лесовъдски и технически дейности.
Чл. 52. (1) В процедурите за продажба на
стояща дървесина на корен могат да участват
физически лица, както и търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 241 ЗГ и
притежаващи удостоверение за регистрация
за съответната дейност.
(2) Не се допуска едновременно извършване
на добив в един подотдел от двама и повече
изпълнители с изключение на случаите, когато за извършване на дейността е допуснато
участие на подизпълнител.
(3) В процедурите може да бъде допускано
наемането на подизпълнители от спечелилия
кандидат. Това обстоятелство се посочва в
заповедта за откриване на процедурата, като
подизпълнителят е длъжен да отговаря на
същите изисквания, каквито са посочени за
допускане на кандидатите до участие.
(4) При провеждане добива на дървесина в
горските територии – държавна и общинска
собственост, изпълнителите са длъжни да
поставят в обекта информационни табели
по образец.
Чл. 53. (1) При провеждане на конкурс органът, издал заповедта за откриване на конкурса,
е длъжен да публикува заповедта най-малко
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10 дни преди крайния срок за подаване на
офертите на интернет страницата си, както
и да я постави на видно място в сградата си.
Когато конкурсът се открива от директора
на ТП на ДП, заповедта се публикува и на
интернет страницата на ДП.
(2) Конкурсът по ал. 1 се провежда при
условията и по реда на чл. 15 – 24 и чл. 29 – 33.
(3) Класирането на кандидатите при провеждане на конкурс се определя въз основа
на оценките на офертите по един от следните критерии, посочени в документацията за
участие в конкурса:
1. най-висока цена;
2. икономически най-изгодна оферта – в
случаите, когато продажбата на стояща дървесина на корен се извършва в комплекс с
други лесовъдски и технически дейности.
Чл. 54. При провеждане на търг с явно
наддаване органът, открил процедурата, е
длъжен да публикува заповедта за откриване на търга най-малко 10 дни преди деня на
провеждането му на интернет страницата си,
както и да я постави на видно място в сградата. Когато процедурата е открита от ТП на
ДП, заповедта се публикува и на интернет
страницата на ДП.
Чл. 55. (1) При провеждане на търг с явно
наддаване участват кандидатите или техни
упълномощени представители, които представят документ за самоличност.
(2) Съответното лице по чл. 50, ал. 1 открива процедурата със заповед, с която одобрява
документацията за участие в търга.
(3) Заповедта за откриване на търга съдържа:
1. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на продавача и лице за контакт;
2. размер на гаранцията за участие;
3. обект и обем на дървесината – предмет
на процедурата;
4. начална цена на обекта без ДДС;
5. срок за изпълнение;
6. условия за допускане на кандидатите
до участие;
7. вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора;
8. размер на стъпката за наддаване;
9. условия за плащане на цената;
10. място и срок за получаване, цена и
начин на плащане на документацията за
участие в търга;
11. място, ден и час за провеждане на
първия и повторния търг и срок за подаване
на документите за участие;
12. допълнителни изисквания към купувача.
(4) Датата за провеждане на повторния
търг следва да е от 3 до 7 дни след датата на
първия търг.
Чл. 56. (1) Документацията за участие в
търга с явно наддаване се утвърждава със
заповедта по чл. 55 и съдържа:
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1. обект и обем на дървесината – предмет на
търга, срокове за изпълнение, спецификации,
технологични планове и други документи,
описващи обекта;
2. изисквания, на които трябва да отговарят
кандидатите;
3. документи, които следва да бъдат представени от кандидатите при участие в търга;
4. основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в търга;
5. проект на договор;
6. други условия и изисквания към кандидатите.
(2) Към документацията по ал. 1 се прилага
копие от заповедта за откриване на търга.
(3) Документацията за участие в търга се
публикува на интернет страницата на лицето
по чл. 50, ал. 1 най-малко 10 дни преди деня
на провеждането му. Когато продавач е ТП
на ДП, документацията се публикува и на
интернет страницата на ДП.
Чл. 57. (1) При изготвяне на документите
си за участие всеки кандидат трябва да се
придържа точно към обявените от продавача
условия.
(2) До изтичането на срока за подаване на
документите за участие в търга всеки кандидат
може да ги оттегли, промени или допълни.
(3) Лице, което е дало съгласие и е посочено
като подизпълнител от кандидат в търга, не
може да представя самостоятелно документи
за участие и да е посочен за подизпълнител
на друг кандидат за същия обект.
Чл. 58. (1) За участие в търга кандидатите подават заявление по образец, към което
прилагат:
1. за юридически лица и еднолични търговци – копие от удостоверение, издадено от
Агенцията по вписванията, или следните документи, ако не е регистриран съгласно ЗТР:
а) актуално състояние на съдебната регистрация на кандидата;
б) копие от документ за данъчна регистрация;
в) копие от документ за регистрация в
регистър БУЛСТАТ;
2. за физическо лице – копие от документ
за самоличност;
3. декларация, че кандидатът не е:
а) осъден с влязла в сила присъда, освен
ако е реабилитиран, за прест ъпление по
чл. 194 – 217, 219 – 260, 301 – 307, 321 и 321а
от Наказателния кодекс;
б) обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;
в) в производство по ликвидация;
г) свързано лице по смисъла на § 1, т. 1
от допълнителната разпоредба на ЗПУКИ с
директора на ДП и съответното ТП;
д) сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ;
е) лишен от право да упражнява търговска
дейност;
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ж) няма парични задължения към държавата и към съответното ДП, установени с влязъл
в сила акт на компетентен държавен орган,
а когато продавач е община, че кандидатът
няма парични задължения и към съответната
община, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган;
4. копие от удостоверението за регистрация
на кандидата в публичния регистър по чл. 241
ЗГ за съответната дейност, а когато кандидатът
е физическо лице – копие от договор с лице,
вписано публичния регистър по чл. 241 ЗГ за
съответната дейност;
5. списък на подизпълнителите, ако кандидатът предвижда такива;
6. документ за внесена гаранция за участие
в търга;
7. доказателства, че кандидатът отговаря
на изисквания на продавача, когато такива
са определени в условията за провеждане на
търга;
8. друга информация или документи, когато
такива се изискват в заповедта за откриване
на търга или в условията за провеждането му.
(2) Когато кандидатът в търга предвижда
участие на подизпълнители, документите по
ал. 1 се прилагат и за съответните подизпълнители.
(3) Изискванията на ал. 1, т. 3 и на ал. 2
се отнасят за управителите и членове на
управителните органи на кандидата.
(4) Когато кандидат в търга е обединение,
което не е юридическо лице, документите по
ал. 1 се представят за всяко физическо или
юридическо лице, включено в обединението.
(5) Когато кандидат в търга е чуждестранно
физическо или юридическо лице или техни
обединения, документите по ал. 1, които са на
чужд език, се представят в официално заверен
превод. Ако кандидатът е обединение, документите се представят за всяко физическо или
юридическо лице, включено в обединението.
Чл. 59. (1) Документите за участие в търга
се представят в запечатан непрозрачен плик
от кандидата или от упълномощен от него
представител. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и – по
възможност – факс и електронен адрес.
(2) При приемане на документите върху
плика се отбелязват входящият номер, датата
и часът на получаването и посочените данни
се записват във входящ регистър по образец,
за което на приносителя се издава документ.
(3) Не се приемат за участие в търга и се
връщат незабавно на кандидатите документи,
които са представени след изтичане на крайния
срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства
се отбелязват в регистъра по ал. 2.
(4) Документите може да се представят и
по електронен път при условията и по реда
на Закона за електронния документ и елек-
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тронния подпис. В този случай кандидатът
е длъжен да представи на продавача всички
документи, които не са в електронен вид по
реда на ал. 1, преди изтичането на срока за
подаване на документите за участие.
Чл. 60. (1) Органът, открил търга, назначава
комисия за провеждането му, като определя
нейния състав и резервни членове.
(2) Комисията се състои най-малко от петима членове, един от които задължително
е правоспособен юрист.
(3) Комисията се назначава след изтичането
на срока за подаване на документите.
(4) Органът по ал. 1 определя срок за приключване работата на комисията, който не
може да е по-дълъг от 3 работни дни.
(5) Членове на комисията декларират, че:
1. нямат материален интерес от продажба
на дървесината на някой от кандидатите,
подали документи за участие;
2. не са „свързани лица“ по смисъла на § 1
от допълнителните разпоредби на Търговския
закон с кандидат в търга или с посочените
от него подизпълнители, или с членове на
техните управителни или контролни органи;
3. ще пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа
в комисията.
(6) Декларацията по ал. 5 се попълва след
получаване на списъка с кандидатите. В случай
че на следващ етап от процедурата настъпи
пром яна в дек ларираните обстоятелства,
съответният член на комисията е длъжен да
направи писмен отвод до възложителя, като
в работата на комисията се включва някой
от резервните членове.
(7) Когато по обективни причини член на
комисията не може да изпълнява задълженията
си и не може да бъде заместен от резервен
член, органът по ал. 1 издава заповед за определяне на нов член.
(8) Решенията на комисията се вземат с
обикновено мнозинство от членовете є. Когато
член на комисията е против взетото решение,
той подписва протокола с особено мнение и
писмено излага мотивите си.
(9) Комисията има право по всяко време
да проверява заявените данни и факти от
кандидатите, както и да изисква в определен
от нея срок допълнителни доказателства за
обстоятелствата, изложени в офертата на
кандидата.
Чл. 61. (1) Комисията започва работа след
получаване на списъка с кандидатите и представените от тях документи.
(2) Комисията проверява самоличността
на кандидатите или на техните упълномощени представители. Когато при започване на
търга не присъства представител на някой от
кандидатите, подали документи за участие,
комисията отстранява кандидата от по-нататъшно участие в търга, без да отваря плика
с документите му.
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(3) Комиси ята отваря док у ментите на
кандидатите по реда на тяхното постъпване
и проверява дали са оформени съгласно изискванията на продавача.
(4) Комисията проверява наличието на
всички изискуеми документи на кандидатите,
както и на подизпълнителите, ако те предвиждат такива.
(5) Комисията отстранява от участие в
търга кандидат:
1. който не е представил някой от изискуемите от продавача документи и те са представени във вид и съдържание, различни от
изисканите от продавача;
2. за когото са налице обстоятелства по
чл. 58, ал. 1, т. 3.
(6) След допускане на кандидатите до
следващия етап на търга комисията предоставя на всеки от кандидатите пореден номер
за участие.
(7) Председателят на комисията обявява
ясно обекта на търга, началната цена и стъпката за наддаване, последователно обявява
нарастването над началната цена, като всяко
увеличение е в размер на една стъпка и се
разграничава със звуков сигнал.
(8) Наддаването се извършва от допуснатите
за участие кандидати, които вдигат предоставените им номера и потвърждават гласно
размера на обявената от председателя цена.
Потвърдената от кандидата цена го обвързва
към комисията и другите участници в търга
без право на позоваване на грешка.
(9) Преди третото обявяване на последната
предложена от него цена председателят на комисията прави предупреждение, че е последна,
и ако няма предложение, обявява приключване
на наддаването със звуков сигнал.
(10) Печели този от кандидатите, който
първи е потвърдил последната достигната на
търга цена. Председателят обявява номера на
спечелилия кандидат, класирания на второ
място, достигнатата цена и закрива търга за
съответния обект.
(11) Когато в явен търг участват повече от
двама кандидати, предложили еднаква цена с
една стъпка по-ниска от достигнатата, класираният на второ място се определя посредством
жребий. Когато в явния търг участват повече
от един кандидат, потвърдили само началната
цена, спечелилият и класираният на второ
място се определят посредством жребий.
(12) Действията на комисията до изготвянето на протокола са публични.
(13) Комисията съставя протокол за разглеждане на документите и класиране на кандидатите, който се предава за утвърждаване
на органа, открил търга, ведно с цялата документация, събрана в хода на провеждането му.
Чл. 62. (1) Търгът с явно наддаване завършва
със заповед на органа, открил процедурата, за:
1. определяне на купувач, или
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2. прекратяване на търга.
(2) Заповедта се издава в 3-дневен срок от
утвърждаването на протокола на комисията
и се съобщава по реда на чл. 61 АПК. Заповедта се публикува на интернет страницата
на органа по ал. 1. Когато продавач е ТП на
ДП, заповедта се публикува и на интернет
страницата на ДП.
Чл. 63. (1) Когато на търг с явно наддаване е допуснат до участие повече от един
кандидат, но при започване на наддаването
присъства само един от тях, търгът се отлага
с един час. В случай че и след срока не се
явят останалите допуснати кандидати, присъстващият кандидат се обявява за спечелил
търга при цена не по-ниска от обявената в
заповедта начална цена за обекта.
(2) Когато в търг с явно наддаване е допуснат само един кандидат, той се обявява
за спечелил търга при цена не по-ниска от
обявената в заповедта начална цена за обекта.
(3) Търгът с явно наддаване за съответния
обект се отлага за повторната дата, когато:
1. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадено нито едно
заявление за участие;
2. в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадено заявление за
участие, но няма допуснат кандидат.
Чл. 64. (1) Органът, открил търга, го прекратява с мотивирана заповед, когато:
1. не е подадено нито едно заявление за
участие и за повторната дата;
2. кандидатът не отговаря на условията за
провеждане на търга;
3. документите за участие на всички кандидати, подадени за втората дата, не отговарят
на изискванията и условията на търга;
4. първият и вторият класиран кандидат
откажат да сключат договор;
5. отпадне необходимостта от провеждане
на процедурата в резултат на съществена
промяна в обстоятелствата;
6. са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат
да бъдат отстранени, без това да промени
условията, при които е обявен;
7. възникнат обстоятелства, които правят
провеждането на търга невъзможно и които
органът, открил процедурата, не би могъл да
предвиди при откриването є;
8. определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора.
(2) Органът, открил търга, може да открие
нова процедура за същия обект само когато
първоначално обявеният търг е прекратен и
решението за прекратяване не е обжалвано
или ако е обжалвано – спорът е решен с влязло в сила решение.
(3) В случай че участниците в търга след
изрична покана от председателя не изявят
желание да купят, включително по начална
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цена, търгът за съответния обект се прекратява, а внесените от тях гаранции за участие
не се възстановяват.
Чл. 65. (1) Търг с тайно наддаване за
продажба на стояща дървесина на корен се
провежда при условията и по реда на конкурса
за продажба на стояща дървесина на корен.
(2) Офертите се класират по критерия найвисока предложена цена.
Раздел ІІ
Продажба на добита дървесина
Чл. 66. (1) Продажбата на добита дървесина може да се осъществява по асортименти:
1. на прогнозни количества;
2. по действително добити количества.
(2) Продажбата на дървесина, добита от
горските територии – държавна и общинска
собственост, се осъществява:
1. чрез търг с явно наддаване;
2. чрез търг с тайно наддаване;
3. по ценоразпис;
4. чрез договаряне;
5. чрез електронна търговия (електронен
търг);
6. чрез стоковата борса.
(3) При продажбата на добитата дървесина,
както и в случаите, когато физически лица
закупуват дървесина за лична употреба без
право на продажба, не се изисква купувачите
да бъдат вписани в публичните регистри по
чл. 235 и 241 ЗГ.
(4) Продажбата по ал. 1, т. 1 се осъществява
по начините по ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 6.
(5) Държавните предприятия предлагат
на стоковата борса 42 на сто от обема на добитата категория едра строителна дървесина
и асортимента дървесина за технологична
преработка.
(6) В случай че в срок 15 календарни дни
не бъдат сключени сделки, продажбата на
количеството дървесина, за което не са сключени сделки в посочения 15-дневен срок, се
осъществява по избран от съответното лице
по чл. 67 начин по ал. 2, т. 1 – 4 или 5.
(7) Продажбата по ал. 2, т. 6 се осъществява при условията и по реда на Закона за
стоковите борси и тържищата.
Чл. 67. (1) Продажбата на добитата дървесина по чл. 66, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5 се организира
и провежда от:
1. държавните предприятия;
2. териториалните поделения на ДП – в
случаите, когато директорът на ДП е оправомощил директорите на ТП;
3. учебно-опитните горски стопанства – след
утвърждаване на графика по чл. 9 от директорите на съответните стопанства;
4. общината – след утвърждаване на графика по чл. 9 от кмета на общината или
упълномощено от него длъжностно лице.
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(2) Когато обект на продажба е дървесина, добита на територията на две или повече
ДГС или ДЛС, процедурите за продажба се
организират и провеждат от съответното ДП.
Чл. 68. (1) Количеството добита дървесина
от горските територии – държавна собственост, което ще бъде предоставено за продажба,
се отразява в годишния план по чл. 6.
(2) Количеството добита дървесина от
горските територии – общинска собственост,
което ще бъде предоставено за продажба, се
определя с решение на общинския съвет.
Чл. 69. (1) Търговете с тайно и явно наддаване за продажба на добитата дървесина се
провеждат при условията и по реда съответно
на търговете с тайно и явно наддаване за
продажба на стояща дървесина на корен с
изключение на възможността за участие на
подизпълнители.
(2) В условията на процедурата се определят
размерите и качеството на асортиментите или
се посочва кой стандарт се прилага (Български
държавен стандарт (БДС) или Европейски
стандарт (EN).
(3) В заповедта за откриване на търга се
определят и условията и мястото на получаване
на дървесината, както и мерната единица за
определяне на нейния обем или тегло.
Чл. 70. (1) Заповедта за класиране на кандидатите в търговете за продажба на дървесина, както и заповедта за прекратяването
им се съобщават по реда на чл. 61 АПК и се
публикуват на интернет страницата на съответното лице по чл. 67.
(2) Заповедите по ал. 1 могат да се обжалват
по реда на АПК.
(3) Съответното лице по чл. 67 може да
включи в заповедите по ал. 1 разпореждане
за предварително изпълнение при условията
и по реда на АПК.
Чл. 71. (1) Продажба по ценоразпис се
извършва на:
1. суха и паднала дървесина в резултат от
биотични и абиотични въздействия;
2. отсечена и неизвозена дървесина в
сечищата след поваляне на стъблата и/или
кастрене, и/или разкрояване, и/или рампиране, при провеждане на сечи с изключение на
възобновителни сечи във високостъблени гори;
3. остатъци от дървесина в сечища след
тяхното освидетелстване;
4. дървесина от склад;
5. специфични асортименти, които се различават съществено по качество и размери от
обичайно добиваните или от съществуващите
стандарти;
6. стояща дървесина на корен.
(2) Право да закупуват дървесина по реда
на ал. 1 имат:
1. физически лица, които не са търговци – за
лична употреба, без право на продажба:

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

а) в случаите на закупуване на дървесина
от склад;
б) в случаите на закупуване на дървесина
по реда на ал. 1, т. 1, 2, 3 и 6, когато лицата
имат постоянен адрес в общината, в която
ще се извършва добивът;
2. у чи лища, соц иа лни домове, детск и
заведения, религиозни институции, места
за лишаване от свобода, военни поделения,
културни институции на бюджетна издръжка – без право на продажба;
3. юридически лица и еднолични търговци – по реда на ал. 1, т. 4 и 5.
(3) В случаите по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 6 на лицата по ал. 2, т. 1 и 2 се издава позволително
по образец от:
1. директора на ДГС/ДЛС или от оправомощено от него длъжностно лице – за горските
територии – държавна собственост;
2. директорите на УОГС или оправомощени от тях лица – за горските територии,
предоставени им за управление;
3. кмета на общината или оправомощено
от него длъжностно лице – за горски територии – общинска собственост.
(4) Ценоразписът по ал. 1 се утвърждава от:
1. директора на ДП за всяко ТП по предложение на директорите на съответните ДГС
и ДЛС – за дървесината, добита от горски
територии – държавна собственост;
2. директорите на УОГС – за дървесината,
добита от горските територии, предоставени
им за управление;
3. общ инск и я с ъвет – за д ървеси ната,
доби та о т г орск и т ери т ори и – общ и нск а
собственост.
(5) Обемът на дървесината по ал. 1 се
определя:
1. с решение на общинския съвет – за
горските територии – общинска собственост;
2. от директора на ДП за всяко ТП по
предложение на директорите на съответните
ДГС и ДЛС – за горските територии – държавна собственост;
3. от директора на УОГС – за горските
територии, предоставени им за управление.
(6) Физическите лица по ал. 2, т. 1 закупуват
дървесината по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 6 от горските територии – собственост на общината, в
която е постоянният им адрес, а когато това
е невъзможно – от горските територии – държавна собственост.
(7) Физическите лица по ал. 2, т. 1 закупуват дървесината по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 6 от
горските територии – държавна собственост,
ако са включени в списъци, изготвени от кметовете на общините или на населените места
в съответствие с определения обем по ал. 5,
т. 1 – 3, и списъците са одобрени от директора
на съответното ТП на ДП или на УОГС.
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(8) В списъците по ал. 7 се вписват трите
имена, постоянният адрес на не повече от един
член на домакинство, както и количеството
дървесина, което той има право да закупи.
(9) Ползване на дървесина по реда на ал. 1,
т. 6 се извършва само при:
1. провеждане на отгледни сечи във високостъблени гори с възраст до 60 години;
2. санитарни и технически сечи;
3. провеждане на сечи в издънковите гори
за превръщане в семенни и в нискостъблените гори;
4. санитарно прочистване.
Чл. 72. (1) Продажбата на добита дървесина
чрез договаряне се организира и провежда от:
1. държавните предприятия, както и от
техните ТП в случаите, когато директорът на
ДП е оправомощил директорите на ТП – за
дървесината, добита от горск ите територии – държавна собственост;
2. учебно-опитните горски стопанства – за
дървесината, добита от горските територии,
предоставени им за управление;
3. общината – за дървесината, добита от
горските територии – общинска собственост.
(2) Продажбата по ал. 1 се допуска:
1. за ценна дървесина от редки дървесни
видове;
2. при неявяване на кандидати на първа и
втора дата на обявена процедура за продажба
на налична на склад дървесина;
3. при прекратяване на процедури за продажба на налична на склад дървесина;
4. за налична на склад дървесина, останала
след прекратен договор за продажба;
5. при предложена и непродадена дървесина
на стоковата борса.
(3) Продажбата на добита дървесина чрез
договаряне се провежда при условията и по
реда на чл. 25, ал. 3 – 7 и чл. 26.
Чл. 73. (1) В договорите за продажба на
дървесина се регламентират услови ята и
сроковете за задържане или освобождаване
на гаранцията за изпълнение, както и заплащането на неустойки.
(2) При настъпване на форсмажорни обстоятелства или други основания, изрично
посочени в договора за продажба на дървесина, съответната страна е длъжна писмено да
уведоми насрещната страна в 3-дневен срок
от настъпване на събитието и да приложи
доказателства.
Раздел ІІІ
Продажба на добита дървесина чрез електронен търг
Чл. 74. (1) Организатори на електронни
търгове за продажба на добита дървесина са:
1. държавните предприятия, както и техните ТП в случаите, когато директорът на
ДП е оправомощил директорите на ТП – за
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дървесината, добита от горск ите територии – държавна собственост;
2. учебно-опитните горски стопанства – за
дървесината, добита от горските територии,
предоставени им за управление;
3. общината – за дървесината, добита от
горските територии – общинска собственост.
(2) Електронни търгове за продажба на
добита дървесина могат да се провеж дат
периодично за определени асортименти добита дървесина, разпределени по количество,
качество и размери, в електронни тръжни
сесии – в месечен, тримесечен или в друг
интервал от време, след публикуването им
на интернет страницата на съответното лице
по ал. 1.
(3) Лицата по ал. 1 утвърждават тръжни
регламенти, които се публикуват по реда
на ал. 2. Тръжните регламенти определят
условията за провеждане на електронните
търгове на дървесина и са обвързващи за
всеки кандидат от момента, в който всички
условия, поставени от тръжната процедура,
са изпълнени.
(4) За участие в електронния търг кандидатите се регистрират в базата данни чрез
форма за регистрация, публикувана в портал
на търга. Всеки регистриран кандидат има
право да преглежда само отделни елементи
от менюто на портала, както и списъка на
планираните търгове.
(5) Условие за активацията на регистриран
кандидат е писмена декларация със съгласие
за условията на тръжната процедура или
електронна декларация с положен електронен
подпис.
(6) Платената гаранция за участие в електронния търг и декларацията по ал. 5 дават
право на кандидата да участва в аукционите
на всички електронни търгове, ако отговаря
и на другите условия, определени от тръжния
регламент.
(7) Публикуваната информация за предстоящите електронни търгове следва да обхваща:
1. он-лайн платформата (интернет адреса),
на която ще се извършва търгът;
2. номер на електронния търг;
3. собственика на търга или лицето, което
ще извършва продажбата;
4. дървесни видове, качество, предлагано
количество;
5. начална цена;
6. начало и край на търга;
7. вид и размер на гаранцията за участие;
8. друга информация или условия за провеждане на търга.
(8) Всеки кандидат за участие в търга има
право да представи неограничен брой предложения за един търг.
(9) Всеки кандидат за участие в електронния търг попълва задължително минимално
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необходимата информаци я, вк лючваща и
предложената цена.
(10) В условията за провеждане на електронния търг се посочват всички изисквания
относно обявяването на спечелил процедура,
сключване на договор, гаранции, санкции и
неустойки, прекратяване на търга и др.
Раздел ІV
Дългосрочни договори за продажба на дървесина
Чл. 75. (1) Държавните предприятия, както
и общините – собственици на гори, могат да
сключват с търговци дългосрочни договори
за продажба на стояща дървесина на корен
след провеждане на конкурс.
(2) Конкурсът за продажбата на стояща
дървесина на корен се провежда в комплекс
с възлагане изпълнението на други дейности
по чл. 10, ал. 1.
(3) Продажбата на стояща дървесина на
корен се извършва по асортименти или по
категории, като договорите се сключват за
срок не по-дълъг от 15 години.
(4) Предмет на дългосрочен договор по
ал. 1 може да бъде продажбата на дървесина на територията на едно или повече ТП в
района на дейност на едно ДП.
(5) В процедурите за сключване на дългосрочни договори за продажба на стояща
дървесина на корен могат да участват търговци, регистрирани в публичния регистър по
чл. 241 ЗГ и притежаващи удостоверение за
регистрация за съответната дейност.
(6) В процедурите по ал. 5 може да бъде
допускано наемането на подизпълнители от
спечелилия кандидат. Това обстоятелство
се посочва в заповедта за отк риване на
процедурата, като подизпълнителят трябва
да отговаря на същите изисквания, каквито
са посочени за допускане на кандидатите
до участие.
(7) Държавните предприятия провеждат
конкурса по ал. 1 за не по-малко от 20 на
сто от годишното ползване на дървесина по
смисъла на чл. 116 ЗГ за всяка година от
срока на действие на договора.
(8) Началната цена за конкурс за дългосрочен договор за продажба на стояща
дървесина на корен се определя от частта на
продажната цена на дървесината по чл. 179,
ал. 1 ЗГ за съответното ДП, увеличена с не
по-малко от 50 на сто.
Чл. 76. (1) Държавното предприятие е
длъжно да публикува заповедта за откриване
на конкурса и документацията за провеждането му най-малко 14 дни преди крайния
срок за подаване на документите за участие
на интернет страницата на предприятието и
на териториалните поделения, от които ще
се закупува дървесина, както и да я поставят
на видно място в сградите си.
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(2) Когато продавач е община, заповедта
за откриване на конкурса и документацията
за провеждането му се публикуват в срока
по ал. 1 на интернет страницата на общината
и се поставят на видно място в сградата є.
(3) Заповедта за откриване на конкурса
се публикува в срока по ал. 1 и в един централен всекидневник.
(4) В заповедта за откриване на конкурса
се посочва количеството стояща дървесина
на корен, за която се обявява конкурсът,
изразено в процент от годишното ползване
на дървесина на съответното ДП.
Чл. 77. (1) Кандидатът представя гаранция
за участие, а определеният купувач представя
гаранция за изпълнение.
(2) Съответното лице по чл. 75 определя
условията и размера на гаранцията за участие
в размер 10 на сто от сумата на началната
стойност на обявеното на конкурса количество дървесина за първата по ред година от
дългосрочния договор и началната стойност
на обема на обявените за възлагане за първата
година дейности. Гаранцията за участие се
представя във формата на банкова гаранция,
учредена в полза на продавача.
(3) Определеният въз основа на проведения конкурс купувач всяка година представя
гаранция за изпълнение, която е в размер
10 на сто от сумата на стойността на договореното за съответната година количество
дървесина и стойността на обема на възложените за съответната година дейности.
Гаранцията за изпълнение за първата година
от дългосрочния договор се предоставя при
сключването на договора, а за всяка следваща
година от срока на действие на договора – до
31 декември на текущата година. Гаранцията за изпълнение се представя във формата
на банкова гаранция, учредена в полза на
продавача. Гаранцията за изпълнение за съответната година от действието на договора
се освобождава в срок до 31 декември на
годината на изпълнение.
(4) В случаите по чл. 80, ал. 7 гаранцията
за изпълнение за годината, през която не е
добито, но е заплатено цялото договорено за
съответната година количество дървесина, се
освобождава след добиването на недобитата
част, в сроковете по чл. 80, ал. 7.
Чл. 78. (1) За неуредени с този раздел случаи
конкурсът по чл. 75, ал. 1 се провежда при
условията и по реда на чл. 15 – 24 и чл. 29 – 33.
(2) Класирането на кандидатите се извършва по критерий „икономически най-изгодна
оферта“.
(3) Показател за подбор при комплексната оценка на офертата е и „стратегически
партньор“, чиято относителна тежест е не
по-малко от 0,25. В конкурсната документация се посочва метод за оценка по показателя „стратегически партньор“, при който
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се отчита броят на операциите по смисъла
на § 1, т. 21 от допълнителната разпоредба,
чрез които се реализира дървесината, и наличието на дългосрочен договор с контрагент,
използващ дървесен материал при или във
връзка с изпълнение на договор, параметри,
по които подлежат на специална регулация
от държавен орган или от закон.
(4) Продавачът е длъжен да определи
показателите, относителната им тежест и
методиката за определяне на оценката по
всеки показател и на общата оценка.
(5) В заповедта за откриване на конкурса
се определя и средногодишният прогнозен
обем на дейностите по чл. 10, ал. 1, които се
възлагат в комплекс с продажбата на стояща
дървесина на корен.
Ч л. 79. Въз основа на резул тат и те от
проведения конкурс съответното лице по
чл. 75, ал. 1 сключва с кандидата, определен
за купувач, писмен договор.
Чл. 80. (1) Ежегодно в срок до 31 декември
към договора по чл. 79 се подписва допълнително споразумение, с което за следващата
календарна година се определят стойността
на гаранцията за изпълнение на договора,
както и:
1. обектите, в които ще се осъществява
ползване на стояща дървесина на корен, и
цената на дървесината по асортименти или
категории, и
2. обектите, в които ще се извършват
дейностите по чл. 10, ал. 1, техният обем
и стойност.
(2) Допълнителното споразумение по ал. 1
влиза в сила след представяне на актуализирана гаранция за изпълнение на договора.
(3) По време на действие на договора
продавачът не може да изменя методиката
за актуализиране на гаранцията и цените на
ползване на стояща дървесина на корен и
цените за възлагане на допълнителна дейност, утвърдена със заповедта за откриване
на конкурса.
(4) Цената на асортиментите или категориите дървесина се индексира веднъж годишно
с допълнителното споразумение по ал. 1.
(5) Цената на дървесината за всяка следваща година се индексира с до 50 на сто от
разликата между среднопретеглената цена
от реализирани процедури за продажба на
стояща дървесина на корен на територията
на съответното ДП през предходната година
и среднопретеглената цена от реализирани
процедури за продажба на стояща дървесина на корен на територията на съответното
ДП за предшестващата предходната година.
(6) Стойността на дейностите по ал. 1,
т. 2 за съответната година се определя по
реда на чл. 45.
(7) В случай че през текущата година
купувачът не добие цялото договорено за
с ъ о т в е т н ат а т ек у щ а г од и н а ко л и че с т в о
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дървесина, той се задъл жава да заплати
недобитото количество по договорените за
същата година цени, като има правото да
добие недобитото количество единствено и
само през следващата година.
(8) Купувачът има право през срока на
договора да заменя посочените подизпълнители, както и да променя обхвата на дейностите, извършвани от тях, в случай че новите
подизпълнители от говаря т на услови я та,
определени в процедурата за сключване на
договора относно подизпълнителите.
(9) Договорът по чл. 79 се прекратява,
когато:
1. страните не подпишат допълнително
споразумение в срок до 31 януари, или
2. купувачът не представи актуализираната
гаранция за изпълнение на договора.
Раздел V
Продажба на недървесни горски продукти
Чл. 81. (1) Продажбата на недървесни горски продукти от горските територии – държавна собственост, се извършва от:
1. държавните предприятия – когато са
възложили добива на недървесните горски
продукти;
2 . д ърж а вн и т е г ор ск и с т опа нс т ва – в
случаите, когато директорът на ДП е оправомощил директорите на ДГС и когато са
възложили добива на недървесните горски
продукти;
3. държавните ловни стопанства – в случаите, когато директорът на ДП е оправомощил
директорите на ЗЛС и когато са възложили
добива на недървесните горски продукти
или добивът им е извършен със собствени
работници;
4. у чебно - опи т ни т е г орск и с т опа нства – когато са възложили добива на недървесни горски продукти или добивът им
е извършен със собствени работници.
(2) Прода жбата на недървесни горск и
продукти от горските територии – общинска
собственост, се извършва след решение на
общинския съвет.
Чл. 82. Лицата по чл. 81, ал. 1 извършват
продажба на недървесни горски продукти
от горските територии – държавна собственост, след:
1. проведена тръжна процедура при условията и по реда на търговете с тайно наддаване
за продажба на дървесина;
2. договаряне по цени, определени за
всяка календарна година от директора на
държавното предприятие.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Възобновителен участък“ е насаждение
или част от насаждение, в което в резултат
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на проведени възобновителни сечи е започнал процес на естествено възобновяване.
2. „Годишен план“ е предвидените количества за ползване на дървесина по категории, видове сечи, дървесни видове общо за
държавното предприятие и по ДГС/ДЛС.
3. „Дивечова нива“ е земеделска и ли
горска площ, засята с житни, тревни или
кореноплодни култури за производство на
фураж или за паша на дивеча.
4. „Залесяване“ е сеене на семена или
засаждане на фиданки или резници.
5. „Икономически най-изгодна оферта“ е
тази оферта, която отговаря в най-голяма степен на предварително обявените показатели
и тяхната тежест, качество, цена, технически
преимущества, естетически и функционални
характеристики, характеристики, свързани
с опазване на околната среда, оперативни
разходи, гаранционно обслужване и техническа помощ, срок за изпълнение и други.
6. „Кастрене“ е отсичане на клоните на
стоящи дървета до определена височина на
стъблото.
7. „Недървесни горски продукти“ са смола, борина, сено, кори, лико, семена, гъби,
лечебни и ароматни растения или части от
тях, лишеи, мъхове, горски плодове, зеленина,
коледни елхи, листников фураж, животни,
които не са дивеч.
8. „Нормално прихващане“ е определеният
процент на прихващане в договора между
възложителя и изпълнителя, който не може
да бъде по-нисък от 80 процента.
9. „Отглеждане на горски култури“ е дейност, която се извършва в междуредията и в
редовете на новосъздадени горски култури
с възраст до 3 години в райони до 1600 м
н.в. и до 5 години в райони над 1600 м н.в.,
както и в интензивни култури до възраст, до
която е необходимо. Дейността се извършва
ръчно или механизирано с цел създаване на
оптимални условия за растеж и развитие на
фиданките.
10. „Отглеждане на млади насаждения и
култури без материален добив“ е дейност,
която е насочена към подобряване състоянието на младите насаждения и култури
на възраст, до която от тях не се добива
реализуема дървесина.
11. „Обект“ е подотдел или част от него,
съвкупност от няколко подотдели или части
от тях, както и площи, които не са инвентаризирани по реда на ЗГ.
12. „Паднала дървесина“ е лежаща на
терена дървесина и вършина, отделена от
стъблото или от корените или изкоренена.
13. „Планова инвентаризация“ е определяне броя на произведените фиданки в
горск и т е разса дниц и и на п ри х ванат и т е
засадени фиданки в горските култури.
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14. „Подготовка на почвата за залесяване“
е ръчна или механизирана обработка на
почвата при определени в технологични я
план за залесяване услови я и парамет ри.
15. „Подпомагане на естественото възобновяване“ е създаване на услови я за протичане на естествени процеси за възобновяване
на горите чрез изсичане на подлеса, направа
на ръчни тераси, окосяване на т рева, разрохк ване на почвата, изсичане на нежелан
и повреден подраст, сеене и за лесяване с
фиданк и и др.
16. „Попълване на култ у ри“ е подготовка
на посадните места и за лесяване с нови фиданк и или семена на м ястото на загиналите
и повредените в горск и к улт у ри с възраст
до 3 години в райони до 1600 м н.в. и до 5
години в райони над 1600 м н.в.
17. „Поса д ъчен мат ериа л“ е фи данк и,
произведени от семена, плодове или части
от растени я.
18. „Природни бедствия“ са суша, градушка, наводнение, пожар, масови нападени я
от болести и вредители, слани, екст ремно
ниск и температ у ри, вет рова ли, снегова ли,
снеголоми, ледоломи, бу ри, проливни дъж дове, земет ресени я, свличане на земни
маси др.
19. „Рампиране“ е сортиране и подреждане на обла дървесина.
20. „Репроду ктивни материа ли“ са:
а) г е н е р а т и в н и ед и н и ц и – ш и ш а р к и ,
съплоди я, семена и плодове, предназначени
за производство на посевен и посадъчен
материал;
б) час т и о т рас т ен и я – л ис т н и, с т ъб лени и коренови резници, експланти или
зародиши за микроразмножаване, пъпк и,
отводк и, корени, филизи и дру ги части от
растени я, предназначени за производство
на фиданк и или за за лесяване;
в) посадъчен материа л – растени я, пол у чени от семена, плодове или части от
растения, или фиданки, израснали в резултат
на естественото възобновяване.
21. „Ст ратег и ческ и пар т ньор“ е лице,
което желае в конк у рса по ч л. 75, а л. 1
да зак у пи не по-ма лко от 50 000 плътни
к убични мет ра стояща дървесина на корен
годишно за срока на договора и е с доказана
и дек ларирана възмож ност за дългосрочна
реа лизаци я на обявеното с конк у рса количество дървесина. Дългосрочна е реа лизаци ята, която е за срок не по-ма лък от срока
на договора по чл. 75, а л. 1. Дългосрочната
реа лизаци я следва да бъде в производство
и работни операции преди индуст риа лната
преработка на дървесината чрез:
а) разкрояване на дървен материа л чрез
бичене, фрезоване, комбинирано или рязане
или развиване;
б) раздробяване на дървен материа л;
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в) п р оизводс т во на д ърве сн и пеле т и,
брикети и енергийни т реск и от необработени дървени материали, вършина и дру ги
дървесни отпадъци;
г) производство на амбала ж и палети от
дървен материал.
При доказва нет о на въ змож нос т та за
дългосрочна реализаци я се допуска и предоставянето на договори за прода жба на
дървесина за н у ж дите на операциите по
т. 1 – 4.
22. „Финансираща ст рана“ е всяко физическо или юридическо лице, което финансира извършването на дейности в горск и
т ери т ори и и е ра з л и ч но о т д ърж а вн и т е
предпри яти я, техните териториални поделени я, у чебно-опитните горск и стопанства
и общините – собственици на гори.
23. „Форсмажорно обстоятелство“ е обстоятелство от извънреден характер, което
е възникнало след сключване на договора,
което не е могло да бъде предвидено и не
зависи от волята от страните, като: природни
бедствия, производствени аварии, военни
действия, ембарго, правителствени забрани,
стачки, бунтове, безредици и др.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (1) Дейности, процедури и договори за
възлагане на дейности в горските територии,
неприключили до датата на влизане в сила на
наредбата, се довършват по досегашния ред.
(2) Процедури и договори за продажба
на дървесина, неприключили до датата на
влизане в сила на наредбата, се довършват
по досегашния ред.
§ 3. (1) Държавните предприятия създават интернет страници на съответните ДГС
и ДЛС – териториални поделения, в срок
3 месеца от влизането в сила на наредбата.
(2) До създаването на електронните страници по ал. 1 териториалните поделения
на д ърж а вн и т е п ред п ри я т и я п у бл и к у ват
док у ментите за процеду рите за ползване
на дървесина на електронната страница на
съответното държавно предприятие.
§ 4. До одобряването на горскостопанските
планове и програми по реда на Закона за
горите дейностите се провеждат съгласно
предвижданията на утвърдените лесоустройствени проекти, планове или програми.
§ 5. Лицата, които желаят да ползват дървесина по чл. 38, ал. 1, както и тези, които
желаят да участват в конкурс за сключване
на дългосрочен договор за възлагане на дейности по чл. 40, ал. 1 през 2012 г., подават
заявления в срок до 3 месеца от датата на
влизане в сила на наредбата.
§ 6. Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от:
1. министъра на земеделието и храните
и л и оп ра вомощен и о т нег о д л ъж нос т н и
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лица – за горските територии – държавна
собственост;
2. кмета на общината или оправомощени от него длъжностни лица – за горските
територии – общинска собственост.
§ 7. (1) Минист ърът на земеделието и
храните дава указания по прилагането на
наредбата.
(2) Министърът на земеделието и храните
утвърждава със заповед образците на документите по чл. 6, ал. 1 и чл. 71, ал. 3 и на
информационните табели по чл. 13, ал. 3 и
чл. 52, ал. 4 в срок един месец от влизане в
сила на наредбата.
(3) Образците по ал. 2 се публикуват на
интернет ст раницата на Изпълнителната
агенция по горите.
§ 8. Наредбата се приема на основание
чл. 95, ал. 1, чл. 114, ал. 1 и чл. 120, ал. 1,
т. 1 от Закона за горите.
12677

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 317
ОТ 24 НОЕМВРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на
нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия,
при приватизация, приета с Постановление
№ 173 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 66 от 2004 г.; попр., бр. 114 от 2004 г.;
изм., бр. 65 от 2007 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 10 се създават ал. 3 – 10:
„(3) При прекратяване на договор по реда на
ал. 1 и 2 държавата и купувачът/купувачите,
придобили собственост върху дялове, акции
или обособени части от предприятието, в
3-месечен срок сключват договор за довършване изпълнението на обекта/обектите от
програмата със съдържанието по чл. 8, ал. 3.
(4) В случай че не се сключи договорът по
ал. 3, както и при прекратяване на договор
поради неизпълнението му довършването на
изпълнението на обекта/обектите от програмата се възлага при условията и по реда
на ЗОП по обща процедура, проведена от
МОСВ и МФ.
(5) В случаите по ал. 4 МОСВ отправя
искане до собствениците или лицата, управляващи обекта/обектите от програмата,
за писмено изразяване на съгласие за осигуряване на съдействие при довършване на
изпълнението им.
(6) При технологично свързани дейности
на обекти с различни собственици писменото
съгласие по ал. 5 се подава от собствениците
или лицата, управляващи всеки от обектите
на програмата.
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(7) Съгласието по ал. 5 и 6 лицата изразяват
с нотариално заверена декларация за оказване
на съдействие за довършване изпълнението
на обекта/обектите от програмата, подадена
в срок един месец от отправянето на искането по ал. 5.
(8) За процедурата по ал. 4 министърът
на околната среда и водите и министърът на
финансите вземат решение за провеждане на
обща процедура за възлагане на обществена
поръчка след получаване на декларацията
по ал. 7.
(9) Ако не бъде получена декларацията
по ал. 7, вземането на решението по ал. 8
се отлага и изпълнението на програмата се
спира до нейното получаване.
(10) За срока на спирането на програмата
по ал. 9 лицата, неподали декларацията по
ал. 8, носят пълна отговорност за всички
фактори, които замърсяват или увреж дат
околната среда в резултат на настоящата или
минала дейност на всички обекти от програмата – тяхна собственост, и на технологично
свързаните с тях обекти от програмата.“
§ 2. В чл. 12, ал. 1 накрая се добавя „и
чл. 10, ал. 3 и 4“.
§ 3. В чл. 13, ал. 2 след думите „по чл. 9,
ал. 1“ се добавя „и чл. 10, ал. 3 и 4“.
§ 4. В чл. 14, ал. 1 накрая се добавя „и
чл. 10, ал. 3 и 4“.
§ 5. В чл. 15 ал. 1 се изменя така:
„(1) Активите по смисъла на Закона за
счетоводството, придобити при изпълнението
на програмата за отстраняване на екологичните щети чрез финансиране от държавата,
преминават в собственост на приватизираното
дружество или на купувачите на обособената
част, а в случаите по чл. 10, ал. 3 и 4 – на лицето, в чиято собственост се намира/намират
обектът/обектите от програмата, считано от
датата на приключване на съответния обект
или програма, за които са предназначени.
Придобитите активи се използват целево и
по предназначението им за опазване на околната среда и след цялостното изпълнение на
програмата.“
Допълнителна разпоредба
§ 6. Навсякъде в наредбата думите „Агенцията за следприватизационен контрол“ се
заменят с „Агенция за приватизация и следприватизационен контрол“.
Заключителна разпоредба
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
12678
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 318
ОТ 24 НОЕМВРИ 2011 Г.

за предоставяне на допълнителна субсидия на
Българската национална телевизия за 2011 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да
предостави от централния бюджет за 2011 г.
допълнителна субсидия на Българската национална телевизия в размер 3 379 000 лв.
за погасяване на задължения във връзка с
разпространението на телевизионна програма.
(2) Субсидията по ал. 1 да се осигури чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2011 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет и по бюджета на Българската национална телевизия за 2011 г. по реда
на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на
държавния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
генералния директор на Българската национална телевизия.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
12679

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 319
ОТ 24 НОЕМВРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Тарифа № 5
за таксите, които се събират в системата на
Министерството на транспорта, одобрена с
Постановление № 81 на Министерския съвет
от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2000 г.; попр.,
бр. 54 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2000 г.,
бр. 18, 47, 62 и 104 от 2001 г., бр. 49, 68 и 71
от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 101 и 105 от
2005 г., бр. 77 и 105 от 2006 г., бр. 38 от 2007 г.,
бр. 64, 78 и 79 от 2008 г., бр. 100 от 2009 г. и
бр. 64 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В наименованието на тарифата думите
„Министерството на транспорта“ се заменят
с „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.
§ 2. В чл. 86 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Точка 4 се изменя така:
„4. за първоначално явяване на изпит за
получаване на удостоверение за консултант по
безопасността при превоз на опасни товари:
а) за първа част (отворени въпроси) – 20 лв.;
б) за втора част (за съответния модул):
аа) Модул Клас 1 – 10 лв.;
бб) Модул Клас 2 – 10 лв.;
вв) Модул Клас 7 – 10 лв.;
гг) Модул Клас 3.4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1,
6.2, 8 и 9 – 10 лв.;
дд) Модул товари UN-идентификационни
номера 1202, 1203 и 1223 – 10 лв.“
2. Създава се т. 5:
„5. за явяване на изпит за удължаване
срока на удостоверението за консултант по
безопасността при превоз на опасни товари:
а) за първа част (отворени въпроси) – 15 лв.;
б) за втора част (за съответния модул):
аа) Модул Клас 1 – 5 лв.;
бб) Модул Клас 2 – 5 лв.;
вв) Модул Клас 7 – 5 лв.;
гг) Модул Клас 3.4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1,
6.2, 8 и 9 – 5 лв.;
дд) Модул товари UN-идентификационни
номера 1202, 1203 и 1223 – 5 лв.“
§ 3. В чл. 87 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думата „моторните“ се заменя с
„пътни“;
б) точка 8 се отменя.
2. В ал. 2 т. 3 се отменя.
§ 4. Създава се чл. 87а:
„Чл. 87а. (1) За разглеждане на заявление
и за издаване на удостоверение за одобрение
на превозни средства, превозващи определени
опасни товари, се събират следните такси:
1. за автоцистерна – 200 лв.;
2. за всички останали пътни превозни
средства – 50 лв.
(2) За продължаване срока на удостоверение за одобрение на превозни средства,
превозващи определени опасни товари, се
събира такса 50 лв.“
§ 5. В чл. 88а се създават ал. 3 и 4:
„(3) За издаване на удостоверение за изменение в конструкцията на ППС се заплаща
такса в размер 100 лв.
(4) За издаване на удостоверение за индивидуално одобряване на ППС се заплаща
такса в размер 100 лв.“
§ 6. Създава се чл. 88в:
„Чл. 88в. За издаване на удостоверение за
определяне на техническа служба се събира
такса 200 лв.“
§ 7. Член 89 се отменя.
§ 8. Член 89б се отменя.
§ 9. Член 90 се отменя.
§ 10. Член 91 се изменя така:
„Чл. 91. За издаване на лиценз за продължаване срока на лиценза на Общността или
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за отразяване на промени в обстоятелствата,
вписани в лиценза, се събира такса 100 лв.“
§ 11. В чл. 92 думите „дубликат на лиценз
на превозвач за извършване на международни превози на пътници или товари, на“ се
заличават.
§ 12. В чл. 95 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „редовна“ се заличава.
2. Създава се ал. 3:
„(3) За преиздаване на разрешително за
международен превоз на пътници по автобусна линия поради промяна в обстоятелствата
превозвачът заплаща такса 50 лв.“
§ 13. Член 95а се отменя.
§ 14. В чл. 98, ал. 1, т. 1 думата „двустранна“ се заменя с „превозвач, който е партньор
по двустранна“.
§ 15. В чл. 99, ал. 3 думите „Министерството на транспорта“ се заменят с „Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“.
§ 16. Член 101 се изменя така:
„Чл. 101. За разглеждане на заявление за
преглед на съответствието на контролно-технически пункт с изискванията към него за
провеждане на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътни
превозни средства се събират следните такси:
1. за т ех н и ческ и п у н к т о т V к ат ег о рия – 150 лв.;
2. за технически пункт от І, ІІ, ІІІ и ІV
категория – 100 лв.;
3. за всяка допълнителна линия към издаденото разрешение – 50 лв.“
§ 17. В чл. 102 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 числото „2500“ се заменя
с „500“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) За промяна на категорията на технически пункт се заплаща такса, както следва:
1. от ІІ в ІІІ категория – 1000 лв.;
2. от ІІ в V категория – 2000 лв.;
3. от ІІІ в V категория – 1000 лв.“
§ 18. В чл. 110в след думите „на МПС“ се
поставя запетая и се добавя „и на протокол за
годност на лицата, извършващи обучение на
водачи на МПС за превоз на опасни товари“.
§ 19. Член 111 се изменя така:
„Чл. 111. (1) За организиране и провеждане на теоретичен изпит за придобиване на
правоспособност за управление на МПС се
събират следните такси:
1. за провеждане на изпит в одобрен кабинет на учебен център, за всяка група за
изпит – 100 лв.;
2. за провеждане на изпит в кабинет на
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, за всеки кандидат – 20 лв.
(2) За организи ране и п ровеж дане на
практически изпит за придобиване на право-
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способност за управление на МПС се събира
такса 20 лв. за всеки кандидат.“
§ 20. Член 112а се отменя.
§ 21. В чл. 112б се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) За проверка на съответствието на
учебен кабинет с изискванията на чл. 11 от
Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за
извършване на автомобилен превоз на опасни
товари (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм. и доп.,
бр. 12 и 67 от 2007 г., бр. 16 от 2010 г.; попр.,
бр. 18 от 2010 г.) се събира такса 50 лв.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 22. В чл. 112в думите „по чл. 90, 91, 92 и
чл. 100, ал. 2, 3 и 4“ се заменят с „по чл. 91,
92 и чл. 100, ал. 2, ал. 3 относно отразяването на промени в обстоятелствата, вписани в
удостоверението за регистрация за извършване
на таксиметров превоз на пътници, и ал. 4“.
§ 23. Създава се чл. 112д:
„Чл. 112д. За предаване на заявените от
контролно-техническите пунктове комплекти
документи за извършване на проверка на
техническата изправност на ППС, използвани
за извършване на периодичните прегледи, се
събира такса в размер 1,40 лв.“
Заключителни разпоредби
§ 24. Разпоредбите на § 20 относно чл. 112а
и на § 23 относно чл. 112д влизат в сила от
15 декември 2011 г.
§ 25. В § 4 от Постановление № 81 на Министерския съвет от 2000 г. за одобряване на
Тарифа № 5 за таксите, които се събират в
системата на Министерството на транспорта
(обн., ДВ, бр. 41 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 47 и
104 от 2001 г., бр. 68 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г.
и бр. 105 от 2006 г.) след думите „изисквания
към продуктите“ се поставя запетая и се добавя „§ 6а от допълнителните разпоредби на
Закона за движението по пътищата“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
12680

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 320
ОТ 24 НОЕМВРИ 2011 Г.

за предоставяне на допълнителни средства от
централния бюджет за 2011 г. чрез бюджета
на Министерството на образованието, младежта и науката на Българската академия
на науките
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да
предостави допълнителни средства в размер
на левовата равностойност на 352 982 щатски
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долара от централния бюджет за 2011 г. чрез
бюджета на Министерството на образованието,
младежта и науката на Българската академия
на науките.
(2) Средствата по ал. 1 са предназначени
за целево финансиране на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към
Българската академия на науките, в т.ч. за:
1. неизплатената част от финансовото
задължение по външнотърговски договор
№ 08846570-02-08/BG-RR от 10.06.2008 г. в
размер на левовата равностойност на 349 982
щатски долара;
2. аванс за административни разходи в
Международния арбитражен съд към Международната търговска палата в Париж в
размер на левовата равностойност на 3000
щатски долара.
Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се
осигурят по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона
за устройството на държавния бюджет чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2011 г.
Чл. 3. Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието,
младежта и науката да извърши налагащите
се промени по бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката, в т.ч.
по трансфера за Българската академия на
науките, и централния бюджет за 2011 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите, на
министъра на образованието, младежта и
науката и на председателя на Българската
академия на науките.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
12681

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 321
ОТ 28 НОЕМВРИ 2011 Г.

за предоставяне на допълнителни средства
по бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката по линия на
българската помощ за развитие за финансиране на оздравителен лагер за 50 души
(деца и техните ръководители) от Украйна,
засегнати от аварията в Чернобил
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Дава съгласие 50 души (деца и техните ръководители), засегнати от аварията в
Чернобилската АЕЦ, да бъдат приети в Ре-
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публика България и да проведат десетдневен
оздравителен лагер до края на септември 2011 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да предостави допълнителни средства в размер
17 655 лв. от централния бюджет за 2011 г. по
бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за финансиране на
оздравителния лагер.
Чл. 3. Средствата по чл. 2 да се осигурят
за сметка на предвидените в централния бюджет за 2011 г. средства за официална помощ
за развитие.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по бюджета на
Министерството на образованието, младежта
и науката за 2011 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от
Закона за устройството на държавния бюджет.
Чл. 5. Контролът върху законосъобразното
изразходване на средствата се възлага на министъра на образованието, младежта и науката.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието, младежта и науката и на министъра на финансите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
12776

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

между Министерството на вътрешните работи
на Република България и Министерството
на администрацията и вътрешните работи
на Румъния за сътрудничество в областта на
образованието, обучението и квалификацията
на полицейски служители
(Одобрено с Решение № 571 от 2 септември
2008 г. на Министерския съвет. В сила от
12 октомври 2011 г.)
Министерството на вътрешните работи на
Република България и Министерството на
администрацията и вътрешните работи на
Румъния, наричани по-нататък „договарящи
страни“,
възнамерявайки да допринесат за развитието на двустранните отношения,
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целейки да си сътрудничат в областта на
образованието и квалификацията на полицейски служители, в контекста на Процеса
от Болоня,
изхождайки от необходимостта от подобряване на образованието и квалификацията за
полицейските служители,
се договориха за следното:
Член 1
Договарящите страни в съответствие с
националното законодателство и международните задължения на техните държави се
съгласяват да засилват сътрудничеството в
следните области на образованието, обучението
и квалификацията на полицейски служители,
включително административни ръководители:
1. Обмен на информация и опит относно:
а) организацията на образователната система в Министерството на вътрешните работи
на Република България и Министерството
на администрацията и вътрешните работи
на Румъния;
б) образование, обучение и квалификация
на преподаватели, особено системата и начините на подбор, квалификация и сертифициране;
в) научно и педагогическо осигуряване на
образователната система, особено осигуряване
на ученическо оборудване, дизайн и публикуване на книги, наръчници и други материали
с научен и методически характер.
2. Организиране на съвместни дейности
за обучение и квалификация на полицейски
служители, включително административни
ръководители.
3. Информационен обмен в областта на организиране на научни и приложни изследвания.
4. Обмяна на опит относно формите на
международно сътрудничество с оглед разработване и прилагане на проекти и програми
за образование и обучение.
5. Организиране на съвместни дейности в
областта на спорта и културата.
Член 2
(1) С оглед прилагане на разпоредбите на
това споразумение договарящите страни определят следните компетентни органи:
а) За Република България:
Академия на Министерството на вътрешните работи
Бул. „Александър Малинов“ № 1
1715 София, Република България
Тел.
+359 2 982 92 06
Факс:
+359 2 974 37 85
E-mail:
academy@mvr.bg
б) За Румъния:
Полицейска академия „Ал. И. Куза“,
Министерство на администрацията и
вътрешните работи
1А, Aleea Privighetorilor, sector 1
Bucharest, Romania
Тел:
+40 21 317.55.27/311.48.11
Факс:
+40 21 317.55.17
E-mail:
relint@academiadepolitie.ro
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(2) Всички промени относно компетентните органи се съобщават писмено на другата
договаряща страна.
Член 3
Договарящите страни ежегодно изготвят
програми за сътрудничество в образованието
и професионалното обучение на полицейски
служители, които се прилагат следващата
година, в съответствие с наличните ресурси.
Член 4
Договарящите страни организират образователни дейности и научни конференции по
теми, определени в програмата, в съответствие
с разпоредбата на член 3.
Член 5
В съответствие с наличните ресурси договарящите страни извършват взаимен обмен
на преподаватели, обучители за докторска
степен, специалисти и студенти.
Член 6
За всеки отделен случай договарящите
страни съгласуват разходите, свързани с организацията на дейностите по това споразумение. Транспортните разходи са за сметка
на изпращащата страна.
Член 7
Договарящите страни проучват възможностите за съвместно участие в дейностите
на Европейския полицейски колеж (CEPOL),
както и в образователни проекти и програми,
финансирани от ЕС и други организации.
Член 8
(1) Това споразумение се сключва за срок
от пет години и влиза в сила от датата на
подписването му.
(2) Това споразумение може да бъде изменяно и допълвано по взаимно съгласие
на договарящите ст рани. Изменени ята и
допълненията влизат в сила в съответствие
с алинея 1 от този член.
(3) Всяка от договарящите страни може
едностранно да прекрати това споразумение
с писмено уведомление до другата договаряща
страна. Споразумението престава да действа
след 30 дни, считано от датата на получаване
на уведомлението.
Подписано в Букурещ на 12 октомври
2011 г. в два оригинални екземпляра, всеки
от които на български, румънски и английски
език, като всички текстове са еднакво автентични. В случай на различия в тълкуването
предимство има текстът на английски език.
За Министерството
За Министерството
на вътрешните работи
на администрацията
на Република България: и вътрешните работи
Йордан Пенев,
на Румъния:
ректор на Академията
Йоан Ливиу Тъут,
на МВР
ректор на Полицейската
академия „Ал. И. Куза“
12651
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ИНСТРУКЦИЯ № Iз-2935
от 21 ноември 2011 г.

за реда за осъществяване на операции по
издирване и спасяване от Главна дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази инструкция се урежда редът
за осъществяване на операции по издирване
и спасяване от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“
(ГДПБЗН) на Министерството на вътрешните
работи и териториалните є звена.
Чл. 2. Операциите по издирване и спасяване
са операции, при които се използват сили и
средства за откриване местонахождението на
хора, попаднали в беда, и за извеждането им
на безопасно място.
Чл. 3. Операциите по издирване и спасяване, извършвани от ГДПБЗН, са:
1. операции по издирване и спасяване на
повърхността и под вода;
2. операции по издирване и спасяване
по суша, както и с използване на алпийски
техники;
3. операции по издирване и спасяване при
авиационни произшествия.
Чл. 4. Органите на ГДПБЗН извършват
издирване и на веществени доказателства.
Чл. 5. От комплекса издирвателни и спасителни работи най-напред се извършват тези,
от които зависи животът на пострадалите
или осигуряването на тяхната безопасност.
Чл. 6. При продължителна операция се
осигурява посменна работа съобразно атмосферните условия, спецификата на работата
и наличните сили, като времетраенето на
смяната не може да бъде повече от 12 часа.
Чл. 7. При смяна на спасителните екипи се
организира предаване и приемане на района
без прекъсване на работата както от ръководството, така и от работещите екипи на място.
Чл. 8. Ръководителят на място при възможност организира документиране на провежданата операция чрез фото- и видеозаснемане,
включително дата и час на дейността. След
приключването на операцията материалите
се съхраняват в съответното териториално
звено на ГДПБЗН.
Ч л. 9. Ръковод и т ел я т на м яс т о взема
решение за приключване на издирването и
спасяването и за прекратяване на операцията
съобразно обстановката, като се има предвид
следното:
1. издирването се прекратява само в случаите, когато:
а) всички вероятни райони са били обследвани;
б) всички вероятни местоположения на
пострадали са били проверени;
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в) съществува реална опасност за живота
на спасителите;
2. спасяването се прекратява само в случаите, когато:
а) оцелелите, пострадалите или загиналите
са изведени;
б) съществува реална опасност за живота
на спасителите.
Раздел II
Извършване на операции по издирване и
спасяване на повърхността и под вода
Чл. 10. Операциите по издирване и спасяване на повърхността и под вода включват
следните дейности:
1. спасяване на пострадали и евакуация на
хора, животни и разсредоточаване на имущество при наводнение;
2. издирване и спасяване на пострадали
във вътрешни водоеми и по бреговата ивица;
3. издирване при операции под вода;
4. технически подводни работи при извънредни ситуации, застрашаващи човешки
живот;
5. укрепване на диги в мокър откос при
наводнения;
6. спасителни – водолазни дейности в специални условия, като:
а) операции под вода при отрицателни
температури и под лед;
б) операции под вода в бързотечащи води;
в) операции под вода във води, замърсени
с нефтопродукти;
г) операции под вода в условия на радиоактивно или химическо замърсяване;
д) операции под вода във високопланински
условия;
7. участие в издирване на веществени доказателства под вода по искане на следствените
органи.
Чл. 11. За организиране на операцията
ръководителят на място:
1. извършва оценка на обстановката при
пристигането на място;
2. запознава се с географските особености
на района, в който ще се провежда операцията;
3. осигурява комуникациите по време на
операцията и при необходимост организира
развръщането на пункт за управление;
4. поставя конкретни задачи на спасителните екипи на място;
5. изисква допълнителни сили при необходимост;
6. при опасност за живота на спасителите,
участващи в операцията, може да я прекрати
незабавно до премахване или ограничаване
на опасността.
Чл. 12. При извършване на операции по
издирване и спасяване по вода е задължително:
1. управлението на лодките да се извършва
само от служители, преминали специално
обучение;
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2. всички служители в лодката да са с
поставени спасителни жилетки и лични предпазни средства според вида на извършваните
дейности;
3. в лодката да има спасителна жилетка
за осигуряване на пострадал.
Чл. 13. За участие в операции под вода
се допускат само служители, притежаващи
водолазна квалификация, позволяваща им
самостоятелна работа, и валиден медицински
допуск.
Ч л. 14. При извърш ва не на дей нос т и
под вода непосредственото ръководство на
дейностите се осъществява от служител с
водолазна квалификация, позволяваща му да
ръководи водолазни спускания.
Чл. 15. При провеж дане на водолазни
спускания никой няма право да се намесва
в действията на ръководителя на спускането
и да дава каквито и да било указания на работещия водолаз и на персонала, осигуряващ
спусканията.
Чл. 16. При работа в тъмната част на
денонощието се осигурява осветление на водолазната работна площадка и на района на
водолазните работи.
Чл. 17. При водолазните спускания се осигурява превозно средство, което да позволява
транспортиране на пострадал водолаз до найблизкото медицинско заведение за оказване
на помощ.
Чл. 18. Водолазни работи в специални
условия са:
1. водолазни спускания при ниски и отрицателни температури и под лед;
2. водолазни спускания при неблагоприятни метеорологични услови я (вълнение,
силен вятър);
3. водолазни спускания при течение;
4. водолазни спускания в нефтопродукти;
5. водолазни спускания в условия на радиоактивно или химическо замърсяване;
6. водолазни спускания, провеждани във
високопланински условия.
Чл. 19. За спускане под лед е необходимо
да се пробие отвор в леда с размери 2 на 2
метра без остри краища. Краят на отвора се
обезопасява срещу подхлъзване.
Чл. 20. Забранява се спускането на водолаз
при наличие на движещи се ледени блокове
(ледоход). В случаи, свързани със спасяване
на хора, спускането на водолаза се разрешава,
при условие че се осигурят мерки за отклоняване на ледените блокове.
Чл. 21. Водолазни спускания в неблагоприятни метеорологични условия се извършват
при вълнение до два бала и вятър до четири
бала (7 метра в секунда).
Чл. 22. Водолазни спускания в бързотечащи
води се изпълняват при скорост на течението
до 1,5 метра в секунда. При по-голяма скорост
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на течение на мястото за работа се поставят
защитни устройства.
Чл. 23. При наличие на повърхността на
водата на слой от нефтопродукти спускания
се разрешават, при условие че е възможно да
се разчисти слоят от повърхността в момента
на влизане и излизане.
Чл. 24. Водолазни работи в заразени с
отровни или радиоактивни вещества води
се изпълняват само в случаи на спасяване
на човешки живот с напълно изолиращо
снаряжение.
Чл. 25. (1) Продължителността на работата във води с радиационно замърсяване се
определя от действащите нормативи за пределно допустими дози радиация. За контрол
на водолаза се осигуряват два дозиметъра.
Дозата на облъчване се измерва след всяко
излизане на водолаза от водата.
(2) След завършване на водолазните работи
се прави пълна деконтаминация на водолазното оборудване, инструментите, както и
последващ дозиметричен контрол. Личният
състав преминава през дозиметричен контрол
и специализиран медицински преглед.
Чл. 26. (1) Към специфичните условия за
провеждане на водолазни спускания в планина
се отнасят: пониженото атмосферно налягане,
съставляващо на височина 1000 м 0,089 МРа,
на 2000 м – 0,078 МРа, на 3000 м – 0,069 МРа,
на 4000 м – 0,06 МРа, на 5000 м – 0,053 МРа,
стръмни брегове на езерата и реките, неравно
дъно, хладни подводни течения, възможни
каменопади, свличания и наличие на сухи
речни русла, по които може внезапно да
придойде вода.
(2) При извършване на водолазни спускания
в планински условия водолазите са длъжни
да се адаптират към пониженото атмосферно
налягане.
Раздел III
Операции за издирване и спасяване по суша
и с използване на алпийски техники
Чл. 27. (1) За издирване, спасяване и извеждане на пострадали от труднопроходими
или недостъпни места, отвеси, високи сгради
и надземни или подземни съоръжения се
използват алпийски техники за спасяване и
алпийска екипировка.
(2) Дейността по ал. 1 се извършва от
служители от ГДПБЗН, преминали курс и
защитили квалификация за работа с алпийски
техники за спасяване.
Чл. 28. Спасителният екип при работа с
използване на алпийски техники се определя
в зависимост от задачата, която се изпълнява, но не може да бъде по-малък от двама
служители.
Чл. 29. Непосредствените дейности при
използване на алпийски техники за спасяване
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могат да се ръководят само от служител със
защитена квалификация за работа с алпийски
техники за спасяване.
Чл. 30. При използване на алпийски техники за спасяване спасителите задължително
се оборудват с минимална екипировка, работно облекло и защитни средства съгласно
приложение № 1.
Чл. 31. За текстилните изделия от използваната алпийска екипировка в ГДПБЗН се
водят отчетни документи (служебни картони),
показващи тяхната експлоатация и годност
съгласно приложение № 2.
Чл. 32. (1) Работните въжета, използвани
при спасяване с алпийски техники, задължително трябва да са с фиксирани краища
и надписани.
(2) Работните въжета, използвани при
спасяване с алпийски техники, и текстилните
изделия от алпийската екипировка се използват в срока за експлоатация и съгласно инструкциите, определени от производителя им.
Чл. 33. За организиране на операцията
ръководителят на място:
1. извършва оценка на обстановката при
пристигането на място;
2. запознава се с географските особености
на района, в който ще се провежда операцията;
3. запознава се с метеорологичните прогнози и особеностите на района;
4. осигурява комуникациите по време на
операцията и при необходимост организира
развръщането на пункт за управление;
5. поставя конкретни задачи на спасителните екипи на място;
6. изисква допълнителни сили при необходимост;
7. при опасност за живота на спасителите,
участващи в операцията, може да я прекрати
незабавно до премахване или ограничаване
на опасността;
8. координира действията при участие в
съвместни операции с други съставни части
на единната спасителна система.
Чл. 34. Ръководителят на място има право
да забрани участието на спасител в спасителна
операция в следните случаи:
1. когато спасителят има здравословни
проблеми, съобщавайки сам за тях, или има
обективни признаци за такива;
2. при видима нервно-психическа възбуда
на спасителя;
3. при прием на медикаменти, водещи до
неадекватно състояние на спасителя;
4. при обща отпадналост и преумора на
спасителя.
Чл. 35. Служителите, работещи с алпийски
техники, извършват следните дейности:
1. оказване на помощ и извеждане на пострадали по отвесни скали;
2. оказване на помощ и извеж дане на
пострадали от каньони, дерета или труднопроходими терени;
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3. участие в съвместни спасителни акции
с аварийно-спасителните отряди към Българската федерация по спелеология в пещери и
пропасти;
4. участие в съвместни спасителни акции
с Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст за извеждане на хора
при лифтови аварии и издирване на изгубили
се в планината или затрупани от лавина хора;
5. спасяване на пострадали от разрушени
сгради;
6. оказване на помощ и извеждане на пострадали в шахти, изкопи, кладенци, високи
сгради, кулокранове, комини и други високи
и труднодостъпни съоръжения;
7. действия по покриви и фасади за отстраняване на опасни предмети;
8. гасене на пожари на труднодостъпни
места и терени;
9. оказване на помощ и извеждане на пострадали при наводнения и свлачища;
10. осигуряване действията на водолази,
работещи на водоеми със стръмни и недостъпни брегове или силно течение.
Чл. 36. При извършване на операции по издирване и спасяване на хора в труднопроходими
и недостъпни места, отвеси и пропасти (площи
с гъста растителност, изкуствено създадени
заграждения, силно пресечени местности,
каньони, канали, дерета със стръмни или
недостъпни брегове, места с преобладаващо
високи скални масиви) се спазват следните
правила:
1. районът за издирване се разделя на
сектори и се разпределят спасителите в тях,
като при необходимост разделянето и разпределението се отразяват на карта или скица;
2. издирването се извършва с наблюдение, като се проверяват всички възможни
места; при наличие на технически средства
за издирване се прави първоначално издирване с тях;
3. при издирването на хора на труднодостъпни и непроходими места придвижването
задължително се извършва чрез самоосигуряване или чрез предварително изградени въжени
системи за осигуряване, като oсигуровките
задължително се изграждат от служители,
преминали подготовка за работа с алпийски
техники;
4. след откриването на пострадали я с
него се осъществява контакт, установява се
състоянието му и се започва изграждане на
системите за транспортирането му;
5. при достигане на пострадалия същият
незабавно се осигурява независимо от начина на транспортиране или от извършваните
манипулации;
6. за транспортиране на пострадали в
труднодостъпни терени се използват специализирани средства, осигуряващи безопасността
на пострадалия;
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7. при тежко пострадал транспортирането
се ръководи от медицинско лице, а ако няма
такова в екипа – от лице, определено от ръководителя на място;
8. ръководителят на място поддържа постоянна връзка с ръководещия транспортирането.
Чл. 37. При спасяване на хора от високи
сгради и съоръжения (сгради с височина над
5 м, куполи на сгради, комини, мостове, язовирни стени, силози, високи дървета, кранови
съоръжения, осветителни електростълбове,
електропроводи и др.) се спазват следните
правила:
1. използват се специална техника и съоръжения (автовишки, подемници, стълби
и др.), алпийски техники или комбинирано
при операции по спасяване на хора от високи
сгради и съоръжения;
2. служителите, работещи на височина,
задължително се осигуряват;
3. операторът, който управлява техниката
или съоръженията, поддържа постоянна връзка
с работещите служители;
4. р ъковод и т ел я т на м яс т о оси г у ря ва
прекъсването на електрозахранването преди
започване на работата по съоръжения, на
които има електрозахранване, или в близост
до електропроводи.
Чл. 38. За извършване на спасителни работи при лифтови аварии се спазва следното:
1. при получаване на сигнал за помощ след
лифтови аварии според обстановката могат да
се изпратят няколко екипа:
а) алпийски екип за евакуиране на хората
от кабините или седалките;
б) екипи за придружаване на свалените
пътници по терена до съответните пунктове за
извозване и за осигуряване на специализиран
транспорт на труднодостъпни места;
2. след пристигането ръководителят на
екипа е длъжен да:
а) се запознае с аварийния план на съоръжението и да действа в съответствие с него;
б) събере подробна информация за моментната натовареност на линията, максималното
време за нейното освобождаване, наличния
брой спасители от други организации, както
и за метеорологичната обстановка в момента
и краткосрочната прогноза;
в) поддържа постоянна връзка с оперативния център и с ръководителя на съоръжението
по време на операцията;
3. за придвижване по въжената линия се
използват само стандартни приспособления;
4. извеждането от кабините или седалките
се извършва само от спасители, обучени за
спасяване с алпийски техники;
5. приключването на операцията се съгласува с ръководителя на съоръжението.
Чл. 39. При извършване на спасителни
работи в шахти, кладенци и други подземни
съоръжения се спазва следното:
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1. извършва се замерване за наличие на
отровни газове преди спускане;
2. осигурява се на работещия служител
газанализатор независимо от извършените
замервания;
3. осигурява се постоянна връзка с работещия служител;
4. осигурява се основно и резервно осветление;
5. при необходимост от дихателен апарат
се спазват изискванията за защита на дихателните органи;
6. при необходимост се използва осигурително въже.
Раздел IV
Издирване и спасяване на пострадали вследствие на авиационни произшествия.
Чл. 40. Участието на спасителни екипи от
ГДПБЗН в операции по издирване и спасяване
на пострадали при авиационни произшествия
извън 5-километровата зона на летищата се
регламентира със Закона за гражданското
въздухоплаване и Наредба № 12 от 2005 г. за
условията, реда и изискванията към системата за търсене и спасяване при авиационно
произшествие (ДВ, бр. 5 от 2006 г.).
Чл. 41. Служителите от ГДПБЗН участват
в дейностите по издирване и спасяване съгласно стандартни оперативни процедури или
съгласно план за провеждане на операция по
търсене и спасяване при тежко авиационно
произшествие.
Чл. 42. По време на операцията по издирване и спасяване командирите на екипи
координират действията си с ръководителя
на място/координатора на място съгласно
Наредба № 12 от 2005 г. за условията, реда
и изискванията към системата за търсене и
спасяване при авиационно произшествие.
Раздел V
Участие в издирване на веществени доказателства съвместно с разследващите органи
Чл. 43. (1) Служителите от ГДПБЗН участват в издирването на веществени доказателства
след писмено искане до началника на Областно
управление „Пожарна безопасност и защита
на населението“/Столично управление „Пожарна безопасност и защита на населението“.
(2) За провеждането на операцията се изготвя план от ръководителя на екипа, който се
съгласува със службите, поискали съдействие.
(3) Операцията се провежда при спазване
на плана и в присъствието на длъжностните лица от съответните служби. Промени в
плана се извършват само от присъстващите
длъжностни лица, удостоверени с подпис.
Чл. 44. Операции за издирване на веществени доказателства се провеждат в светлата
част на денонощието и по изключение при

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

спешност и в тъмната част на денонощието
при осигуряване на достатъчно осветление.
Чл. 45. При издирването на веществени
доказателства под вода или на труднодостъпни
места организацията на работата се извършва
съгласно тази инструкция.
Чл. 46. При невъзможност да се осигури
достъп на съответното длъжностно лице до
мястото се извършва заснемане на намереното
по указания на длъжностното лице.
Заключителни разпоредби
§ 1. Инструкцията се издава на основание
чл. 52г, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 8 от Закона
за Министерството на вътрешните работи.
§ 2. Отменя се Инструкция № Із-2663 от
2010 г. за реда за осъществяване на операции
по издирване и спасяване от Главна дирекция
„Гражданска защита“ (ДВ, бр. 93 от 2010 г.).
§ 3. Изпълнението на инструкцията се
възлага на органите за пожарна безопасност
и защита на населението.
§ 4. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Цветан Цветанов
Приложение № 1
към чл. 30
Минимална екипировка, работно облекло и
защитни средства и екипировка за спасители,
работещи с алпийски техники
1. Минимална лична екипировка:
№

Вид на екипировката

Количество

1. Седалка многоточково окачване

1 брой

2. Седалка ниско окачване

1 брой

3. Карабинер тип „МАЙОНДЕЛТА“

1 брой

4. Водещ самохват

1 брой

5. Гръден самохват

1 брой

6. Устройство за спускане с блоки- 1 брой
ровка
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2. Колективна екипировка за четиричленна
група алпийски спасители:
№

Вид на екипировката

Количество

1. Въжета статични

250 м

2. Въжета динамични

50 м

3. Карабинери с муфа

50 броя

4. Карабинери без муфа

50 броя

5. Ролки – различни видове

по 2
броя от
всеки
тип

6. Планки

10 броя

7. Автоматични устройства за спус- 2 броя
кане и задържане на товари
8. Спасително седло

1 брой

9. Специализирана носилка

1 брой

10. PVC торби за въжета и имущество 8 броя
11. Акумулаторен перфоратор с ин- 1 брой
струменти
12. Въжени рингове и примки

10 броя

13. Алпийски чук

2 броя

14. GPS устройство

1 брой

15. Компаси

4 броя

16. Бинокли

2 броя

17. Лавинни лопатки

4 броя

18. Лавинни сонди

4 броя

19. Въжена стълба

10 м

20. Палатка двуместна

2 броя

21. Спални чували и подложки

4 броя

22. Комплект за бивак

1 комплект

23. Пластина за преразпределение 2 броя
на товара
24. Медицински комплект за оказване 2 комна първа помощ
плекта
3. Минимално работно облекло и защитни
средства за алпийските спасители:

7. Осмица

1 брой

8. Гръдна лента

1 брой

9. Педал за катерене

1 брой

1.

10. Осигурителен ремък двоен с два 1 брой
карабинера без муфа

Зимен работен гащеризон –
грейка

2.

Летен работен гащеризон

1 брой

11. Алпийска каска

1 брой

3.

Алпийски обувки – всесезонни

1 чифт

12. Челно осветление

1 брой

4.

Поларено бельо

1 брой

13. Помощно въже Ф 7-9 мм – 5 м

1 брой

5.

Работни ръкавици – кожени

1 чифт

1 брой

6.

Зимни ръкавици

1 чифт

7.

Зимна шапка

1 брой

1 чифт

8.

Пуловер – поларен

1 брой

16. Ледокоп

1 брой

9.

1 чифт

17. Изотермично фолио

1 брой

Защитни слънчеви очила – висока степен на защита и странични
протектори

14. Енергиен абсорбатор
Специално за зимно време
15. Котки 12 зъба

№

Вид на екипировката

Количество
1 брой
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Приложение № 2
към чл. 31
ОТЧЕТЕН КАРТОН
На въже № ............
Числящо се на ...........................
Тип на въжето: ...........................................................
Диаметър: ............................................................. мм
Дължина: ................................................................. м
Дата на производство: .......................................... г.
Производител: .......................................
Дата на въвеждане в експлоатация: .................... г.
Срок на експлоатация, препоръчан от производителя: ......................................................................... г.
Дата на Харак- МаксиНаличие Подпис
използ- тер на мално
на фактор
и фаване
работа натовар- на падане милия
ване, кг ≥1 (да/не)

12622

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

в областта на малките и средните предприятия
между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България
и Министерството на индустрията, малките
и средните предприятия и насърчаването на
инвестициите на Алжирската демократична
и народна република
(Одобрен с Решение № 774 от 27 октомври
2011 г. на Министерския съвет. В сила от датата
на подписването – 2 ноември 2011 г.)
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и
Министерството на индустрията, малките и
средните предприятия и насърчаването на инвестициите на Алжирската демократична и народна република, наричани по-долу „страните“,
Предвид сходствата, характеризиращи икономиките на двете държави;
Предвид ролята на малките и средните
предприятия като движеща сила в създаването
на работни места и на блага;
Загрижени за развитието на връзките на сътрудничество между компетентните институции
в областта на насърчаването и подкрепата на
предприятията от този сектор в двете държави,
се споразумяха за следното:
Член 1
Този меморандум цели да определи общата
рамка за установяване на партньорство между
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двете страни в областта на подпомагането и
развитието на малките и средните предприятия,
както и механизмите и програмите, необходими
за осъществяването на тези цели.
Член 2
Двете страни ще се стараят да улесняват и
благоприятстват контактите и/или побратимяването между различните организации за
подкрепа на малките и средните предприятия
в двете държави и по-специално между тези,
които се занимават с повишаване на конкурентоспособността, развитие на иновациите,
финансиране и обучение на кадри.
Член З
Двете страни се споразумяват да установят
сътрудничество с цел обмен на информация и
опит в областта на подкрепата за развитието на
малките и средните предприятия. Този обмен
ще обхваща най-вече:
– законовите и подзаконовите актове, регулиращи сектора на малките и средните
предприятия;
– стратегиите за подобряване на юридическата и административната среда за дейността
на малките и средните предприятия;
– инструментариума за директна подкрепа
на предприятията, прилаган от администрацията;
– системите за обучение и усъвършенстване на ръководителите на предприятия и
на кадрите на институциите за подкрепа на
предприятията;
– системите за информация, събиране и
обработка на статистически данни за предприятията.
Член 4
Двете страни ще насърчават засилване на
сътрудничеството между институциите и организациите, отговарящи за сектора на малките
и средните предприятия, с цел:
– подобряване ефикасността на деконцентрираните структури на сектора на малките и
средните предприятия в областта на организацията и подпомагането на техните дейности;
– укрепване на организациите за развитие
и подкрепа на сектора на малките и средните
предприятия (работодателски организации,
професионални сдружения, подизпълнителски
борси, центрове за подпомагане и др.;
– организиране на стажове за обучение и
информация с цел подготовка на кадри за
институциите за подкрепа на сектора.
Член 5
Министeрството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и
Министерството на индустрията, малките и
средните предприятия и насърчаването на
инвестициите на Алжирската демократична
и народна република ще пристъпят към об-
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мяна на опит в областта на разработването и
създаването на инструментариум за подкрепа
развитието на сектора на малките и средните
предприятия.
Член 6
Изпълнението на този меморандум ще бъде
възложено от българска страна на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия (ИАНМСП), а от алжирска страна – на Националната агенция за
развитие на малките и средните предприятия
(НАРМСП).
Член 7
Мониторингът на изпълнението на този
меморандум ще се извършва от работна група
в рамките на сесиите на Смесения българоалжирски комитет за икономическо, научно и
техническо сътрудничество.
Член 8
Всички изменения в този меморандум са
валидни само ако са направени в писмен вид
и подписани от надлежно упълномощените
представители и на двете страни.
Член 9
Този меморандум за разбирателство влиза в
сила в деня на подписването му за срок 3 години и се продължава за същия период при
мълчаливо съгласие.
Този меморандум може да бъде прекратен от
една от двете договарящи се страни по дипломатически път. Прекратяването влиза в сила
от първия ден на шестия месец след писмено
уведомяване от другата договаряща се страна.
Изготвен в София на 2 ноември 2011 г. в
два оригинални екземпляра, всеки от които
на български, арабски и френски език, като и
трите текста имат еднаква сила. В случай на
различия меродавен ще бъде френският текст.
За Министерството
на икономиката,
енергетиката
и туризма
на Република България:
Трайчо Трайков,
министър на икономиката,
енергетиката и туризма
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За Министерството
на индустрията,
малките и средните
предприятия и
насърчаването
на инвестициите
на Алжирската
демократична
и народна република:
Абделмалек Селлал,
министър на водните
ресурси
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КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Комисията за
защита на конкуренцията (обн., ДВ, бр. 15 от
2009 г.; изм., бр. 44, 88 и 92 от 2009 г., бр. 16
и 79 от 2010 г. и бр. 10 от 2011г.)
§ 1. В чл. 5 думата „петима“ се заменя
със „седем“, а думата „трима“ се заменя с
„петима“.
§ 2. В чл. 16, ал. 1 т. 2 се заличава.
§ 3. В чл. 18 числото „128“ се заменя със
„117“.
§ 4. В чл. 21, ал. 2, т. 11 думите „Политика на конкуренцията“ се заменят с „Правни
анализи и политика на конкуренцията“.
§ 5. Член 22 се отменя
§ 6. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „трима“ се заменя с
„четирима“.
2. В ал. 2:
а) в изречение първо думата „три“ се
заменя с „четири“;
б) в изречение второ думата „петима“
се заменя със „седем“, а думата „трима“ с
„четирима“.
§ 7. В чл. 44 след думата „отличия“ се добавя думата „парични“ и се поставя запетая,
а думите „три минимални работни заплати
за една календарна година“ се заменят с
„до основното месечно възнаграждение на
съответния служител“.
§ 8. В приложението към чл. 18 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В заглавието на приложението „Численост на персонала в организационната
структу ра и административните звена на
комисията“ числото „115“ се заменя със „117“.
2. В точка І. „Изборни длъжности“ цифрата „5“ се заменя със „7“;
3. В точка І.3. цифрата „3“ се заменя с „5“.
§ 9. Прави лник ът за изменение и до пълнение на Устройствения правилник на
Комисията за защита на конкуренцията е
приет с Решение на Комисията за защита
на конкуренцията от 22.11.2011 г.
§ 10. Правилникът влиза в сила от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател: Петко Николов
12662

БРОЙ 96

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване
на заявления по схеми и мерки за директни
плащания (обн., ДВ, бр. 22 от 2009 г.; изм.,
бр. 37 от 2009 г., бр. 14, 19, 22 и 55 от 2010 г.,
бр. 18, 35, 51 и 89 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 2а, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. заповеди за разпределение на масивите
по чл. 37в, ал. 4 или ал. 12;“.
2. Създават се т. 7 и 8:
„7. административни актове по чл. 26 и 37о
ЗСПЗЗ;
8. разрешителни за паша по чл. 50, т. 5 от
Закона за защитените територии с включени в
тях кадастрални номера или номера по Картата
на възстановената собственост на ползваните
имоти.“
Преходна разпоредба
§ 2. В 7-дневен срок от влизане в сила на
наредбата или в срока по чл. 17, ал. 2, когато не
е изтекъл, кандидатите за подпомагане могат
да представят документи по чл. 2а, ал. 2, т. 7
и 8 по реда на чл. 17, ал. 5.
За министър: Цв. Димитров
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-33
от 23 ноември 2011 г.

за условията и реда за приемане на обучаеми
във висшите военни училища
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се уреждат общите
условия и редът за кандидатстване, провеждане
на конкурсни изпити, класиране, приемане и
зачисляване за обучение в Националния военен
университет „Васил Левски“ (НВУ „Васил Левски“) и Висшето военноморско училище „Никола
Й. Вапцаров“ (ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“) на:
1. граждански лица за курсанти;
2. военнослужещи (офицерски кандидати,
сержанти/старшини и войници/матроси) на
действителна военна служба във въоръжените
сили на Република България, за обучаеми.
Чл. 2. Приемането на студенти във висшите
военни училища се извършва в съответствие с
Наредбата за държавните изисквания за приемане
на студенти във висшите училища на Република България, приета с Постановление № 79 от
2000 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 40
от 2000 г.; изм., бр. 78 от 2004 г., бр. 47 от 2005 г.
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и бр. 79 от 2009 г.), при условия и по ред за кандидатстване, провеждане на конкурсни изпити,
оценяване, класиране и приемане, определени
със заповеди на началниците на НВУ „Васил
Левски“ и на ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“.
Чл. 3. (1) Ръководителите на съответните
структури от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и командирите (началниците) на
военните формирования от Българската армия ежегодно до края на ноември изпращат в
дирекция „Управление на човешките ресурси“
заявки за броя на необходимите им места през
следващата учебна година, както следва:
1. за граждански лица, притежаващи средно
образование – за курсанти по специалности и
специализации в редовна форма на обучение за
придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър“ от професионално
направление „Военно дело“ и ОКС „бакалавър“
от друго професионално направление;
2. за граждански лица, притежаващи средно
образование – за курсанти по специалности и
специализации в редовна форма на обучение
за придобиване на висше образование на ОКС
„професионален бакалавър по…“ от професионално направление „Военно дело“;
3. за военнослужещи (офицерски кандидати,
сержанти/старшини и войници/матроси), притежаващи средно образование – за обучаеми
по специалности, специализации и форми на
обучение за придобиване на:
а) ОКС „бакалавър“ от професионално направление „Военно дело“ и ОКС „бакалавър“ от
друго професионално направление;
б) ОКС „професионален бакалавър по…“ от
професионално направление „Военно дело“;
4. за военнослужещи (офицерски кандидати,
сержанти/старшини и войници/матроси), притежаващи висше образование – за обучаеми за
придобиване на квалификация по военно дело.
(2) Началниците на висшите военни училища
по решение на академичните съвети ежегодно
до края на декември изпращат в дирекция „Управление на човешките ресурси“ – МО, заявка
за броя на местата за приемане на студенти по
професионални направления, образователноквалификационни степени и форми на обучение.
Чл. 4. (1) Дирекция „Управление на човешките ресурси“ – МО, ежегодно изпраща в
Министерството на образованието, младежта и
науката заявка за броя на местата за обучение
през следващата учебна година по професионални направления, образователно-квалификационни степени и форми на обучение.
(2) Броят на приеманите обучаеми във
висшите военни училища по професионални
направления, образователно-квалификационни степени и форми на обучение се обявява
ежегодно с акт на Министерски съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение
студенти и докторанти във висшите училища и
научните организации на Република България
през съответната учебна година.
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(3) Дирекция „Управление на човешките ресурси“ – МО, ежегодно до 31 януари представя
на министъра на отбраната проект на заповед,
с която се обявява заявеният брой места по
професионални направления, специалности,
специализации, образователно-квалификационни
степени и форми на обучение.
(4) Началниците на висшите военни училища със своя заповед определят периодите за
провеждане на конкурсните изпити за приемане
на обучаеми.
Чл. 5. При кандидатстване във висше военно училище кандидатите заплащат такса за
кандидатстване в размер, определян ежегодно
с акт на Министерския съвет.
Раздел II
Условия и ред за кандидатстване
Чл. 6. (1) Кандидатите за обучение трябва
да отговарят на следните условия:
1. да имат средно образование – за обучението за придобиване на ОКС „бакалавър“ или
„професионален бакалавър по…“;
2. да имат висше образование – за обучението
за придобиване на квалификация по военно дело;
3. да са граждани на Република България и
да нямат друго гражданство;
4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма
образувано наказателно производство;
5. да не са освобождавани от военна служба
поради наложено дисциплинарно наказание
„уволнение“;
6. да не страдат от психично заболяване,
удостоверено по съответния ред;
7. към 31 декември в годината на кандидатстване да са пълнолетни и не по-възрастни от:
а) гражданските лица – 23 години;
б) военнослужещите (офицерски кандидати,
сержанти/старшини и войници/матроси), кандидатстващи за придобиване на висше образование на ОКС „бакалавър“ от професионално
направление „Военно дело“ и ОКС „бакалавър“ от
друго професионално направление – 25 години;
в) военнослужещите, кандидатстващи за
придобиване на ОКС „професионален бакалавър
по…“ от професионално направление „Военно
дело“, както следва:
аа) офицерски кандидати – 34 години;
бб) сержанти/старшини – 32 години;
вв) войници/матроси – 30 години;
8. да са с минимален ръст 150 см и минимално тегло 50 кг за мъжете и минимален ръст
150 см и минимално тегло 48 кг за жените, а
тези за специализация „летец-пилот“ да бъдат с
максимален ръст 185 см и максимално тегло 80 кг;
9. да бъдат със зрителна острота 1,0 без
корекция за всяко око и без смущение в цветното зрение;
10. да са с нормален слух – шепотна реч 6
метра за всяко ухо отделно.
(2) Кандидати, по-възрастни от посоченото
в ал. 1, т. 7, букви „а“, „б“ и „в“, могат да бъдат
допуснати до конкурсни изпити по решение на
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министъра на отбраната, ако това е предвидено
в правилниците за устройството и дейността
на висшите военни училища.
(3) Кандидатите – военнослужещи (офицерски кандидати, сержанти/старшини и войници/
матроси), освен на условията по ал. 1 трябва да
отговарят и на следните допълнителни условия:
1. към момента на кандидатстването да са на
действителна военна служба и да имат прослужени
не по-малко от 3 години във въоръжените сили;
2. да не изтърпяват дисциплинарно наказание „строго мъмрене“ и по-тежко съгласно
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България;
3. да притежават Разрешение за достъп до
класифицирана информация с ниво не по-ниско
от „Секретно“ или да има открита процедура
за издаване на разрешение;
4. да отговарят на изискванията за здравословно състояние за обучение във военно
училище съгласно изискванията на действащите
медицински стандарти;
5. да имат препоръка за обучение във висше
военно училище най-малко в две атестации;
6. да имат положително обосновано становище от съответните командири/началници/
ръководители за необходимостта от обучението
във висше военно училище.
Чл. 7. Кандидатите могат да подават документи за всички специалности и специализации,
по които е обявен прием в заповедта по чл. 4,
ал. 3, по реда на предпочитанието.
Чл. 8. Кандидатите – граждански лица,
подават заявление по образец до началника
на висшето военно училище с приложени документи, както следва:
1. копие на дипломата за средно образование
(завършилите средно образование в чужбина
представят копие от диплома за средно образование, легализирана от Министерството на
образованието, младежта и науката) – 2 броя;
2. копие на удостоверението за раждане;
3. автобиография в свободен текст – 2 броя;
4. удостоверение от областния Център за
психично здраве за липса на психични заболявания – оригинал и копие;
5. свидетелство за съдимост, необходимо
за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация – оригинал и копие;
6. служебна бележка от Националната
следствена служба, удостоверяваща липсата
на образувани предварителни производства за
извършени умишлени престъпления от общ
характер;
7. състезателен картон по образец от висшето
военно училище;
8. декларация, че нямат друго гражданство
освен българско;
9. заявление до началника на висшето военно
училище, което съдържа писменото съгласие на
кандидата по чл. 43, ал. 2 от Закона за защита
на класифицираната информация (ЗЗКИ);
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10. нотариално заверена декларация по
чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс;
11. съгласие по чл. 62, ал. 9 от Закона за
кредитните институции;
12. въпросник за проучване по чл. 46, т. 1
ЗЗКИ (приложение № 2 към чл. 47 и 48 ЗЗКИ),
попълнен от кандидата.
Чл. 9. (1) Кандидатите – граждански лица,
лауреати на национални и международни
олимпиади по предмет, който съответства
на предмета на писмения конкурсен изпит,
и завършили средно образование в годината
на провеждане на олимпиадата, прилагат
и документ, издаден от Министерството на
образованието, младежта и науката, удостоверяващ това обстоятелство.
(2) Кандидатите – граждански лица, могат да получат формулярите на заявлението,
състезателния картон и на документите по
чл. 8, т. 7 – 12 от висшето военно училище,
от военното окръжие по местоживеене или
от интернет страницата на висшето военно
училище.
Чл. 10. (1) Кандидатите – граждански лица,
подават документите по чл. 8 лично във висшето военно училище, в което кандидатстват,
или чрез началника на съответното военно
окръжие по местоживеене.
(2) Подробна информация за кандидатстване се публикува на официалните страници на
висшите военни училища:
1. за НВУ „Васил Левски“ – www.nvu.bg;
2. за ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“ – www.
naval-acad.bg.
Чл. 11. (1) Началниците на висшите военни
училища изпращат за утвърждаване от министъра на отбраната графиците за подаване
на документите от кандидатите – граждански
лица.
(2) Дирекция „Управление на човешките
ресурси“ изпраща графиците по ал. 1 до военните окръжия в едноседмичен срок след
утвърждаването им.
Чл. 12. (1) Кандидатите – военнослужещи
(офицерски кандидати, сержанти/старшини и
войници/матроси), подават рапорт по команден ред до министъра на отбраната в срок
до 20 март.
(2) В рапорта се посочват: военното звание,
трите имена, ЕГН, длъжността, която заемат,
военнопощенският номер на военното формирование (структурата) и гарнизона, в който
служат, специалността и специализацията, за
която кандидатстват.
(3) Към рапорта се прилагат следните
документи:
1. кадрова справка;
2. копие на дипломата за средно или
висше образование, заверено от кадровия
орган на военното формирование (структурата) – 2 броя;
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3. най-малко два атестационни формуляра
с препоръки за обучение във висше военно
училище;
4. здравна книжка;
5. свидетелства за придобити квалификации, включително езикова (при наличие);
6. удостоверение от областния център за
психично здраве за липса на психични заболявания – оригинал и копие;
7. свидетелство за съдимост, необходимо
за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация – оригинал и копие;
8. служебна бележка от Националната
следствена служба, удостоверяваща липсата
на образувани предварителни производства;
9. заявление до началника на училището,
което съдържа писменото съгласие на кандидата по чл. 43, ал. 2 ЗЗКИ;
10. нотариално заверена декларация по
чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс;
11. съгласие по чл. 62, ал. 9 от Закона за
кредитните институции;
12. въпросник за проучване по чл. 46, т. 1
ЗЗКИ (приложение № 2 към чл. 47 и 48 ЗЗКИ),
попълнен от кандидата;
13. състезателен картон по образец от висшето военно училище;
14. обосновано становище за необходимостта от обучението във висше военно училище
от съответните командири/началници/ ръководители.
(4) Кандидатите – военнослужещи (офицерски кандидати, сержанти/старшини и войници/матроси), могат да получат формулярите
на документите по ал. 3, т. 9 – 13 от висшето
военно училище, от военното окръжие по
местоживеене или от интернет страницата
на висшето военно училище.
(5) Кандидатите – военнослужещи (офицерск и кандидати, сержанти/старшини и
войници/матроси), притежаващи разрешение
за достъп до класифицирана информация с
ниво не по-ниско от „Секретно“, прилагат и
копие на съответния документ, заверено от
кадровия орган. Същите не прилагат документите по ал. 3, т. 9 – 12.
(6) При даване на обоснованите становища
и препоръките от съответните командири/
началници/ръководители за обучението на
ка н д и дат и т е воен носл у жещ и (офи церск и
кандидати, сержанти/старшини и войници/
матроси) във висше военно училище се отчитат следните критерии:
1. професионална реализация;
2. лидерски качества и войскови умения;
3. опит от мисии зад граница;
4. ниво на чуждоезикова подготовка;
5. умения за работа с компютър и офис
техника.
Чл. 13. (1) До 20 април комисии, назначени
със заповеди на командващия на Съвмест-
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ното командване на силите, командирите на
видовете въоръжени сили и на ръководителите на структури на пряко подчинение на
министъра на отбраната, преглеждат редовността и комплектността на документите на
кандидатите за обучение и допускат тези от
тях, които отговарят на условията.
(2) До 20 април комисия, назначена със
заповед на министъра на отбраната, преглеж да редовността и комплектност та на
документите на кандидатите за обучение от
административните звена на Министерството
на отбраната и допуска тези от тях, които
отговарят на условията.
(3) За работата си комисиите по ал. 1 и
2 изготвят протоколи по образец съгласно
приложение № 1.
Чл. 14. Протоколите по чл. 13, ал. 3 се
изпращат на хартиен и на електронен носител в дирекция „Управление на човешките
ресурси“ – МО, в срок до 30 април.
Чл. 15. (1) До 15 май дирекция „Управление
на човешките ресурси“ – МО, изготвя заповед на министъра на отбраната за обявяване
имената на военнослужещите, допуснати до
конкурсни изпити.
(2) В тридневен срок дирекция „Връзки с
обществеността“ – МО, публикува заповедта
по ал. 1 в интернет страницата на Министерството на отбраната.
(3) Копие на заповедта се изпраща до командващия на Съвместното командване на
силите, командирите на видовете въоръжени
сили и ръководителите на структури на пряко
подчинение на министъра на отбраната, заявили обучаеми, и до началниците на висшите
военни училища.
(4) До 30 май органите по управление на
човешките ресурси (по личния състав) на
структурите по ал. 3 уведомяват допуснатите
с министерска заповед кандидати за обучение
във висшите военни училища и изпращат документите им до висшите военни училища,
в които са кандидатствали.
Чл. 16. (1) Заявления от граждански лица,
към които не са приложени всички необходими
документи, не се приемат от висшето военно
училище и от съответното военно окръжие
по местоживеене.
(2) Кандидат, представил док у менти с
невярно съдържание или направил опит да
заблуди комисиите по наредбата или по друг
начин, не се допуска до конкурсни изпити и
тестове, а в случай че е допуснат, резултатите
му от конкурсните изпити се анулират.
(3) Началниците на висшите военни училища организират изпращането на документите
по чл. 147 от Правилника за прилагане на
Закона за защита на класифицирана информация (ППЗЗКИ), приет с ПМС № 276 от
2002 г. (обн., ДВ, бр. 115 от 2002 г.; изм., бр. 22
от 2003 г., бр. 6 от 2004 г., бр. 56 от 2006 г.,
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бр. 84 от 2007 г.; бр. 44 и 91 от 2008 г., бр. 7
от 2009 г. и бр. 5 от 2010 г.), до Държавна
агенция „Национална сигурност“ с искане за
започване на процедура за проучване на кандидатите, които нямат разрешение за достъп
до класифицирана информация.
Чл. 17. (1) Пътните разходи, разходите за
храна и нощувки на кандидатите – граждански
лица, за времето на конкурсните изпити са за
сметка на кандидатите. Висшите военни училища осигуряват срещу заплащане нощувки
на желаещите кандидати.
(2) Кандидатите – граждански лица, имат
право да получат служебни бележки за отчитане на ползвания от тях отпуск за явяване
на конкурсните изпити.
(3) Началниците на висшите военни училища осигуряват настаняване в общежитие
на кандидатите – военнослужещи, от други
гарнизони за времето на провеждане на конкурсните изпити.
Раздел III
Конкурсни изпити
Чл. 18. (1) Приемането на обучаеми за
придобиване на ОКС „бакалавър“ или „професионален бакалавър по…“ се извършва чрез
полагане на конкурсни изпити във висшето
военно училище, в което са кандидатствали,
а тези за придобиване на квалификация по
военно дело – с полагане на тестове.
(2) Началникът на висшето военно училище решава окончателно всички въпроси
по приемането на обучаеми в съответствие
с Наредбата за държавните изисквания за
приемане на студенти във висшите училища
на Република България, приета с Постановление № 79 от 2000 г. на Министерския съвет, с
правилниците за устройството и дейността на
училището, с тази наредба и издава ежегодна
заповед за организация на кандидатстването,
провеждането на конкурсните изпити и приемането на кандидатите.
(3) Заповедта по ал. 2 се издава до 1 юни
и се публикува на интернет страницата на
висшето военно училище при спазване на
изискванията на Закона за защита на личните
данни и Закона за защита на класифицираната
информация.
Чл. 19. (1) Провеждането на конкурсните
изпити се извършва по предварително обявен
график от комисии, назначени със заповедта
на началника на висшето военно училище
по чл. 18, ал. 2.
(2) Информирането на кандидатите за обучаеми относно датата и часа за явяването им
във висшето военно училище за извършване
на инструктаж по провеждане на конкурсните изпити се организира от началника на
училището.
(3) На инструктажа кандидатите се запознават със специалностите, по които е
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обявен прием, със Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България и
с правилника за неговото прилагане, както
и с устройството и дейността на висшето военно училище. Кандидатите се запознават с
условията за обучение, с битовите условия, с
графика, условията и местата за провеждане
на конкурсните изпити, реда за проверка на
здравословното им състояние и психичната
им пригодност за обучение във висше военно
училище.
Чл. 20. (1) Кандидатите за обучение за
придобиване на висше образование на ОКС
„бакалавър“ или „професионален бакалавър
по…“ полагат:
1. писмен конкурсен изпит по предмет от
учебния план на средното училище;
2. тест за физическа годност;
3. писмен тест по английски, френски или
немски език.
(2) Предметът на писмения конкурсен изпит
и тестът по ал. 1, т. 3 за всяка специалност
се определят със заповедта по чл. 18, ал. 2.
Чл. 21. Кандидатите за обучение за придобиване на квалификация по военно дело полагат:
1. тест за физическа годност;
2. писмен тест по английски, френски или
немски език.
Чл. 22. (1) Учебното съдържание за конкурсните изпити и тестове се определя, както
следва:
1. за писмените конк у рсни изпити – в
съответствие с действащите в годината на
кандидатстване учебни планове и у чебни
програми на средните училища в Република
България;
2. за тестовете по чл. 20, ал. 1, т. 3 и чл. 21,
т. 2 – от висшето военно училище.
(2) Тестът за физическа годност се провежда по упражнения и нормативи за оценка
в съответствие с действащата нормативна
уредба, обявени със заповедта на началника
на висшето военно училище по чл. 18, ал. 2.
(3) Кандидатите се явяват на теста за физическа годност по спортно облекло, което
си осигуряват самостоятелно.
Чл. 23. Оценяването на резултатите от изпитите и тестовете се извършва, както следва:
1. от писмения конкурсен изпит – по шестобалната система;
2. от теста за физическа годност – с „издържал“ или „неиздържал“;
3. от теста по чл. 20, ал. 1, т. 3 и чл. 21,
т. 2 – с „издържал“ или „неиздържал“; оценка
„издържал“ се поставя за постигнати не помалко от 70 на сто верни отговора от теста.
Чл. 24. (1) В предварително обявените дни
за провеждане на конкурсни изпити (тестове)
всички кандидати са длъжни да се явят във
висшето военно училище не по-късно от 7,30 ч.,
като задължително носят личната си карта.
Разпределението на кандидатите по зали се
обявява пред тях в деня на изпита (теста).
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(2) Началото, продължителността и краят
на изпитите и тестовете се определят от началника на висшето военно училище.
(3) След определения час на започване на
изпитите и тестовете в залите не се допускат
кандидати, както и лица, които не са в състава на комисиите.
Чл. 25. (1) Работите от писмения конкурсен
изпит задължително се проверяват и оценяват с точност до 0,25 от двама проверяващи,
независимо един от друг.
(2) Тестовете по чл. 20, ал. 1, т. 3 и чл. 21,
т. 2 се проверяват от двама проверяващи,
независимо един от друг.
(3) Резултатите от проведените изпити и
тестове се отразяват в протоколи, които се
представят на председателя на изпитната
комисия.
(4) Изпитната комисия поставя крайната
оценка на всяка писмена конкурсна работа,
както следва:
1. оценката се определя въз основа на оценките от протоколите; тази оценка се нанася
върху писмената работа и се удостоверява с
подписите на проверяващите и на председателя на изпитната комисия;
2. при разлика между оценките на двамата
проверяващи от 0,25 оценката се закръглява
в полза на кандидата;
3. при разлика между оценките на двамата
проверяващи от 0,50 оценката се изчислява
като средноаритметична на двете оценки;
4. при разлика между оценките на двамата
проверяващи, по-голяма от 0,50, оценката
се определя от арбитър; неговата оценка е
окончателна; той я нанася върху писмената
работа и се подписва; арбитърът съставя
протокол за прегледаните от него писмени
работи и се подписва.
(5) Писмените конкурсни изпити и тестове
са анонимни. Писмена работа, върху която
има умишлено поставен знак, се анулира.
(6) Кандидатите за придобиване на висше
образование на ОКС „бакалавър“ или „професионален бакалавър по…“, които са получили на
конкурсен изпит оценка, по-ниска от „среден
3,00“, не са се явили на тест по чужд език,
както и тези, получили оценка „неиздържал“
на теста за проверка на физическата годност,
отпадат от конкурса.
(7) Кандидатите за придобиване на квалификация по военно дело, които не са се
явили или са получили оценка „неиздържал“
на тест по чужд език, както и тези, получили
оценка „неиздържал“ на теста за физическата
годност, отпадат от конкурса.
(8) Резултатите от конкурсните изпити
и тестовете са окончателни и важат само в
годината на кандидатстването.
(9) С решение на академичния съвет на
висшето военно училище се организират и
провеждат предварителни конкурсни изпити
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и тестове. Получените резултати могат да се
използват при образуването на състезателния
бал в годината на кандидатстване. Графикът
на предварителните конк у рсни изпити и
тестове, редът и условията за провеждането
им се обявяват в интернет страницата на
съответното висше военно училище.
Чл. 26. (1) На кандидатите, лауреати на
национални и международни олимпиади по
предмет, който съответства на предмета на
писмени я конку рсен изпит, и завършили
средно образование в годината на провеждане на олимпиадата, се признава оценка
„отличен 6,00“.
(2) За оценка от положен писмен конкурсен
изпит се признава оценката:
1. от държавен зрелостен изпит по съответния предмет;
2. от конкурсен изпит в акредитирани
г ра ж да нск и висш и у ч и л и ща, положен в
годината на кандидатстване; удостоверението за получената оценка се представя
от кандидат-курсанта във висшето военно
училище в периода от деня на започване на
конкурсните изпити до деня преди обявяване
на класирането.
(3) Кандидати, на които са признати оценки
по реда на ал. 1 и 2, както и явилите се на
предварителни изпити и тестове по чл. 25,
ал. 9 се явяват на останалите конку рсни
изпити и участват в класирането по реда
на чл. 35.
(4) На кандидатите се признава най-високата оценка от положен изпит във висшето
военно училище, държавен зрелостен изпит,
изпит в акредитирано гра ж данско висше
училище или от предварителен конкурсен
изпит (тест).
Чл. 27. Писмените работи на кандидатите
и протоколите от изпитите и тестовете се
съхраняват запечатани във висшето военно
училище не по-малко от една година след
провеждането на конкурсните изпити.
Раздел IV
Медицинско освидетелстване на годността и
психологична оценка (годност) на кандидатите за обучение във висше военно училище
Чл. 28. (1) На всички кандидати се извършва медицинско освидетелстване на годността и
психологична оценка (психологична годност)
за обучение във висше военно училище по
график, утвърден от началниците на висшето военно училище и Военномедицинската
академия (ВМА).
(2) Ежегодно до 15 май началникът на
ВМА със своя заповед създава организация за
медицинското освидетелстване на годността
на кандидатите, като назначава:
1. ком иси я за мед и ц и нско осви дет елстване на кандидатите за обучение в НВУ
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„Васил Левски“, формирана от специалисти
от ВМА – София;
2. комисия за медицинско освидетелстване
на кандидатите за обучение във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“, формирана от специалисти от Многопрофилна болница за активно
лечение към ВМА – Варна;
3. комисия за медицинско освидетелстване
и за определяне на психологичната оценка
(годност) на кандидатите за специализации
„Летец-пилот“, „Щурман – ръководство на
въздушното движение“ и „Разузнаване“ – във
ВМА – София, формирана от специалисти
от Научно-приложния център по военномедицинска експертиза, авиационна и морска
медицина, съгласно Наредба № Н-2 от 2011 г.
за военномедицинска експертиза на годността
за военна служба в мирно време (ДВ, бр. 24
и 25 от 2011 г.).
(3) Пред медицинските комисии по ал. 2
кандидатите представят лична амбулаторна
карта (военнослужещите – здравна книжка)
за здравословно състояние с отразена актуална етапна епикриза от личния лекар и копие
от удостоверението от областния Център
за психично здраве, писмо-направление от
началника на съответното военно окръжие
и лична карта.
(4) Ежегодно до 15 май началниците на
висши военни училища със свои заповеди
назначават комисии за психологична оценка на кандидатите за обучение и определят
реда за нейното провеждане в съответствие
с разпоредбите на Наредба № Н-12 от 2011 г.
за психологичното осигуряване на военнослужещите от Министерството на отбраната,
Българската армия и структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната (ДВ,
бр. 44 от 2011 г.).
(5) В комисията, назначена със заповедта
на началника на НВУ „Васил Левски“, по
ал. 4 се включват психолози и технически
сътрудници от университета и определените
със заповед на началника на ВМА – София,
представители на Центъра по психично здраве
и превенция.
(6) В комисията, назначена със заповедта
на началника на ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“,
по ал. 4 се включват специалисти по психологично осигуряване от училището, Щаба на
Военноморските сили, Военноморските бази,
Многопрофилна болница за активно лечение
към ВМА – Варна, както и технически сътрудници от ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“.
(7) В комисията, назначена със заповед на
началника на ВМА, за определяне на психологичната оценка (годност) на кандидатите
за спец иа л иза ц и и „Ле т ец-п и ло т“, „Щ у р ман – ръководство на въздушното движение“
и „Разузнаване“ се включват специалисти
от Научно-приложния център по военномедицинска експертиза, авиационна и морска
медицина.
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(8) При медицинското освидетелстване
за годност на кандидатите за обучение във
висше военно училище и възникнала необходимост от извършване на допълнителни
изследвания и консултативни прегледи за
изясняване на здравословното им състояние
те се насочват към съответната клиника,
отделение или лаборатория във ВМ А. Найчесто срещаните заболявания, водещи до
негодност на кандидати за обу чение във
висше военно у чилище, са определени в
приложение № 2.
(9) Н ач а л н и ц и т е н а висш и т е во ен н и
у ч и л и ща оси г у ря ват под ход я щ и услови я
за работа на комисиите по ал. 2, т. 1 и 2,
к а к т о и доп ъ л н и т елен мед и ц и нск и пер сона л, кабинет и, медиц инска а парат у ра,
инструментариум и консумативи по заявка
на председателите на комисии.
(10) Председателите на комисиите за извършване на медицинско освидетелстване
п ровеж дат п ред вари т елен и нс т ру к та ж и
дават указания на членовете на съответните комисии един ден преди започване на
прегледите.
(11) Началникът на висшето военно училище организира уведомяването на кандидатите
за медицинските прегледи и изследвания,
които им предстоят.
Чл. 29. (1) Кандидатите за специализации
„Летец-пилот“, „Щурман – ръководство на
въздушното движение“ и „Разузнаване“ се
явяват на медицински прегледи и изследвания
във ВМА – София, организирано, по график
на началника на НВУ „Васил Левски“.
(2) Кандидатите за плавателно обучение
се явяват на медицински прегледи и изследвания в Многопрофилна болница за активно
лечение към ВМА – Варна, организирано,
по график на началника на ВВМУ „Никола
Й. Вапцаров“.
(3) Н ач а л н и ц и т е н а вис ш и т е в о ен н и
училища изпращат списъците по ал. 3 до
нача лниците на Цент ра лното военно окръжие – София, и ЦВМК – ВМ А – София.
(4) Началникът на Централното военно
окръжие – София, изготвя график на кандидат-курсантите за медицинско освидетелстване съгласувано с ЦВМК – ВМА – София,
и уведомява кандидатите.
(5) При представяне на документ за медицинско освидетелстване от ЦВМК – ВМА – София, и ЦВМК – ВМ А – Варна, кандидатите
не преминават медицински прегледи пред
комисиите по чл. 28, ал. 2, т. 1 и 2.
(6) Началникът на Централното военно
окръж ие – Софи я, организира настан яването за нощуване в рамките на гарнизон
Софи я на кандидатите за специализации
„Летец-пилот“, „Щурман – ръководство на
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въздушното движение“ и „Разузнаване“, като
финансовите средства се поемат по Основна
програма 2.
Чл. 30. (1) Медицинското освидетелстване
на годността на кандидатите за обучение във
висше военно училище се извършва съгласно
изискванията на Наредба № Н-2 от 2011 г. за
военномедицинска експертиза на годността
за военна служба в мирно време.
(2) Медицинското освидетелстване завършва с издаване на експертно заключение
по годността за обучение във висше военно
у чи лище, което може да бъде „годен за
обучение във висше военно училище“ или
„нег оден за обу чен ие във висше воен но
училище“.
(3) Кандидат, за когото заключението е
„негоден за висше военно училище“ („негоден за специализация „Летец-пилот“, „Щурман – ръководство на въздушното движение“
и „Разузнаване“), отпада от по-нататъшно
у частие в конку рса или от к ласиране за
съответната специализация.
(4) За резултатите от медицинското освидетелстване на кандидатите се съставя
протокол, който се представя на председателя
на изпитната комисия ежедневно.
Чл. 31. (1) Според получените резултати
при определяне на психологичната оценка
(годност) кан ди дат и те за спец иа лизац ии
„Летец-пи лот“ и „Щу рман – ръководст во
на въздушното движение“ се разпределят в
три групи, като:
1. кандидатите от първа група получават
6 единици към състезателния си бал;
2. кандидатите от втора група получават
4 единици към състезателния си бал;
3. кандидатите от трета група не получават допълнителни единици към бала си.
(2) Психологичната оценка (годност) на
кандидатите за всички специализации в НВУ
„Васил Левски“, с изключение на тези по
ал. 1, се извършва от комисията по чл. 28,
ал. 4 по утвърдена от началника методика.
Според получените резултати кандидатите
се разпределят в пет групи, като:
1. кандидатите от първа група получават
3 единици към състезателния си бал;
2. кандидатите от втора група получават
2,5 единици към състезателния си бал;
3. кандидатите от трета група получават
2 единици към състезателния си бал;
4. кандидатите от четвърта група получават 0,5 единици към състезателния си бал;
5. кандидатите от пета група не получават допълнителни единици към бала си и
отпадат от по-нататъшно участие в конкурса
за университета.
(3) Психологичната оценка (годност) на
кандидатите за обучение във ВВМУ „Никола
Й. Вапцаров“ се извършва в училището от
комисията по чл. 28, ал. 4 по утвърдена от на-
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чалника методика. В резултат на проверката
комисията изготвя заключение (становище)
за всеки кандидат „Психологично пригоден
за обучение във ВВМУ“ или „Психологично
непригоден за обучение във ВВМУ“.
(4) Получените резултати от психологичната
оценка (годност) не подлежат на обжалване и
се отнасят само за нуждите на процедурата
по кандидатстване в сроковете, определени
в Наредба № Н-12 от 2011 г. за психологичното осигуряване на военнослужещите от
Министерството на отбраната, Българската
армия и структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната.
(5) За резул тат и т е о т пси холог и чната
оценка (годност) на кандидатите се съставя
протокол, който се представя на председателя
на комисията.
Раздел V
Балообразуване и класиране на кандидатите
за обучение
Чл. 32. (1) В заповедта по чл. 18, ал. 2
началниците на висшите военни училища
определят реда за формиране на състезателния
бал на кандидатите.
(2) При образуване на състезателния бал
на кандидатите, положили повече от един
писмен конкурсен изпит, когато това е възможно за желаната специалност, се използва
най-високата получена от тях оценка.
(3) На кандидатите за придобиване на
висше образование на ОКС „бакалавър“ или
„професионален бакалавър по…“, получили на
теста по чужд език оценка „не издържал“, се
отнемат 0,5 единици от състезателния бал.
Чл. 33. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по учебен
предмет, участващ при образуването на състезателния бал, като едната от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на
обучение, при изчисляване на състезателния
бал се отчита по-високата от двете оценки.
Чл. 34. Когато в дипломата за средно образование по съответен учебен предмет не
е вписана оценка, която следва да участва в
образуването на състезателния бал, кандидатът представя удостоверение за положен
изпит по този предмет в училище, определено
от началника на съответния инспекторат по
образованието на Министерството на образованието, младежта и науката.
Чл. 35. (1) Класирането на кандидатите за
придобиване на висше образование на ОКС
„бакалавър“ от професионално направление
„Военно дело“ и ОКС „бакалавър“ от друго
професионално направление и за придобиване
на ОКС „професионален бакалавър по…“ се
извършва по форми на обучение в низходящ
ред на състезателния бал по реда на посочените в състезателния картон специалности и
специализации.
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(2) При еднакъв състезателен бал подреждането на кандидатите се извършва според
общия успех от дипломите им за средно
образование.
(3) Кандидатите – военнослужещи, за обучение за придобиване на квалификация по
военно дело, издържали тестовете по чл. 21,
се класират по средния успех от дипломата
за висше образование.
(4) Минималният бал за участие в класирането за кандидатите за придобиване на ОКС
„бакалавър“ или „професионален бакалавър
по…“ е 20,00, а за кандидатите за придобиване
на квалификация по военно дело е 4,00.
(5) Класирането на кандидатите се обявява
до 17,00 ч. в деня преди началото на работата
на приемната комисия.
Раздел VI
Приемане на кандидатите за обучение
Чл. 36. (1) Приемането на кандидатите за
обучение във всяко висше военно училище
се извършва от приемна комисия, назначена
със заповед на министъра на отбраната. В
работата на комисията вземат участие представители на висшето военно училище, на
дирекция „Управление на човешките ресурси“, на видовете въоръжени сили и на други
потребители на кадри.
(2) Със заповедта по ал. 1 по предложение
на началника на съответното висше военно
училище се определят времето и мястото
на работа на приемните комисии, както и
крайният срок за явяване на кандидатите за
провеждане на беседа.
(3) Приемната комисия беседва с всеки
кандидат, като предварително те са разделени
според придобиваната ОКС „бакалавър“ или
„професионален бакалавър по…“, или придобиваната квалификация по военно дело.
(4) След приключване на беседата с всеки
кандидат за обучение председателят на комисията обявява решението за приемането или
неприемането му.
Чл. 37. В рамките на утвърдения с акт на
Министерския съвет брой на места за прием
по чл. 3, ал. 1, т. 1 – 3 при облекчени условия
се приемат кандидати, успешно участвали в
конкурсните изпити и които са:
1. класирани с еднакъв състезателен бал;
2. кръгли сираци;
3. близнаци, които кандидатстват едновременно във висшето военно училище и единият
от тях е приет.
4. отгледани в домове за деца, лишени от
родителски грижи.
Чл. 38. (1) Приемната комисия определя
до 20 на сто от класираните кандидати за
придобиване на ОКС „бакалавър“ или „професионален бакалавър по…“ за резерви по
всяка специалност, подредени по низходящ
ред на състезателния бал.
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(2) Кандидати, които са изтеглили документите си, се смятат за отказали се.
(3) Решението на приемната комисия е
окончателно и не подлежи на преразглеждане.
Чл. 39. При необходимост със заповед
на началника на висшето военно училище
се организира втори прием и попълване на
незаетите места. В него могат да участват и
кандидатите, които не са се явили пред приемната комисия за първото класиране.
Чл. 40. (1) Приетите кандидати се уведомяват писмено за специалността и специализацията, в които са приети, и за времето
за явяване във висшето военно училище за
започване на обучението.
(2) Местата на приетите обучаеми, които не
са се явили на определената дата за започване
на обучението, се попълват от резервите по
низходящ ред на състезателния бал.
(3) В срок до десет дни след подписването на заповедта за приемане на обучаемите
началниците на висшите военни училища
уведомяват съответните военни окръжия за
приетите кандидати по чл. 1, т. 1 и ги въвеждат
в Автоматизираната система за управление
на човешките ресурси.
(4) В срока по ал. 3 в дирекция „Управление
на човешките ресурси“ – МО, се изпращат на
хартиен и магнитен носител окончателните
списъци с имената на приетите за обучение,
разделени според придобиваната ОКС – „бакалавър“, „професионален бакалавър по…“, или
придобиваната квалификация по военно дело.
Чл. 41. До 3 дни след издаването на наредбата директорът на дирекция „Връзки с
обществеността“ – МО, организира нейното
публикуване на интернет страницата на Министерството на отбраната, а началниците на
НВУ „Васил Левски“ и на ВВМУ „Никола Й.
Вапцаров“ – на страницата на съответното
висше военно училище.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 142, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и
чл. 116а, ал.1 от Правилника за прилагане на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.
§ 2. Редът за кандидатстването и приемането на чуждестранни граждани за обучаеми
във висшите военни училища се определя
в съответствие с действащите двустранни
спогодби.
§ 3. До края на 2015 г. към документите
по чл. 12, ал. 3 се прилага един атестационен
формуляр с препоръка за обучение във висше
военно училище.
§ 4. Отменя се Наредба № Н-6 от 2011 г.
за условията и реда за приемане във висшите
военни училища (ДВ, бр. 26 от 2011 г.).
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§ 5. В Наредба № Н-12 от 2011 г. за психологичното осигуряване на военнослужещите
от Министерството на отбраната, Българската
армия и структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната (ДВ, бр. 44 от
2011 г.) думите „Допълнителна разпоредба“
се заменят с „Допълнителни разпоредби“ и
се създава § 1а:
„§ 1а. По отношение на военнослужещите – кандидати за обучение в НВУ „Васил
Левски“ и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, се прилагат разпоредбите по тази наредба за кандидат-курсантите в съответните висши военни
училища.“
§ 6. В чл. 23 от Наредба № Н-2 от 2011 г.
за военномедицинска експертиза на годността
за военна служба в мирно време (ДВ, бр. 24
и 25 от 2011 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Кандидатите за“ се
добавя „летателно и плавателно“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Кандидатите за обучение във висши
военни у чилища, извън тези по ал. 1, се
освидетелстват от комисия за медицинско
освидетелстване, формирана от лекари специалисти от ВМА, назначена със заповед на
началника на ВМА.“
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Аню Ангелов

Рег. № ........./...20… г.
Екз. №.........................

Приложение № 1
към чл. 13, ал. 3

УТВЪРЖДАВАМ:
КОМАНДИР ..............................................................
_ _ _ _ _ _._ _ _ _ _ _. 20…… г.
П Р О Т О К О Л
от заседанието на комисията във военно формирование ............................................................ за удостояване на военнослужещи от …………………………………,
кандидати за обучение в НВУ „В. Левски“ (ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“) за придобиване на висше образование по специалности от професионално направление „Военно дело“ за учебната ……………… г.
Днес, ..............20….г., комисия, назначена със
за повед № .../.........20…..г. на кома н д и ра на
........................., в състав:
Председател: .....................................
Членове: 1. ........................................
2. ........................................
3. .......................................,
провери документите на кандидатите ………………………
за обучение в НВУ „В. Левски“ (ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“) за придобиване на висше образова н ие по спец иа л нос т и о т п рофесиона лно направление „Военно дело“ за у чебната
……………… за съответствие с условията на Наредба
№ ……………/………………………20….. г. и тяхната комплектност, в резултат на което
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Комисията П P Е Д Л А Г А :
1. Да бъдат удостоени следните военнослужещи:
№
по
ред

Звание, име,
презиме,
фамилия

ЕГН

Военно Атесформи- тациДлъжност
роваонна
ние
оценка

Образование и
военна
квалификация

Ниво на разрешение за достъп до класиф.
информация

Ниво на владеене на английски/френски език по
STANAG 6001

1.
2.
3.
4.
2. Не удостоява следните военнослужещи:
2.1. Звание, име, презиме, фамилия – причини
за неудостояването
2.2.
2.3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.
3.
Отпечатано в 1 екз.
Размножено в … екз.

Приложение № 2
към чл. 28, ал. 8
Най-често срещани заболявания, водещи до
негодност при медицинското освидетелстване
на кандидат-курсанти за обучение във висше
военно училище
– Вродени аномалии на сърдечно-съдовата
система;
– Артериална хипертония;
– Ритъмни и проводни нарушения на сърцето;
– Бронхиална астма, туберкулоза;
– Ерозивни гастродуоденити;
– Язва на стомаха и дванадесетопръстника;
– Хепатит А – до 1 год. от заболяването, без
усложнения;
– Хепатит В и С;
– Диабет и други болести на жлезите с вътрешна секреция;
– СПИН;
– Кръвни заболявания (анемии, левкози и др.);
– Бъбречно-каменна болест;
– Жлъчно-каменна болест;
– Изкривявания на гръбначния стълб;
– Дегенеративни заболявания на гръбначния
стълб (болест на Шоерман – Мау);
– Вродени аномалии;
– Съдови заболявания;
– Остри и хронични гинекологични заболявания;
– Вътрешночерепни травми, мозъчни сътресения, мозъчна контузия;
– Травми и увреди на периферната нервна
система (парези, парализи и лезии на периферни
нерви);
– Увреждания на междупрешленните дискове
на гръбначния стълб (дискови протрузии, дискови хернии);
– Епизодични и пароксизмални разстройства
(епилепсия и еквиваленти);

– Вродени аномалии на нервната система
(спина бифида);
– Неврит на слуховия нерв;
– Изк ривена носна прег ра да (зат руднено
носно дишане);
– Ринитис алергика;
– Смущения във вестибуларния апарат;
– Кривогледство;
– Увреждане на ретината и зрителния нерв;
– Употреба на психоактивни вещества (наркотици, седативни и успокояващи медикаменти,
психостимуланти, енергийни напитки);
– Злоупотреба или зависимост от алкохол;
– Личностови разстройства;
– Психотични разстройства;
– Афективни разстройства;
– Преживян тежък стрес в рамките на последната година, който причинява периодична
или постоянна тревожност, проблеми със съня,
а мислите и емоциите постоянно са ангажирани
с преживяната психотравма;
– Псориазис;
– Витилиго по откритите части;
– Алопеция;
– Акне – тежка форма;
– Хронична уртикария;
– Множество кариеси или зъбни корони;
– Злокачествени заболявания.
12778

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2011 г. за условията и реда за
приемане във Военна академия „Г. С. Раковски“ (обн., ДВ, бр. 26 от 2011 г.; изм., бр. 40
от 2011 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 2 думите „до края на декември“ се заменят с „до 10 декември“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „до края на януари“ се
заличават.
2. В ал. 3 думите „до края на февруари“
се заменят с „до 10 януари“.
§ 3. В наименованието на раздел II и в чл. 5
думите „(Генералщабен курс)“ се заличават.
§ 4. В чл. 7, ал. 1 думите „до 20 март“ се
заменят с „до 10 февруари“.
§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „в Съвместното оперативно командване и в щабовете на видовете
въоръжени сили“ се заменят с „в Съвместното
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командване на силите, в структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и в
командванията на видовете въоръжени сили“.
2. В ал. 4 думите „до 30 април“ се заменят
с „до 10 март“.
§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „до 10 май“ се заменят с
„до 30 март“;
2. В т. 2 думите „до 20 май“ се заменят с
„до 10 април“.
§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1, като
думата „май“ се заменя с „март“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Копие от заповедта по ал. 1 се изпраща в дирекция „Управление на човешките
ресурси.“
§ 8. В чл. 16 думата „юли“ се заменя с
„април“.
§ 9. В чл. 18 думите „(Генералщабен курс
или академия)“ се заличават.
§ 10. В чл. 21, ал. 1 думите „до 20 март“
се заменят с „до 10 февруари“.
§ 11. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „в Съвместното оперативно
командване в щабовете на видовете въоръжени сили и във военните формирования и
структурите с ранг не по-нисък от бригада“
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се заменят с „в Съвместното командване на
силите, в структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната, в командванията
на видовете въоръжени сили и във военните
формирования и структурите с ранг не понисък от бригада“.
2. В ал. 4 думите „до 30 април“ се заменят
с „до 10 март“.
§ 12. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „до 10 май“ се заменят с
„до 30 март“.
2. В т. 2 думите „до 20 май“ се заменят с
„до 10 април“.
§ 13. В чл. 25 думата „май“ се заменя с
„март“.
§ 14. В чл. 35, ал. 2 думите „до 10 януари“
се заменят с „до 10 декември“.
§ 15. В чл. 36 думите „добър 4,00“ се заменят с „добър“.
§ 16. В чл. 39, т. 1 думите „до 1 юни“ се
заменят с „до 31 март“.
§ 17. В чл. 41, ал. 1 думите „до 30 септември“ се заменят с „до 30 април“.
Заключителна разпоредба
§ 18. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Аню Ангелов
12777
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-99
от 17 ноември 2011 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 20, т. 3 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища и молба от лицето,
получило разрешение за откриване на Частно
начално училище „Питагор“ – София, изменям
Заповед № РД-14-86 от 18.05.2007 г. (ДВ, бр. 45 от
2007 г.), както следва:
Изречения трето и четвърто се изменят така:
„Официалният адрес на училището и адресът на
сградата, в която ще се провежда обучението,
е: София, район „Красно село“, бул. Ген. М. Д.
Скобелев 58, парцел I, квадрат 285.“
Министър: С. Игнатов
12666
ЗАПОВЕД № РД-14-100
от 18 ноември 2011 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 20, т. 3 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на
частни детски градини и училища и молба от
лицето, получило разрешение за откриване на
Първа частна математическа гимназия – София,
изменям Заповед № РД-14-92 от 04.06.2004 г. (ДВ,
бр. 53 от 2004 г.), изм. със Заповед № РД-14-73 от
30.06.2010 г. (ДВ, бр. 56 от 2010 г.), както следва:
Изречение трето се изменя така: „Официалният
адрес и адресът на сградата, в която ще се провежда
обучението, е: София, район „Красно село“, бул.
Ген. М. Д. Скобелев 58, парцел І, квадрат 285.“
Министър: С. Игнатов
12667
ЗАПОВЕД № РД-14-101
от 18 ноември 2011 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища и молба от лицето,
получило разрешение за откриване на Частен
професионален колеж по туризъм „Алеко Константинов“ – София, изменям Заповед № РД-14-27 от
14.04.2008 г. (ДВ, бр. 44 от 2008 г.), както следва:
Изречението: „Училището се управлява и
представлява от Милена Петрова Стоянова“ се
заменя със: „Колежът се управлява и представлява
от Борислав Стефанов Бойчев“.
Министър: С. Игнатов
12668

ЗАПОВЕД № РД-14-102
от 18 ноември 2011 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета и чл. 17 от Наредба № 7 от 2001 г. за
откриване, преобразуване, промени и закриване
на частни детски градини и училища разрешавам на „Тути 2011“ – ООД, представлявано от
Красимира Йорданова Лазарова-Мачкова, ЕИК
211567621, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Червена стена 28,
да открие Частна целодневна детска градина
„Тути“ – София, при следните условия:
1. Възпитанието и обучението в детската градина се организират и провеждат по утвърдена
програма в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание
и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна целодневна
детска градина „Тути“ – София, е: София, район
„Лозенец“, ул. Червена стена 28, УПИ ХХ-132 в
кв. 242б по плана на София, кадастрален лист 475.
4. Възпитанието и обучението на децата се
провеждат на адрес: София, район „Лозенец“, ул.
Червена стена 28.
5. Детската градина се управлява и представлява от Лилия Славева Пешева-Палазова.
12669

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-103
от 18 ноември 2011 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на
частни детски градини и училища и молба от
лицето, получило разрешение за откриване на
Частен професионален колеж „Делта“ – Пловдив,
изменям Заповед № РД-14-13 от 23.06.1997 г. (ДВ,
бр. 54 от 1997 г.), изм. и допълнена със Заповед
№ РД-14-2 от 10.01.2001 г. (ДВ, бр. 7 от 2001 г.),
Заповед № РД-14-129 от 01.08.2003 г. (ДВ, бр. 73 от
2003 г.), изм. и допълнена със Заповед № РД-14160 от 08.10.2004 г. (ДВ, бр. 97 от 2004 г.), изм. и
допълнена със Заповед № РД-14-186 от 03.10.2006 г.
(ДВ, бр. 85 от 2006 г.), изм. и допълнена със Заповед № РД-14-204 от 09.06.2008 г. (ДВ, бр. 59 от
2008 г.), изм. и допълнена със Заповед № РД-14536 от 04.11.2008 г. (ДВ, бр. 104 от 2008 г.), изм. и
допълнена със Заповед № РД-14-114 от 21.07.2010 г.
(ДВ, бр. 62 от 2010 г.), както следва:
Изречението: „Училището се управлява и
представлява от Здравка Рангелова Тодорова“ се
заменя със: „Училището се управлява и представлява от Стефко Драгомиров Стойчев.“
12670

Министър: С. Игнатов
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-831
от 14 ноември 2011 г.
На основание чл. 39 във връзка с чл. 33 и 43 от
Закона за защитените територии с цел запазване
на растителен вид българска гърлица (Limonium
bulgaricum Ančev) и неговото местообитание
нареждам:
1. Обявявам защитена местност Находище
на българска гърлица в землището на с. Горна
Студена, община Свищов, област Велико Търново,
с площ 39,981 дка.
2. Защитена местност Находище на българска
гърлица включва имот с номер 122002 съгласно
картата на възстановената собственост за землището на с. Горна Студена, ЕК АТТЕ 16393,
община Свищов, област Велико Търново, с площ
39,981 дка.
3. В границите на защитената местност се
забранява:
3.1. строителство;
3.2. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
3.3. внасяне на неместни видове;
3.4. залесяване;
3.5. разораване.
4. След влизане в сила на заповедта РИОСВ –
Велико Търново, да предприеме необходимите
действия по отразяване на защитената местност
в картата на възстановената собственост за
землището на с. Горна Студена, ЕКАТТЕ 16393,
община Свищов, област Велико Търново.
5. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при
Министерството на околната среда и водите.
6. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
7. Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
12803

За министър: Ив. Василева

ЗАПОВЕД № РД-832
от 14 ноември 2011 г.
На основание чл. 42, ал. 6 и чл. 43 от Закона
за защитените територии във връзка с извършени
по-точни замервания нареждам:
1. Актуализирам площта на защитена територия – защитена местност Лонгозите, в землищата
на с. Коневец, община „Тунджа“, област Ямбол, и
с. Бояново, община Елхово“, област Ямбол, обявена като буферна зона на резерват „Горна Топчия“
със Заповед № 755 от 19.07.1984 г. на председателя
на Комитета за опазване на природната среда
при Министерския съвет (ДВ, бр. 69 от 1984 г.),
прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-619 от 27.07.2007 г. на министъра на
околната среда и водите (ДВ, бр. 72 от 2007 г.),
от 1578 дка на 1769,091 дка.
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2. В границите на защитена местност Лонгозите, определени с акта за обявяване по т. 1,
попадат имоти, както следва:
2.1. Имоти № 000166, 000167, 000169, 000170,
000172, 000174, 000211, 000213, 000214, 000267,
000290, 033004, 033005, 033009, 033010, 033011,
033012, 033013, 033014, 033015, 033016, 033017,
033025, 033026, 033027, 033028, 033029, 033030,
033031, 033032, 033033, 033034, 033035, 033036,
033037, 033038, 033039, 033040, 039011, 039014,
039016, 050004, 050005, 050139 съгласно картата
на възстановената собственост за землището на
с. Коневец, ЕКАТТЕ 38279, община „Тунджа“,
област Ямбол, с обща площ 1461,467 дка.
2.2. Имоти № 000401 и 085029 съгласно картата
на възстановената собственост за землището на с.
Бояново, ЕКАТТЕ 06001, община Елхово, област
Ямбол, с обща площ 307,624 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
по границата на защитена местност Лонгозите
и картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда
и водите и в РИОСВ – Стара Загора.
4. Актуализираните данни по заповедта да се
впишат в Държавния регистър на защитените
територии при Министерството на околната
среда и водите.
5. Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
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За министър: Ив. Василева

ЗАПОВЕД № РД-833
от 14 ноември 2011 г.
На основание чл. 42, ал. 6 и чл. 43 от Закона
за защитените територии във връзка с извършени
по-точни замервания нареждам:
1. Актуализирам площта на защитена територия – природна забележителност „Държавна гора
около манастира „Света Троица“, в землищата
на с. Устрем и с. Мрамор, община Тополовград,
област Хасково, обявена със Заповед № 995 от
21.04.1971 г. на министъра на горите и горската
промишленост (ДВ, бр. 41 от 1971 г.), от 1212 дка
на 1204,480 дка.
2. В границите на природна забележителност
„Държавна гора около манастира „Света Троица“,
определени със заповедта по т. 1, попадат имоти,
както следва:
2.1. Имоти № 000004, 000005, 000007, 000008,
000022, 000023, 000024, 000026, 000235, 000236,
000534, 000550, 000551, 000568, 000583, 000594,
000620, 094001, 094002, 315004 съгласно картата
на възстановената собственост за землището на
с. Устрем, ЕКАТТЕ 75191, община Тополовград,
област Хасково, с обща площ 1146,136 дка.
2.2. Имот № 1530 06 съгласно картата на
възстановената собственост за землището на с.
Мрамор, ЕКАТТЕ 49219, община Тополовград,
област Хасково, с площ 58,344 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките по границата на природна забележителност
„Държавна гора около манастира „Света Троица“
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и картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда
и водите и в РИОСВ – Стара Загора.
4. Актуализираните данни по заповедта да се
впишат в Държавния регистър на защитените
територии при Министерството на околната
среда и водите.
5. Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър: Ив. Василева
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ЗАПОВЕД № РД-835
от 14 ноември 2011 г.
На основание чл. 39 във връзка с чл. 33 и 43
от Закона за защитените територии с цел опазване на естествено находище на източен чинар
(Platanus orientalis) нареждам:
1. Обявявам защитена местност Чинарите в
землището на с. Белащица, община „Родопи“,
област Пловдив, с площ 11,309 дка.
2. Защитена местност Чинарите включва имот
с номер 015039 съгласно картата на възстановена собственост за землището на с. Белащица,
EКАТТE 03304, община „Родопи“, област Пловдив,
с площ 11,309 дка.
3. В границите на защитената местност се
забранява:
3.1. промяна на предназначението и начина
на трайно ползване на земята;
3.2. строителство с изключение на ремонт и
поддръжка на съществуващи сгради и съоръжения;
3.3. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
3.4. унищожаване и повреждане на естествена
растителност;
3.5. провеждане на сечи с изключение на
санитарни;
3.6. залесяване с неместни и нехарактерни за
района растителни видове;
3.7. паша и бивакуване на домашни животни.
4. След влизане в сила на заповедта РИОСВ –
Пловдив, да предприеме необходимите действия
по отразяване на защитената местност в картата
на възстановената собственост за землището на
с. Белащица, EКАТТE 03304, община „Родопи“,
област Пловдив.
5. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при
Министерството на околната среда и водите.
6. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
7. Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър: Ив. Василева
12806
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-2361
от 15 ноември 2011 г.
На основание чл. 150, ал. 6 във връзка с ал. 2
и чл. 129, ал. 3 ЗУТ, писма с вх. № АУ 22-27 от
19.10.2011 г., АУ 23-1 от 21.10.2011 г. и АУ 14-30
от 02.11.2011 г. на „КонтурГлобал Марица-изток
3“ – АД, Решение № 755 от 21.09.2004 г. на Министерския съвет за утвърждаване на списък
на стратегическите обекти от национално значение в енергетиката, писмо изх. № АУ 23-1 от
11.04.2011 г. на МРРБ за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна
инициатива, нотариален акт № 192, том ІІІ, дело
636/2003, стр. 9446, рег. № 1414 от 14.08.2003 г.,
от Службата по вписванията – Раднево, комбинирана скица № 7720 от 19.07.2011 г. за ПИ с
идентификатор 53134.301.73, издадена от Службата
по геодезия, картография и кадастър – Стара
Загора, писмо изх. № ОВОС-2568 от 27.12.2010 г.
на МОСВ за преценяване необходимостта от
екологична оценка и оценка за съвместимостта
на инвестиционното предложение с предмета и
целите на опазване на защитените зони, писмо
изх. № 26-00-3236 от 20.10.2011 г. на МОСВ относно ПУП – ПРЗ и ПУП – ПП – двата плана
съответстват по обхват и предмет на инвестиционното предложение на възложителя, което
не попада в обхвата на глава шеста от ЗООС и
не е предмет на процедура по ОВОС или екологична оценка, съгласуване с Министерството на културата – НИНКН – писмо № 327 от
07.03.2011 г., с което МК съгласува ПУП – ПРЗ
и парцеларен план, съобщения за изработения
ПУП – ПРЗ и ПП изх. № 26-00-189 и 26-00-190
от 23.08.2011 г., изготвени от Община Гълъбово,
договор за учредяване право на прокарване на
подземна тръбна канална мрежа за кабел 20 kV
през имот № 000065 между „Енергоремонт – Гълъбово“ – АД, и „Енел Марица-изток 3“, Решение
№ 584 по протокол № 61 от 28.07.2011 г. и Решение № 613 по протокол № 63 от 18.08.2011 г. от
заседания на Общинския съвет – гр. Гълъбово,
и решение по т. 1 от протокол № УТ-01-02-24
от 03.11.2011 г. от заседание на Националния
експертен съвет по устройство на територията
и регионална политика при МРРБ нареждам:
Одобрявам комплексен проект за инвестиционна инициатива, състоящ се от следните
самостоятелни съставни части:
1. Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) и парцеларен
план за обект „Ново ел. захранване на помпена
станция „Розов кладенец“, състоящо се от линия
20 kV, КРУ и силов трансформатор към нея“, в
поземлен имот № 53134.301.73 и поземлен имот
№ 53134.65 в землището на с. Обручище, община

БРОЙ 96

ДЪРЖАВЕН

Гълъбово, област Стара Загора, съгласно приетите и одобрени графични части, представляващи
неразделна част от заповедта.
2. Инвестиционен проект за „Ново ел. захранване на помпена станция „Розов кладенец“,
състоящо се от линия 20 kV, КРУ и силов трансформатор към нея“ във фаза – работен проект.
Заповедта за одобряване на инвестиционния
проект е основание за издаване на разрешение
за строеж в полза на възложителя при условията
на чл. 150, ал. 6 ЗУТ. Разрешението за строеж
се съобщава само по реда на чл. 149, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс за защита на особено
важен обществен интерес допускам предварително
изпълнение на заповедта.
Мотиви
ТЕЦ „КонтурГлобал Марица-изток 3“ осигурява около 11 % от електроенергията в страната.
Тя е основна централа за покриване на подвърхови товари в електроенергийната система на
страната, а именно да гарантира сигурността
на енергийната система на България и осигуряването на непрекъсваемо електрозахранване за
промишлеността и населението.
Непрекъснатата работа на централата зависи
до голяма степен от наличието на вода за технологични нужди, която се осигурява от язовир
„Розов кладенец“, чрез помпена станция „Розов
кладенец“. Към момента ел. захранването на
помпена станция „Розов кладенец“ се осъществява от ТЕЦ „Брикел“, която преустановява
дейност, тъй като не отговаря на изискванията
на Директива 2001/80/ЕС за ограничаване на
емисиите на определени замърсители във въздуха, изпускани от големи горивни инсталации.
Поради риска ТЕЦ „КонтурГлобал Марицаизток 3“ да се окаже в невъзможност да задоволява нуждите си от сурова вода се налага
спешно изграждане на паралелно захранване с
електрическа енергия чрез преносната мрежа на
ЕВН – „Ново ел. захранване на помпена станция
„Розов кладенец“, състоящо се от линия 20 kV,
КРУ и силов трансформатор към нея“, което ще
гарантира подаването на вода към централата,
като нейната непрекъсната работа ще осигури
стабилността и сигурността на енергийната система на България и снабдяването на населението
с електроенергия.
Предварителното изпълнение може да се обжалва пред Върховния административен съд в
3-дневен срок от съобщаването му в „Държавен
вестник“ чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 30-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството.
За министър: Ек. Захариева
12742
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МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 142
от 2 ноември 2011 г.
за търсене и проучване на неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ „Тодорови ливади“,
разположена в землището на с. Глава, община
Червен бряг, област Плевен
На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1 във
връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 5, т. 1
на Закона за подземните богатства и § 105, ал. 2
ЗИДЗПБ (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и протоколно решение по т. 16 от протокол № 38 на Министерския
съвет от 13 октомври 2011 г. разрешавам на „Пътинженеринг“ – АД, Плевен – титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на
Агенцията по вписванията под ЕИК 114000762, със
седалище и адрес на управление Плевен, ул. Редута
2, да извърши за своя сметка търсене и проучване
на неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ
„Тодорови ливади“, разположена в землището на
с. Глава, община Червен бряг, област Плевен, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 1,75 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейностите
по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на геоложките търсещо-проучвателни работи, както и добивът за
технологични изпитания се определят в работната
програма и договора за търсене и проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договор за търсене и проучване
с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки, определящи границите на площ „Тодорови ливади“
Координатна система 1970 г.
№

X(m)

Y(m)

1

2

3

1.

4718355

8580210

2.

4718103

8580515
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1

2

3

3.

4717903

8580490

4.

4717825

8580280

5.

4717695

8580100

6.

4717500

8580060

7.

4717030

8579290
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Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Долния Орман“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4545200

8631522

2.

4544977

8631638

8.

4716735

8579063

9.

4716895

8578687

3.

4544600

8630885

10.

4717022

8578533

4.

4544850

8630000

5.

4545215

8630000

6.

4545260

8630370

11.

4717375

8578280

12.

4717800

8578855

13.

4718175

8579180

14.

4718175

8579928

12704
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РАЗРЕШЕНИЕ № 144
от 2 ноември 2011 г.

РАЗРЕШЕНИЕ № 143
от 2 ноември 2011 г.
за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните
богатства, в площ „Долния Орман“, разположена в землището на с. Рогош, община „Марица“,
област Пловдив
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 ЗПБ и § 105,
ал. 2 ЗИДЗПБ (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и протоколно
решение по т. 15 от протокол № 38 на Министерския съвет от 13 октомври 2011 г. разрешавам на
„Запрянови – 03“ – ООД, Асеновград – титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
115816551, със седалище и адрес на управление
Асеновград, ул. Васил Левски 5, ет. 2, ап. 5, да
извърши за своя сметка проучване на неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за
подземните богатства, в площ „Долния Орман“,
разположена в землището на с. Рогош, община
„Марица“, област Пловдив, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 18 месеца.
2. Размерът на площта е 0,77 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните
работи, както и добивът за технологични изпитания
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.

за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Високото“,
разположена в землището на с. Сърнево, община
Раднево, област Стара Загора
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за
подземните богатства и § 105, ал. 2 ЗИДЗПБ (ДВ,
бр. 100 от 2010 г.) и протоколно решение по т. 17
от протокол № 38 на Министерския съвет от 13
октомври 2011 г. разрешавам на „Солид“ – ООД,
Стара Загора – титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията
по вписванията под ЕИК 123541101, със седалище
и адрес на управление – Стара Загора, бул. Славянски 47, 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 „Високото“, разположена в землището на с. Сърнево, община Раднево, област
Стара Загора, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
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 и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания 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

Министър: Тр. Трайков

БРОЙ 96

ДЪРЖАВЕН
Приложение
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Високото“
Координатна система 1970 г.
№

X(m)

Y(m)

1.

4624815

9448065

2.

4624792

9448125

3.

4624400

9448100

4.

4624470

9448825

5.

4624780

9448795

6.

4625000

9449105

7.

4625000

9449700

8.

4624895

9449515

9.

4624465

9449222

10.

4624310

9449050

11.

4624220

9448905

12.

4624153

9448650

13.

4624155

9448418

14.

4624275

9448155

15.

4624435

9448025

16.

4624575

9448005

17.

4624708

9448025
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вписванията под ЕИК 115808152, със седалище и
адрес на управление – Пловдив, район „Тракия“,
ж.к. Тракия, бл. 214, вх. В, ет. 4, ап. 13, да извърши
за своя сметка проучване на неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за
подземните богатства, в площ „Колибарника“,
разположена в землището на кв. Прослав на гр.
Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 18 месеца.
2. Размерът на площта е 0,62 кв.км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания 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 „Колибарника“

12706
РАЗРЕШЕНИЕ № 151
от 10 ноември 2011 г.
за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните
богатства, в площ „Колибарника“, разположена
в землището на кв. Прослав, Пловдив, община
Пловдив
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 ЗПБ и
§ 105, ал. 2 ЗИДЗПБ и протоколно решение № 40
от 26 октомври 2011 г. на Министерския съвет
разрешавам на „Елит – Транс 2003“ – ЕООД,
Пловдив – титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по

Координатна система 1970 г.
№

X(m)

Y(m)

1.

4537820

8609720

2.

4537730

8610125

3.

4538740

8610327

4.

4539430

8610627

5.

4539590

8610350

6.

4538877

8610140

7.

4538680

8609910

12707
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ДЪРЖАВЕН

РАЗРЕШЕНИЕ № 152
от 10 ноември 2011 г.
за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните
богатства, в площ „Слатинските поляни“, разположена в землището на с. Слатина, община
Карлово, област Пловдив
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 ЗПБ и
§ 105, ал. 2 ЗИДЗПБ (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и
протоколно решение по т. 20 от протокол № 40
на Министерския съвет от 26 октомври 2011 г.
разрешавам на „Литос Комерс“ – ЕООД, Асеновград – титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 115810018, със седалище и
адрес на управление – Асеновград 4230, ул. Стоян
Джансъзов 3, да извърши за своя сметка проучване
на неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ
„Слатинските поляни“, разположена в землището
на с. Слатина, община Карлово, област Пловдив,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 18 месеца.
2. Размерът на площта е 0,75 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания 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 влизане в сила на договора 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 „Слатинските
поляни“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1

2

3

1.

4604930

8601650

2.

4604980

8601795

3.

4604940

8602250

4.

4604800

8602280

5.

4604490

8602210
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6.

4604120

8602225

7.

4604000

8602165

8.

4603485

8602115

9.

4603683

8601980

10.

4603870

8601618

11.

4604315

8601570

12708
РАЗРЕШЕНИЕ № 153
от 10 ноември 2011 г.
за търсене и проучване на неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ „Иванчовата чука“,
разположена в землището на с. Първенец, община
„Родопи“, област Пловдив
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 ЗПБ и
§ 105, ал. 2 ЗИДЗПБ (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и
протоколно решение по т. 15 от протокол № 39 на
Министерския съвет от 19 октомври 2011 г. разрешавам на „Толи“ – ЕООД, с. Първенец, община
„Родопи“ – титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 010447170, със седалище
и адрес на управление област Пловдив, община
„Родопи“, с. Първенец, ул. Съединение 41, да
извърши за своя сметка търсене и проучване на
неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ
„Иванчовата чука“, разположена в землището на
с. Първенец, община „Родопи“, област Пловдив,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 18 месеца.
2. Размерът на площта е 0,22 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейностите
по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5 Видовете и обемите на геоложките търсещо-проучвателни работи, както и добивът за
технологични изпитания се определят в работната
програма и договора за търсене и проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договор за търсене и проучване
с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков

БРОЙ 96

ДЪРЖАВЕН
Приложение
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, определящи границите на площ „Иванчовата чука“
Координатна система 1970 г.
№

X(m)

Y(m)

1.

4537600

8608950

2.

4537685

8609220

3.

4537635

8609510

4.

4536945

8609340

5.

4536945

8609160

6.

4537085

8609145

7.

4537092

8609263

8.

4537185

8609247

9.

4537220

8609130

10.

4537500

8609100

11.

4537495

8608945

12709

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 991
от 24 октомври 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на
потребителите, прието с протокол № 46 от заседание, проведено на 13.10.2011 г., чл. 92, ал. 1, 2 и
5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал.1, т. 2 и чл. 99 от
Закона за защита на потребителите, Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване
от потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, протокол
от изпитване № 157 от 09.09.2011 г., издаден от ИЦ
„Несмашинженеринг“ – ЕООД, удостоверяващ,
че ортопедични чехли с полиуретанови подметки,
марка „Dr. Luigi“, цвят тъмносин, лицева част и
подплата – естествена кожа, ходило – полиуретан,
с анатомичен профил на ходилната повърхност,
предназначени за профилактика и за хора с увредени ходила, не съответстват на изискванията
на БДС EN ISO 17075 поради съдържание на
хром (6), при стойност и допуск на показателя
съдържание на хром (VІ), по-малко от 3 мг/кг
съгласно БДС EN ISO 20347, резултатите от изпитването са 5 мг/кг; хром (6) е силен алерген и
при чувствителни индивиди може да предизвика
алергични реакции, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на ортопедични
чехли с полиуретанови подметки, марка „Dr. Luigi“,
цвят тъмносин, лицева част и подплата – естествена кожа, ходило – полиуретан, с анатомичен
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профил на ходилната повърхност, предназначени
за профилактика и за хора с увредени ходила, като
стока, представляваща сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
12759

За председател: Ал. Масларски

ЗАПОВЕД № 1020
от 31 октомври 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на
потребителите, прието с протокол № 42 от заседание проведено на 19.09.2011 г., чл. 92, ал. 1, 2 и
5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от
Закона за защита на потребителите, Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване
от потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, изпитвателен протокол № 5746 от 12.08.2011 г., издаден от
ИЦ „Алми тест“, София, установяващ, че раменки
за плуване – розов цвят, с различни илюстрации
на Disney герои, баркод HS 107 6987962571073, с
прикачен етикет с информация на български
език: „Надуваема играчка, материал – устойчив
винил/PVC, вносител: „Димитров 777“ – ЕООД,
произведено в К итай, предупредителен надпис – „Не се препоръчва за деца под 3 години“,
поставени в прозрачна опаковка, с картонена
цветна илюстрация, на която има надпис „Arm
Bands“, не съответстват на БДС EN 13138-3:2007, и
по-точно т. 7.1. „Общи изисквания за предупреждения и маркировки“, т. 7.2. „Предупреждения и
маркировки на продукта“, т. 7.3. „Информация,
предоставяна от производителя“, т. 7.4. „Информация за клиента“, и представляват опасност за
потребителите (малки деца), нареждам:

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на раменки за
плуване – розов цвят, с различни илюстрации
на Disney герои, баркод HS 107 6987962571073,
с прикачен етикет с информация на български
език: „Надуваема играчка, материал – устойчив
винил/PVC, вносител: „Димитров 777“ – ЕООД,
произведено в К итай, предупредителен надпис – „Не се препоръчва за деца под 3 години“,
поставени в прозрачна опаковка, с картонена
цветна илюстрация, на която има надпис „Arm
Bands“, представляващи сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите (малки деца).
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
12760

За председател: Ал. Масларски

ЗАПОВЕД № 1021
от 31 октомври 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисия за защита на
потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на
потребителите, прието с протокол № 42 от заседание, проведено на 19.09.2011 г., чл. 92, ал. 1, 2 и
5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от
Закона за защита на потребителите, Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване
от потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, протокол
от изпитване № 5747 от 12.08.2011 г., издаден от
Изпитвателен център „Алми тест“, и сертификат за стоков контрол № 05/0174 от 15.08.2011 г.,
според които надуваем детски пояс с надпис
„FINDING“, с една гумена дръжка отпред, с място
за краката в средата – тип седалка с облегалка, с
рисувани рибки, основа оранжева, с етикет „Мade
in China“ „Little Angel“, снимка с дете с пояс и
надпис 25″x18″ (64 см x 46 см) „Ваby Воат“ и „for
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ages+3“ и надуваем детски пояс с надувна част
на глава на заек, котка, жаба или спайдермен,
с две дръжки отстрани, с място за краката в
средата – тип седалка с облегалка, с рисунки по
основата, същата като главата на надувната част,
в различни цветове – оранжева, червена и розова,
с етикет „Мade in China“, „Little Angel“, снимка
на стоката с главата на съответното животно, с
надпис 26″x21″ „Rabbiт Ваby Воат“, „for ages+3“, не
отговарят на изискванията за безопасност съгласно
БДС EN 13138-3:2007, т. 5.2.1.1, т. 5.2.1.2, т. 5.2.1.3,
т. 5.3, т. В.3.2, Annex F, т. 7.1, т. 7.2, т. 8.1, т. 8.2,
т. В.4 и представляват опасност за потребителите
(малки деца), нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на:
– надуваем детски пояс с надпис „FINDING“
с една гумена дръжка отпред, с място за краката
в средата – тип седалка с облегалка, с рисувани
рибки, основа оранжева, с етикет „Мade in China“,
„Little Angel“, снимка с дете с пояс и надпис
25″x18″ (64 см x 46 см) „Ваby Воат“ и „for ages+3“;
– надуваем детски пояс с надувна част на
глава на заек, котка, жаба или спайдермен, с
две дръжки отстрани, с място за краката в средата – тип седалка с облегалка, с рисунки по
основата, същата като главата на надувната част,
в различни цветове – оранжева, червена и розова,
с етикет „Мade in China“, „Little Angel“, снимка
на стоката с главата на съответното животно, с
надпис 26″x21″ „Rabbiт Ваby Воат“, „for ages+3“,
представляващи сериозен риск и опасност за
здравето на потребителите (малки деца).
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
12761

За председател: Ал. Масларски

ЗАПОВЕД № 1080
от 4 ноември 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
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ДЪРЖАВЕН

енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, прието с протокол № 49 от заседание,
проведено на 27.10.2011 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване
от потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, чл. 73
от Административнопроцесуалния кодекс, протокол от изпитване № 5908 от 08.10.2011 г. на ИЦ
„Алми тест“, съгласно който изпитваното детско
креватче, метално, марка „Мони“, арт. № ВС-337,
по резултати от изпитването „не издържа изпитването“ по БДС EN 716-1:2008, т. 4.3.2.3; БДС EN
716-2:2008, т. 4.3.2.4; БДС EN 716-1:2008, т. 4.3.6.2;
т. 4.3.7.1; т. 4.3.7.2; т. 4.3.8.1; т. 4.4, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на:
1.1. детско метално креватче, комбинация от
тръбна конструкция на колелца и плат в розов
цвят, десениран с изображения на зелени цветчета, с падащи страници от бяла мрежа и плат,
марка „Мони“, арт. № ВС-337;
1.2. детско метално креватче, комбинация
от тръбна конструкция на колелца и плат в син
цвят, десениран с изображения на делфинчета, с
падаща страница от мрежа и плат, марка „Мони“,
арт. № ВС-371, идентичен по конструкция с арт.
№ ВС-337;
1.3. детско метално креватче, комбинация от
тръбна конструкция на колелца и плат в зелен
цвят, десениран с изображения на овце, с падаща страница от мрежа и плат, марка „Мони“,
арт. № ВС-368, идентичен по конструкция с арт.
№ ВС-337,
със снимков материал, публикуван на интернет страницата на КЗП www.kzp.bg, като стоки,
представляващи сериозен риск и опасност за
здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
12762

Председател: В. Златев
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АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1515
от 21 ноември 2011 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от Закона
за приватизация и следприватизационен контрол,
чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22,
ал. 1 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 1321 от 21.11.2011 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на:
1. поземлен имот с идентификатор 07079.605.284,
с площ 2000 кв.м в Промишлена зона „Север“, гр.
Бургас, община Бургас, област Бургас;
2. поземлен имот с идентификатор 07079.605.285,
с площ 2980 кв.м в Промишлена зона „Север“, гр.
Бургас, община Бургас, област Бургас;
3. поземлен имот с идентификатор 07079.605.286,
с площ 3923 кв.м в Промишлена зона „Север“, гр.
Бургас, община Бургас, област Бургас;
4. поземлен имот с идентификатор 07079.605.288,
с площ 1811 кв.м в Промишлена зона „Север“, гр.
Бургас, община Бургас, област Бургас;
5. поземлен имот с идентификатор 07079.605.289,
с площ 513 кв.м в Промишлена зона „Север“, гр.
Бургас, община Бургас, област Бургас;
6. поземлен имот с идентификатор 07079.605.290,
с площ 495 кв.м се в Промишлена зона „Север“,
гр. Бургас, община Бургас, област Бургас;
7. поземлен имот с идентификатор 07079.605.291,
с площ 491 кв.м в Промишлена зона „Север“, гр.
Бургас, община Бургас, област Бургас;
8. поземлен имот с идентификатор 07079.605.293,
с площ 1927 кв.м в Промишлена зона „Север“, гр.
Бургас, община Бургас, област Бургас;
9. поземлен имот с идентификатор 07079.605.294
с площ 1953 кв.м в Промишлена зона „Север“, гр.
Бургас, община Бургас, област Бургас;
10. поземлен имот с идентификатор 07079.605.295
с площ 2020 кв.м в Промишлена зона „Север“, гр.
Бургас, община Бургас, област Бургас;
11. поземлен имот с идентификатор 07079.605.296
с площ 2010 кв.м в Промишлена зона „Север“, гр.
Бургас, община Бургас, област Бургас;
12. поземлен имот с идентификатор 07079.605.297
с площ 1987 кв.м в Промишлена зона „Север“, гр.
Бургас, община Бургас, област Бургас;
13. поземлен имот с идентификатор 07079.605.129
с площ 2538 кв.м в Промишлена зона „Север“, гр.
Бургас, община Бургас, област Бургас;
14. поземлен имот с идентификатор 63015.505.484
с площ 3376 кв.м в кв. Миньор, с. Атия, община
Созопол, област Бургас, ведно със застроените в
него шест броя сгради, ниско застрояване (до 10 м);
15. поземлен имот с идентификатор 07079.618.119
с площ 468 кв.м на ул. 6 септември, гр. Бургас,
община Бургас, област Бургас.
12632

Изпълнителен директор: Е. Караниколов
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ДЪРЖАВЕН
РЕШЕНИЕ № 1516
от 21 ноември 2011 г.

На основание чл. 22г, ал. 3 и чл. 22д, ал. 1,
т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 16, т. 1, чл. 20, ал. 6, чл. 22,
ал. 1 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 1330 от 21.11.2011 г. на
изпълнителния съвет на АПСК АПСК отменя
Решение № 1497 от 12.10.2010 г. на АПСК (ДВ,
бр. 85 от 2010 г.), Решение № 1498 от 12.10.2010 г.
на АПСК (ДВ, бр. 85 от 2010 г.) и Решение № 1499
от 12.10.2010 г. на АПСК (ДВ, бр. 85 от 2010 г.).
Изпълнителен директор: Е. Караниколов
12633

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-52
от 16 ноември 2011 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и чл. 35, ал. 3 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за землището на гр. Карлово, община
Карлово, област Пловдив.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 6.08.2010 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Пловдив.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
12807
ЗАПОВЕД № РД-18-53
от 23 ноември 2011 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и чл. 35, ал. 3 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за територията на район „Сердика“,
Столична община, област София (столица).
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 11.03.2010 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – София.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
12808
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 571
от 15 септември 2011 г.
В Направление „Архитектура и градоустрйство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-94-М-54 от 19.07.2010 г. от Марийка
Василева Петрова, собственик на УПИ XVI-538,
кв. 9, местност в.з. Малинова долина – IIб част,
м. Американски колеж, район „Панчарево“, с
искане за даване на съгласие за изработване на
проект за ПУП – изменение на план за регулация
и застрояване за кв. 9, местност в.з. Малинова
долина – IIб част, м. Американски колеж, измение границите на УПИ XVI-538, създаване
на нов УПИ XXVII-538, откриване на задънена
улица от о.т. 52а до о.т. 52б.
Заявлението е разгледано от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-92 от 26.10.2010 г., т. 52, заедно със
становищата на отдел „Териториално планиране“,
„Комуникации и транспорт“, „Правен“ и „Инженерни мрежи“.
Със Заповед № РД-09-50-1865 от 22.11.2010 г. на
главния архитект на СО е допуснато изработване
на подробен устройствен план – ИПРЗ за УПИ
XVI-538. Заповедта е изпратена до кмета на район
„Панчарево“ и до заявителя.
Със заявление вх. № ГР-94-М-54 от 14.02.2011 г.
са внесени проекти за одобряване за изменение на
план за регулация и застрояване за кв. 9, местност
в.з. Малинова долина – IIб част, м. Американски
колеж, изменение границите на УПИ XVI-538,
създаване на нов УПИ XXVII-538, откриване на
задънена улица от о.т. 52а до о.т. 52б. Към заявлението са приложени: обяснителна записка,
проекти за изменение на план за регулация и план
за застрояване, заповед за допускане, документи
за собственост, скица.
Представени са: геодезическо заснемане на
дървесната растителност и експертна оценка
на съществуващата растителност, заверени от
дирекция „Зелена система“ – СО, с № 94-Н-СП-1
от 29.04.2011 г., както и съгласувани проекти за
ПУП с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, на
19.04.2011 г. и „Софийска вода“ – АД, с писмо
№ ТУ-1250 от 04.04.2011 г.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ, като съгласно писмо рег. № 6602-73/1 от
19.04.2011 г. на главния архитект на район „Панчарево“ възражения не са постъпили.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Същият е приет от ОЕСУТ по реда на чл. 128,
ал. 7 ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-43 от
31.05.2011 г., т. 51, като е предложено да бъде
изпратен в СОС за одобряване на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС.
Предложеният проект за изменение на план
за регулация и застрояване е в съответствие с
изискванията на закона и е спазена процедурата
по допускане и обявяване.
Мотиви за издаването на решението се съдържат в доклад № ГР-94-М-54 от 2011 г. на главния
архитект на СО, които административният орган
изцяло споделя и приема за свои.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 1
ЗУТ, Заповед № РД-09-50-3345 от 29.05.2008 г.
на кмета на Столичната община, чл. 136, ал. 1,
чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 6, чл. 15, ал. 3 ЗУТ,
т. 6 от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-43 от 31.05.2011 г.,
т. 51, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана
за регулация за кв. 9, местност в.з. Малинова
долина – IIб част, м. Американски колеж. Изменение границите на УПИ XVI-538. Създаване
на нов УПИ XXVII-538. Откриване на задънена
улица от о.т. 52а до о.т. 52б по кафявите и зелените линии, цифри и зачертавания съгласно
приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на плана
за застрояване на УПИ XVI-538 с предвиждане
на ново застрояване в УПИ XVI-538 и УПИ
XXVII-538, кв. 9, местност в.з. Малинова долина – IIб част, м. Американски колеж, съгласно
приложения проект без допускане на намалени
отстояния към съседни имоти и/или сгради,
включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени отстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София-град, в 30-дневен
срок от съобщаването му.
Жалбите се подават чрез район „Панчарево“
и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столичната
община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика на Столичния общински съвет.
12779

Председател: А. Иванов

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1983
от 11 ноември 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 № 573 от
15.09.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 26.01.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на ПИ № 496,
кв. 19, м. Бул. Ломско шосе, ул. Евгени Босилков
(бивша ул. Борба), общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда“, с право на
собственост върху поземлен имот № 496.
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2. Начална тръжна цена – 169 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 16 900 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 24.01.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – 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
12712
РЕШЕНИЕ № 1984
от 11 ноември 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 № 243 от 13.05.2010 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 17.01.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
поземлен имот с пл. № 1099, м. Факултета, ул.
Ив. Гарванов, ъгъла с ул. Медковец, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Красна
поляна“, със съответното право на собственост
върху поземлен имот.
2. Начална тръжна цена – 20 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2000 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 13.01.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – 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
12713
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РЕШЕНИЕ № 1985
от 11 ноември 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 № 514 от
28.07.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 18.01.2012 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поземлен
имот с идентификатор 68134.403.321 (УПИ VIII,
кв. 512, м. ГГЦ Зона Г-14), ул. Стара планина
4, обособена част от капитала на „Спортна София – 2000“ – ЕАД, с право на собственост върху
поземления имот.
2. Начална тръжна цена – 1 700 000 лв. (Сделката се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозит ът за у частие – 170 000 лв., се
внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6,
София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – не по-късно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 16.01.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 1200 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
12714
РЕШЕНИЕ № 1987
от 11 ноември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 362 от
09.06.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 17.01.2012 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ
XXVIII-525, 528, кв. 11а, м. Витоша – ВЕЦ Симеоново, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Студентски“, с право на собственост
върху УПИ.
2. Начална тръжна цена – 810 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
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4. Депозитът за участие – 81 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 13.01.2012 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
12715
РЕШЕНИЕ № 1990
от 11 ноември 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 № 514 от
28.07.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 19.01.2012 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поземлен имот с идентификатор 68134.403.320 (УПИ
IX, кв. 512, м. ГГЦ Зона Г-14), ул. Стара планина
4, обособена част от капитала на „Спортна София – 2000“ – ЕАД, с право на собственост върху
поземления имот.
2. Начална тръжна цена – 1 167 000 лв. (Сделката се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозит ът за у частие – 116 700 лв., се
внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6,
София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – не по-късно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 17.01.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 1200 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
12716
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РЕШЕНИЕ № 1992
от 11 ноември 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 № 573 от
15.09.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 25.01.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ
II-408, кв. 18а, м. Бул. Ломско шосе, ул. Недко
войвода, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“, с право на собственост
върху УПИ II-408.
2. Начална тръжна цена – 299 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 29 900 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 23.01.2012 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой
в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – 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
12717
РЕШЕНИЕ № 1993
от 11 ноември 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 № 573 от
15.09.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 24.01.2012 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
УПИ IV – общ., кв. 18а, м. Бул. Ломско шосе, ул.
Недко войвода 20, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда“, с право на
собственост върху УПИ.
2. Начална тръжна цена – 263 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 26 300 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, Со-
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фия (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депози т и те – не по -к ъсно о т рабо т ни я ден,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 20.01.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – 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
12718
РЕШЕНИЕ № 1997
от 11 ноември 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 № 975 от 11.10.2007 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 25.01.2012 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
сграда с поземлен имот с. Пасарел, м. Елако,
им. 257, масив 259, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Панчарево“, с право на
собственост върху поземлен имот.
2. Начална тръжна цена – 26 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 2600 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 23.01.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – 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
12719
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РЕШЕНИЕ № 1998
от 11 ноември 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 № 78 от 16.06.2003 г. на
Столичния общински съвет, изм. и доп. с Решение № 680 от 13.11.2008 г. на същия, Надзорният
съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 31.01.2012 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на дву
етажна сграда с терен УПИ I, ул. Кораб планина
6, обособена част от „Софийски имоти“ – ЕАД,
с право на собственост върху УПИ I.
2. Начална тръжна цена – 1 050 000 лв. (0,90 %
от сделката се облага с ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 50 000 лв.
4. Депозит ът за у частие – 105 000 лв., се
внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6,
София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – не по-късно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 27.01.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 1200 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
12720
РЕШЕНИЕ № 2001
от 11 ноември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 973 от
11.10.2007 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 31.01.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, ж.к. Гоце Делчев, до бл. 151, 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,
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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 27.01.2012 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
12721

ОБЩИНА БРЕЗОВО
РЕШЕНИЕ № 5
от 11 ноември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и
чл. 16, чл. 17, ал. 1, т. 4 и 5 и чл. 30 ЗАТУРБ
Общинският съвет – гр. Брезово, закрива кметство Тюркмен.
Председател: М. Сарафов
12743
РЕШЕНИЕ № 6
от 11 ноември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и
чл. 16, чл. 17, ал. 1, т. 4 и 5 и чл. 30 ЗАТУРБ
Общинският съвет – гр. Брезово, закрива кметство Розовец.
Председател: М. Сарафов
12744
РЕШЕНИЕ № 7
от 11 ноември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и
чл. 16, чл. 17, ал. 1, т. 4 и 5 и чл. 30 ЗАТУРБ Общинският съвет – гр. Брезово, закрива кметство
Отец Кирилово.
Председател: М. Сарафов
12745
РЕШЕНИЕ № 8
от 11 ноември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и
чл. 16, чл. 17, ал. 1, т. 4 и 5 и чл. 30 ЗАТУРБ
Общинският съвет – гр. Брезово, закрива кметство Върбен.
Председател: М. Сарафов
12746
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ДЪРЖАВЕН

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВРАЦА
ЗАПОВЕД № 449
от 22 ноември 2011 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ нареждам:
Одобрявам план на новообразуваните имоти
в цифров и графичен вид в мащаб 1: 1000 за
земи, предоставени за ползване на граждани въз
основа на актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, регистър на
новообразуваните имоти и таблица за изчисляване дължимото обезщетение на собствениците
за землище с. Кунино, община Роман, област
Враца, местност Полето, масив (кадастрален
район) № 501.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител пред
Административния съд – Враца, в 14-дневен срок
от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
Областен управител: П. Владимирова
12747

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
РЕШЕНИЕ № 997
от 6 октомври 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 5, ал. 1, т. 11
от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Общинският съвет – гр. Кюстендил, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура (ПУП – ПП) за обект „Оптичен кабел
за връзка на с. Коняво с шахта на оптично трасе
Е871“, м. Извора, поземлени имоти 38432.0.402 и
38432.21.200 в землището на с. Коняво, община
Кюстендил.
Председател: В. Иванов
12751

ОБЩИНА НИКОПОЛ
ЗАПОВЕД № 367
от 22 ноември 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 205,
т. 1 и 3 ЗУТ и чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21 ЗОС и чл. 60, ал. 1 АПК отчуждавам
поземлени имоти, намиращи се в землището
на с. Санадиново, община Никопол, за задоволяване на общински нужди, които не могат да
бъдат задоволени по друг начин, за реализация
на проект „Изграждане на регионална система
за управление на отпадъците в регион Левски“,
площадка „Санадиново“ и „обслужващ път“
въз основа на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план с Решение № 514 от
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30.06.2011 г. (ДВ, бр. 56 от 2011 г.) и Решение
№ 538 от 02.08.2011 г. (ДВ, бр. 64 от 2011 г.) на
Общинския съвет – гр. Никопол, както следва:
1. За „Изграждане на регионална система
за управление на отпадъците в регион Левски“
(регионално депо за неопасни отпадъци):
– от имоти с номера 279007, 279009, 280001,
280002, 280003, 280006, 280010, 281001, 281002,
281003, 281004, 281005, 281006, 285006, 287001,
287002, 287003, 287004, 287005, 287006, 287007,
287008, 289001, 289002, 289003, 289004, 289005,
289006, 289007, 289008, 290003, 290004, 290005,
290006, 291005, 291006, 291007, 291008, 291009 и
части от имоти 279001 (1,540 дка от 1,900 дка),
279002 (2,483 дка от 2,990 дка), 279003 (1,507 дка
от 2,363 дка), 279006 (0,421 дка от 1,942 дка),
280004 (3,383 дка от 4,087 дка), 280005 (3,617 дка
от 4,095 дка), 280007 (3,556 дка от 4,469 дка),
280008 (1,725 дка от 2,345 дка), 280009 (0,795
дка от 1,341 дка), 282001 (1,720 дка от 3,557 дка),
282010 (0,200 дка от 1,166 дка), 290001 (1,414 дка
от 1,988 дка), 290002 (1,440 дка от 2,309 дка),
291001 (0,152 дка от 1,307 дка), 291002 (0,368 дка
от 1,128 дка), 291003 (0,746 дка от 1,304 дка),
291004 (1,182 дка от 1,399 дка), 291010 (0,737 дка
от 1,166 дка) и 291011 (0,142 дка от 1,168 дка) по
КВС на с. Санадиново.
2. За „обслужващ път“, изместено трасе на част
от общински път № PVN 2122 (ІІІ-304, Бацова махала – Новачене) – Санадиново – Граница общ.
(Никопол – Белене) – Петокладенци – Граница
общ. (Белене – Левски) – Стежерово:
– части на имоти 279001 (0,360 дка от 1,900
дка), 279002 (0,507 дка от 2,990 дка), 279003 (0,856
дка от 2,363 дка), 279006 (1,521 дка от 1,942 дка),
279008 (0,762 дка от 2,635 дка), 280004 (0,704 дка от
4,087 дка), 280005 (0,478 дка от 4,095 дка), 280007
(0,913 дка от 4,469 дка), 280008 (0,620 дка от 2,345
дка), 280009 (0,546 дка от 1,341 дка), 290001 (0,574
дка от 1,988 дка), 290002 (0,869 дка от 2,309 дка)
по КВС на с. Санадиново.
3. Имоти, негодни за ползване, съобразно
устройствените планове:
– имоти 291012, 291013, 291014 по КВС на
с. Санадиново;
– остатъчни части от имоти 282001 (1,837 дка
от 3,557 дка) и 282010 (0,966 дка от 1,166 дка),
291001 (1,155 дка от 1,307 дка), 291002 (0,760 дка от
1,128 дка), 291003 (0,558 дка от 1,304 дка), 291004
(0,217 дка от 1,399 дка), 291010 (0,429 дка от 1,166
дка) и 291011 (1,026 дка от 1,168 дка) по КВС на
с. Санадиново.
Данните за поземлените имоти са посочени
в колони 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 на таблицата. Собствениците /наследниците на всеки от имотите
поотделно са посочени в колона 8 на таблицата.
Определям парично обезщетение за всеки от
имотите и дължимите суми за собствениците/
наследниците съгласно посочената сума в колона
9 на таблицата.
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Поземлен
имот
№

Населено
място

Местност

НТП

1

2

3

4

279001

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

ІV

1,900

1,900

Димитър Манолов Стоянов,
гр. Ловеч

817

279002

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

ІV

2,990

2,990

„СЕРЕС“ – АД, гр. София,
ул. Славянска 13

1286

279003

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

ІV

2,363

2,363

Илия Ангелов Петков,
гр. Левски – 1/2 и.ч.

508,01

Митко Стоименов Илиев,
гр. София – 1/6 и.ч.

169,33

Светослав Митков Илиев,
гр. София – 1/6 и.ч.

169,33

Камелия Миткова Петрова,
гр. София – 1/6 и.ч.

169,33

5

6

7

Собственик/
наследник
на имота

Размер
на обезщетението,
лв.

8

9

279006

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

ІV

1,942

1,942

„СЕРЕС“ – АД, гр. София,
ул. Славянска 13

835

279007

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

ІV

2,990

2,990

„СЕРЕС“ – АД, гр. София,
ул. Славянска 13

1286

279008

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

ІV

2,635

2,635

Цветан Крумов Борисов от
гр. Левски

1133

279009

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

ІV

1,100

1,100

Ничка Георгиева Тодорова
от с. Розово

473

280001

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

ІV

1,340

1,340

Роза Манолова Коева от
гр. Велико Търново

519

280002

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

ІV

2,346

2,346

„ЕЛАРГ Фонд за земеделска
земя“ – АДСИЦ, гр. София

280003

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

ІV

1,737

1,737

Янко Богданов Великов,
гр. Ст. Загора – 1/4 и.ч.

186,75

Галина Богданова К ирилова, гр. Левски – 1/4 и.ч.

186,75

Любомир Ангелов Георгиев, гр. Плевен – 1/4 и.ч.

186,75

Христина Тодорова Атанасова, гр. Свищов –
1/4 и.ч.

186,75

1009

280004

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

ІV

4,087

4,087

„СЕРЕС“ – АД, гр. София,
ул. Славянска 13

1933

280005

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

ІV

4,095

4,095

Димитър Златанов Великов,
гр. Левски

1937

280006

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

ІV

4,859

4,859

Георги Любенов Николаев,
гр. Левски

2298

280007

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

ІV

4,469

4,469

Илия Спасов Николаев, гр.
Левски

2114

280008

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

ІV

2,345

2,345

Русалин Антонов Русалинов, гр. Плевен

1008

280009

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

ІV

1,341

1,341

Антоанета Пенкова Божинова, гр. Левски

577

280010

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

ІV

1,716

1,716

Анелия Георгиева Генева,
гр. Плевен

738

281001

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

ІV

2,435

2,435

„СЕРЕС“ – АД, гр. София,
ул. Славянска 13

1047

БРОЙ 96

ДЪРЖАВЕН
5

ВЕСТНИК
6

7

С Т Р. 8 3

1

2

3

4

8

9

281002

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

ІV

2,896

2,896

насл. на Атанас Тодоров
Личев

1245

281003

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

ІV

1,656

1,656

„СЕРЕС“ – АД, гр. София,
ул. Славянска 13

712

281004

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

ІV

2,142

2,142

„СЕРЕС“ – АД, гр. София,
ул. Славянска 13

921

281005

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

ІV

3,204

3,204

насл. на Спиро Атанасов
Петков

1515

281006

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

ІV

1,656

1,656

насл. на Янко Великов Ленков от гр. Левски

712

282001

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

ІV

3,557

3,557

Елисавета Димитрова Георгиева, с. Татари –
1/9 и.ч.

186,90

Иван Димитров Георгиев,
гр. Видин – 1/9 и.ч.

186,90

Георги Димитров Георгиев,
гр. Свищов – 1/9 и.ч.

186,90

Пенчо Крумов Георгиев,
гр. Плевен – 1/3 и.ч.

560,68

Красимир Ламбев Кирилов,
гр. Левски – 1/9 и.ч.

186,90

Евка Костадинова Андреева, гр. Левски – 1/18 и.ч.

93,41

Генчо Костадинов Геков,
с. Санадиново – 1/18 и.ч.

93,41

Христиан Петков Петков,
гр. Левски – 1/9 и.ч.

186,90

282010

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

ІV

1,163

1,163

„СЕРЕС“ – АД, гр. София,
ул. Славянска 13

500

285006

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

VІІІ

2,926

2,926

Петрана Христова Йорданова, с. Санадиново

322

287001

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

VІІІ

3,241

3,241

Емил Матеев Русанов,
гр. Левски

392

287002

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

VІІІ

3,380

3,380

насл. на Димитър Неделчев
Петков от с. Санадиново

409

287003

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

VІІІ

4,627

4,627

„СЕРЕС“ – АД, гр. София,
ул. Славянска 13

560

287004

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

VІІІ

1,778

1,778

Симеонка А лексан д рова
Върбанова, с. Козар, Белене

196

287005

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

VІІІ

1,914

1,914

Георги Ангелов Василев, гр.
Левски – 1/4 и.ч.

52,75

Тодорина Георгиева Ангелова, гр. Левски – 1/4 и.ч.

52,75

Сашка Георгиева Ангелова,
гр. Ловеч – 1/4 и.ч.

52,75

Никола Георгиев Ангелов,
гр. Левски – 1/4 и.ч.

52,75

287006

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

VІІІ

2,215

2,215

Елена Игнатова Янкова,
с. Кулина вода

244

287007

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

VІІІ

2,021

2,021

Елена Игнатова Янкова,
с. Кулина вода

222

287008

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

VІІІ

1,737

1,737

Красимир Георгиев Петров,
гр. Левски

191

С Т Р.
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289001

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

5
ІV

ВЕСТНИК
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2,505
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9

Анастасия Димитрова Маринова, гр. Свищов – 1/6 и.ч.

179,50

Надежда Ангелова Данкова,
гр. Левски – 1/18 и.ч.

59,83

Нелка Данева Йонкова,
гр. Габрово – 1/18 и.ч.

59,83

Цветан Данев Миланов,
гр. Левски – 1/18 и.ч.

59,83

Милка Димитрова Цветкова, с. Петокладенци –
1/6 и.ч.

179,50

Латина Миланова Мартинова, с. Дебово – 1/6 и.ч.

179,50

Борис Ламбев Кирилов,
гр. Летница – 1/6 и.ч.

179,50

насл. на Петрана Миланова
Русанова, гр. Габрово –
1/6 и.ч.

179,51

289002

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

ІV

1,709

1,709

Веска Ангелова Крачунова,
гр. Троян

661

289003

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

ІV

1,378

1,378

Христина Ангелова Павлова, с. Изгрев

533

289004

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

ІV

1,584

1,584

Тихомир Борев Тодоров,
гр. Левски

613

289005

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

ІV

1,584

1,584

Тихомир Борев Тодоров,
гр. Левски

613

289006

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

ІV

1,521

1,521

насл. на Янко Великов Ленков, гр. Левски

589

289007

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

VІІІ

1,510

1,510

Анастасия Димитрова Маринова, гр. Свищов –
1/6 и.ч.

24,83

Надежда Ангелова Данкова,
гр. Левски – 1/18 и.ч.

8,28

Нелка Данева Йонкова,
гр. Габрово – 1/18 и.ч.

8,28

Цветан Данев Миланов,
гр. Левски – 1/18 и.ч.

8,28

Милка Димитрова Цветкова, с. Петокладенци –
1/6 и.ч.

24,83

Латина Миланова Мартинова, с. Дебово – 1/6 и.ч.

24,83

Борис Ламбев Кирилов,
гр. Летница – 1/6 и.ч.

24,83

насл. на Петрана Миланова
Русанова, гр. Габрово –
1/6 и.ч.

24,84

289008

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

VІІІ

1,593

1,593

Величка Николаева Николова, гр. Левски

175

290001

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

ІV

1,988

1,988

Емилия Любенова Дончева,
гр. София

769

290002

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

ІV

2,309

2,309

„СЕРЕС“ – АД, гр. София,
ул. Славянска 13

894

290003

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

ІV

2,201

2,201

„СЕРЕС“ – АД, гр. София,
ул. Славянска 13

852
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9

290004

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

ІV

2,313

2,313

Емилия Любенова Дончева,
гр. София

995

290005

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

ІV

3,353

3,353

„СЕРЕС“ – АД, гр. София,
ул. Славянска 13

1442

290006

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

ІV

2,900

2,900

Емануил Йорданов Илиев,
с. Леденик – 1/2 и.ч.

561

Румянка Иванова Илиева,
гр. Бургас – 1/2 и.ч.

561

291001

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

VІІІ

1,307

1,307

Крум Георгиев Великов,
гр. Левски

144

291002

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

VІІІ

1,128

1,128

Елисавета Димитрова Матеева, гр. Левски

124

291003

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

VІІІ

1,304

1,304

Антоанетка Савева Колева,
гр. Левски – 1/9 и.ч.

15,98

Наталия Антонова Петкова,
гр. Левски – 1/9 и.ч.

15,98

Русалин Антонов Русалинов, гр. Плевен – 1/9 и.ч.

15,98

Хри з а н т ема Р ус а л и нова
Миланова, гр. Левски –
1/3 и.ч.

47,68

Тодор Иванов Андреев, гр.
Свищов – 1/6 и.ч.

23,83

Веселка Великова Андреева, с. Опънец – 1/18 и.ч.

7,94

Александър Величков Андреев, с. Опънец – 1/18 и.ч.

7,94

Борислав Величков Андреев, с. Опънец – 1/18 и.ч.

7,94

291004

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

VІІІ

1,398

1,398

„СЕРЕС“ – АД, гр. София,
ул. Славянска 13

138

291005

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

VІІІ

1,462

1,462

Роза Манолова Коева,
гр. Велико Търново

145

291006

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

VІІІ

1,462

1,462

Илийчо Методиев Евлогиев, гр. Левски

145

291007

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

ІV

1,618

1,618

насл. на Хараламби Пенков
Иванов, гр. Левски

626

291008

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

VІІІ

1,624

1,624

насл. на Хараламби Пенков
Иванов, гр. Левски

161

291009

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

VІІІ

1,214

1,214

Вера Манолова Илиева,
гр. Велико Търново

120

291010

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

VІІІ

1,166

1,166

Вера Манолова Илиева,
гр. Велико Търново

115

291011

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

VІІІ

1,168

1,168

Светлозар Иванов Дичевски, гр. Варна

116

291012

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

VІІІ

1,167

1,167

„СЕРЕС“ – АД, гр. София,
ул. Славянска 13

116

291013

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

VІІІ

1,122

1,122

Лушка Великова Попова,
гр. Габрово

111

291014

с. Санадиново

СЕЛОТО
ОСЪМ

нива

VІІІ

1,017

1,017

Елисавета Димитрова Матеева, гр. Левски

101

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

Обезщетението на името на правоимащите
да се внесе в „Банка ДСК“ и изплащането му да
започне от 03.01.2012 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам предварително изпълнение при следните
обстоятелства: обектите „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците
в регион Левски“, площадка „Санадиново“ и
„обслужващ път“, изместено трасе на част от
общински път № PVN 2122/ІІІ-304, Бацова махала – Новачене/ – Санадиново – Граница общ.
/Никопол – Белене/ – Петокладенци – Граница
общ. /Белене – Левски/ – Стежерово, за изграждането на които се налага отчуждаването,
са обекти с първостепенно значение – публична
общинска собственост, съгласно Решение № 462
от 30.03.2011 г. и Решение № 472 от 29.04.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Никопол. Изграждането на обектите ще има социален и екологичен
ефект, който да минимализира неблагоприятното
въздействе върху околната среда и общественото
здраве на генерираните и третирани отпадъци.
Предварителното изпълнение ще осигури своевременно приключване на отчуждителните процедури и осигуряване на необходимите документи
за одобряване на финансиране по Оперативна
програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлеж и на обжалване в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Плевен.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60 АПК подлежи
на обжалване в тридневен срок пред Административния съд – Плевен.
12654

Кмет: Е. Бебенов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
ЗАПОВЕД № ТУ-354
от 18 ноември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 3 във връзка с
чл. 128, ал. 12 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и чл. 32,
ал. 1 ЗА нареждам:
Одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за определяне на трасе
на линеен обект „Трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ № 025095 (УПИ ІІ-095) и ПИ
№ 025096 (УПИ І-096) – Фотоволтаична централа“
в м. Ашлама дере в землището на с. Цар Асен,
община Пазарджик, от нов ЖР стълб, вграден
между стълбове № 47 и 48 на ВЛ 20 kV „Смилец“
от П/С 110/20 kV „Попинци“ в землището на с.
Свобода, община Стрелча, на територията на
област Пазарджик с части:
1. ПУП – ПП за определяне на трасе на линеен
обект (подземен електропровод), преминаващо
през землището на с. Свобода, община Стрелча,
и землището на с. Цар Асен, община Пазарджик,
област Пазарджик – част землище на с. Свобода:
ПИ № 012104, полски път, ПИ № 000137, път ІV
клас, ПИ № 000404, жилищна територия (регулация на с. Свобода), ПИ № 000246, път ІV клас.

ВЕСТНИК
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2. ПУП – ПП за определяне на трасе на
линеен обект (подземен електропровод), преминаващо през землището на с. Свобода, община
Стрелча, и землището на с. Цар Асен, община
Пазарджик, област Пазарджик – част землище
на с. Цар Асен: ПИ № 000043, полски път, ПИ
№ 000045, полски път, ПИ № 016107, полски път,
ПИ № 000018, път ІV клас.
Заповедта може да бъде обжалвана в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез областния управител на област Пазарджик
пред Административния съд – Пазарджик, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
12749

Областен управител: Д. Баксанов

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 76
от 28 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 131, ал. 5, т. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ за поземлен имот 044024,
местност Енечето, с който се обособява УПИ
І-24 – „Гробищен парк“, в масив 44, землище с.
Мокрище, община Пазарджик, устройствена зона
„Оз“ и параметри, посочени в проекта за ПРЗ.
12765

Председател: Г. Йорданов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № ЗД-00-198
от 18 ноември 2011 г.
На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ одобрявам
плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 на
земеделски земи, предоставени за ползване на
граждани въз основа на актове по § 4 ЗСПЗЗ за
м. Воден камък, землището на гр. Хисаря, община
Хисаря, област Пловдив, заедно с регистър на
новообразуваните имоти и таблица за изчисляване
на дължимото обезщетение на собствениците.
Съгласно разпоредбата на § 19, ал. 1 ЗИДАПК
(ДВ, бр. 39 от 2011 г.) жалби срещу одобрения план
на новообразуваните имоти могат да се подават от
заинтересуваните лица чрез областния управител
на област Пловдив до Районния съд – Пловдив,
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.
12682

Областен управител: Здр. Димитров

ЗАПОВЕД № ЗД-00-199
от 18 ноември 2011 г.
На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ одобрявам
плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 на
земеделски земи, предоставени за ползване на
граждани въз основа на актове по § 4 ЗСПЗЗ
за м. Воден камък, землището на с. Черничево, община Хисаря, област Пловдив, заедно с
регистър на новообразуваните имоти и таблица
за изчисляване на дължимото обезщетение на
собствениците.

БРОЙ 96

ДЪРЖАВЕН

Съгласно разпоредбата на § 19, ал. 1 ЗИДАПК
(ДВ, бр. 39 от 2011 г.) жалби срещу одобрения план
на новообразуваните имоти могат да се подават от
заинтересуваните лица чрез областния управител
на област Пловдив до Районния съд – Пловдив,
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.
12683

Областен управител: Здр. Димитров

ОБЩИНА ПОРДИМ
РЕШЕНИЕ № 09
от 21 ноември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и
чл. 30 във връзка с чл. 16, т. 1 и чл. 17, ал. 1
ЗАТУРБ Общинският съвет – гр. Пордим, реши:
Закрива кметство с. Борислав, община Пордим, с административен адрес с. Борислав поради
факта, че не отговаря на условията на чл. 16, т. 1
от Закона за административно-териториалното
устройство на Република България.
Решението влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
12750

Председател: А. Събев

ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 8
от 15 ноември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Сименовград, реши:
1. Одобрява П У П (подробен устройствен
план) – ПП (парцеларен план) за обект „ВЛ 400
kV за ТЕЦ „Марица-изток 1“ и преустройство
пред подстанция „Марица-изток – Гълъбово“
(подобект ВЛ 400 kV „Розовец“), землище с. Пясъчево, община Симеоновград.
2. Възлага на кмета на Община Симеоновград
да проведе необходимите процедури по съобщаване на решението.
12641

Председател: А. Петров

РЕШЕНИЕ № 9
от 15 ноември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Симеоновград, реши:
1. Одобрява изменението на уличната регулация и озеленяване на ул. Крайречен булевард
в обхват пред УПИ VІІІ-1379, кв. 81 по плана
на Симеоновград и промяна предназначението
на частта от озеленяването по ул. Крайречен
булевард пред УПИ VІІІ-1379, кв. 81, съгласно
проекта за изменение.
2. Възлага на кмета на Община Симеоновград
да проведе необходимите процедури по съобщаване на решението.
12642

Председател: А. Петров

ВЕСТНИК
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36. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа
на приетата от Управителния съвет на БНБ с
решение № 149 от 16.12.2004 г. методика основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,22 на сто, считано от 1 декември 2011 г.
12888
8. – Териториалната дирекция – София, на
Националната агенция за приходите на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление
№ 808/2010/000142 от 24.11.2011 г. и постановление
№ 808/2010/000143 от 24.11.2011 г. възлага на Цветко Дамянов Митов, с адрес София, ж. к. Младост 4, следните 2 недвижими имота, намиращи
се в София, район „Младост“, ж. к. Младост 4,
бл. 458, в сграда с идентификатор 68134.4089.336
по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-15 от 06.03.2009 г.
на изпълнителния директор на АГКК, изменени
със Заповед № КД-14-22-40 от 05.08.2009 г. на
началника на СГКК – София, както следва: 1.
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.4089.336.1.115, представляващ апартамент
№ 20, на две нива, на седми и осми мезонетен
етаж, със застроена площ 111,42 кв. м, състоящ
се от първо ниво: дневна със столова, кухня, коридор, баня с тоалетна, помещение за пералня,
една тераса; на второ ниво: две спални, баня с
тоалетна, коридор; при съседи за първо ниво: изток – апартамент № 19, запад – апартамент № 21,
север – апартамент № 21, коридор и апартамент
№ 19, юг – двор; при съседи за второ ниво: изток – апартамент № 19, запад – апартамент № 22,
север – апартамент № 22 и улица, юг – двор; заедно
с мазе № 20 с площ 1,46 кв. м заедно с 4,224 %
идеални части, съответстващи на 13,52 кв. м от
общите части и от правото на строеж върху мястото; заедно с 0,827 % идеални части, съответстващи
на 20 кв. м от урегулирания поземлен имот, върху
който е построена сградата, за сумата 91 000 лв.;
2. самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.4089.336.1.145, представляващ подземен гараж
№ 27, със застроена площ 26,08 кв. м, при съседи:
мазе № 15, гараж № 28, коридор и подземна улица,
заедно с 2,805 % идеални части от общите части
на подземните гаражи на сградата, равняващи се
на 16,10 кв. м, и заедно със съответните идеални
части от правото на строеж върху урегулиран
поземлен имот. Собствеността преминава върху
купувача от датата на постановлението, което
подлежи на вписване от съдия по вписвания при
Агенцията по вписвания, служба по вписвания
по местонахождението на имота.
12791
62. – Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурси за: професор
по: 5. Технически науки, 5.12. Хранителни технологии (хладилна технология на растителните
продукти); главен асистент по 5. Технически
науки, 5.12. Хранителни технологии (хранителна
микробиология), двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
университета – Пловдив, бул. Марица 26, тел. 603
603, до 7 работни дни след изтичане на срока на
обявлението в „Държавен вестник“.
12815
48. – Шу менск ият у ниверситет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурси за:
професори по: област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление
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2.1. Филология (Българска литература – Стара
българска литература) – един; област на висше
образование 2. Хуманитарни науки, професионално
направление 2.1. Филология (Българска литература – Нова българска литература) – един, двата
със срок 3 месеца; област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление
1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Социални аспекти на образованието) – един,
със срок 2 месеца; доценти по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Социална педагогика) – един,
със срок 2 месеца; област на висше образование
1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и
дидактика – Социална работа) – един, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в ректорската канцелария
на ШУ, Шумен, ул. Университетска 115, корпус 1,
каб. 124. За информация: тел.: 054/830 495, в. 121,
GSM: 0899 901943.
12766
66. – ВТУ „Т. Каблешков“ – София, обявява
конкурс за професор в област на висшето образование 3 „Социални, стопански и правни науки“,
професионално направление 3.8 „Икономика/
Микро- и макроикономика“ със срок 2 месеца от
обявяването в „Държавен вестник“. Документи – в
деловодството на ВТУ „Т. Каблешков“, София,
кв. Слатина, ул. Гео Милев 158, тел. 9709-209.
12823
74. – Институтът за балканистика с Център
по тракология „Проф. Александър Фол“ при
БАН – София, обявява конкурси за: професор по
направление 2.1. Филология за нуждите на секция
„Балканските народи през Средновековието“;
доцент по направление 2.2. История и археология
за нуждите на секция „Балканите XV – XIX в.“;
главен асистент по направление 2.2. История и
археология за нуждите на Центъра по тракология,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в института,
София, ул. Московска 45, тел. 02/980-62-97.
12821
78. – Институтът за изследване на обществата
и знанието при БАН – София, обявява конкурси
за: доцент по специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, за нуждите на секция
„Общности и идентичности“; главен асистент по
специалност „Наукознание“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки
за културата, за нуждите на секция „Общество на
знанието: наука, образование и иновации“, двата
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в института,
София 1000, ул. Московска 13А, тел. 02/980-90-86.
12822
54. – Добруд жанск ият земеделск и институт – гр. Генерал Тошево, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурси за: професори по: 04.01.05 селекция и семепроизводство на
културните растения – двама; 01.04.10 растителна
защита – един; 01.04.01 агрохимия – един; доценти
по: 04.01.05 селекция и семепроизводство на културните растения – двама; 02.18.01 механизация
и електрификация на растениевъдството – един,
всички със срок 3 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – научен секретар на ДЗИ, тел. 058/603125, 0886368550.
12814
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46. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Пловдив, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за територията на група поземлени имоти
по трасето на III железопътна линия София – Карлово в участъка от км 102+740 в междугарието
Копривщица – Стряма до жп гара Карлово – км
148+764, попадащи в землищата на гр. Клисура,
с. Розино, с. Христо Даново, с. Столетово, с.
Кърнаре, с. Певците, с. Иганово и с. Московец,
община Карлово, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
искания и възражения по тях пред Службата по
геодезия, картография и кадастър – Пловдив.
12802
39. – Община Айтос на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън
границите на населените места – „Подземен ел.
провод от ТП „Шатра“ до помпена станция към
водопровод за ПИ № 90018, 90019, 90020, 90021,
90022, 90023, 90024 по КК на гр. Айтос“. Трасето
на ел. провода с дължина 319 м преминава през
имоти № 499 (пасище, мера, общинска собственост), 505 (полски път, общинска собственост),
811 (местен път, общинска собственост) и достига
до ПИ № 841 (лесопарк, общинска собственост),
землище на Айтос. Проектът се намира в дирекция „ТСУС“ при Община Айтос. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
12754
40. – Община Айтос на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
извън границите на населените места – „Трасе на
водопровод от язовир „Парка“ до ПИ № 90018,
90019, 90020, 90021, 90022, 90023, 90024 по КК на
гр. Айтос“. Трасето на водопровода с дължина
1924 м преминава през имоти № 493 (полски път,
общинска собственост), 790 (полски път, общинска
собственост), 476 (път ІV клас, общинска собственост), 477 (полски път, общинска собственост), 505
(полски път, общинска собственост), 52601 (нива,
общинска собственост), 811 (местен път, общинска
собственост) и достига до ПИ № 841 (лесопарк,
общинска собственост), землище на Айтос. Проектът се намира в дирекция „ТСУС“ при Община
Айтос. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
12755
23. – Община гр. Аксаково, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за изграждане на пътна
инфраструктура за обслужване на ПИ в масиви
32, 33, 71 и 75 по КВС на з-ще гр. Игнатиево,
община Аксаково, област Варна. Подробният
устройствен план засяга поземлени имоти по
КВС на гр. Игнатиево, намиращи се в масиви
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32, 33, 34, 71 и 75 по КВС за з-ще гр. Игнатиево,
община Аксаково, собственост на физически и
юридически лица. Планът се намира в сградата
на общинска администрация Аксаково и всички
заинтересовани лица могат да се запознаят с него.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план до кмета
на Община Аксаково.
12756
25. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект
за ПУП – план за регулация и застрояване на
местност Кюшето, землище кв. Сарафово, Бургас,
който е изложен за разглеждане първите 15 дни
в кв. Сарафово и вторите 15 дни в ТД „Изгрев“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.
12790
179. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е постъпил за разглеждане и
одобряване проект на ПУП– парцеларен план във
връзка с реализиране на обект: „Оптична кабелна
линия между офис на фирма „Оптик Ком“ – ООД,
с. Марково, област Пловдив, и офис в гр. Смолян,
област Смолян“. 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 – ПП до общинската
администрация.
12752
3. – Община Раковски на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е
изработен проект за изменение на ПУП – парцеларен план за изместване на трасето на ВЛ 400
kV от п/я Карлово до п/я Пловдив-юг (изместване
от стълб № 102 до стълб № 103 – нов). Проектът е
изложен в сградата на общинската администрация,
ет. 1, стая 2. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения по проекта до Общинската
администрация – гр. Раковски.
12801
32. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане на
подземен електропровод 20 kV от ПИ 67338.828.23,
м. Речиченски път, землище кв. Речица – гр.
Сливен, отреден „За фотоволтаична централа“, до
шахта от съществуваща т.к.м. в ПИ 67338.828.25,
землище гр. Сливен. Трасето преминава през
имоти 67338.828.025 и 67338.828.019 в същото
землище. Проектът е изложен в общината, стая
35. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
12753
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Административният съд – Бургас, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК обявява, че е постъпило
оспорване от Марийка Иванова Пенчева, Лилия
Василева Спасова, Пенчо Василев Пенчев, Лилия
Константинова Денева, Пенчо Иванов Карапенчев
и Стефанка Иванова Карапенчева – всички със
съдебен адрес Бургас, ул. Св. св. Кирил и Методий
35, против Заповед № 468 от 28.05.1997 г. на кмета
на Община Бургас, с която е одобрен частичен
застроителен и регулационен план (ЧЗРП) на Централен стопански двор – 5-и километър, Бургас,
група А, част І, което се състои в обособяване
на кв. 1 с парцели: І – за млекопреработващ цех,
ІІ – за база за поливна техника, ІІІ – за тракторен
стан, ІV – за покрит пазар и КОО, V – за мотел и
КОО, VІ – за административна сграда на „Сортови
семена“ и открит пазар, и кв. 6 с парцел І – за
административна сграда, професионална база
и стол, запазване на съществуващите сгради и
предвиждане на нова едноетажна застройка в
тях, според сините и червените черти и надписи
съгласно приложения към заповедта чертеж. По
оспорването е образувано адм.д. № 1401/2011 по
описа на Административния съд – Бургас, насрочено за 7.02.2012 г. в 14,15 ч. в зала № 16, ет. 1.
12781
Административният съд – Варна, ХІІІ състав,
е образувал адм. дело № 3821/2011 по оспорване,
предявено от Бистра Минчева Стефанова и Румяна Минчева Стефанова срещу Решение № 3409-7
от 13 – 14.10.2009 г. от протокол № 35 от 22, 23
и 29.06.2011 г. на Общинския съвет – Варна, за
приемане на ПУП – ПУР на с.о. „Зеленика“,
Варна, в частта на ПИ № 545.150. Заинтересованите страни имат право да подадат заявление
за конституиране като ответник в едномесечен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, като представят за явление
до А дминистративния съд – Варна, което да
съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; трите имена и личния номер
за чужденец и адреса, заявен в съответната
администрация, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв; фирмата на търговеца
или наименованието на юридическото лице,
изписани и на български език, седалището и
последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството като ответник; подпис на заявителя. Към
заявлението следва да се приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заявителя като заинтересовано лице. Със заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен
акт, както и за присъединяване към подадената
жалба от Бистра Минчева Стефанова и Румяна
Минчева Стефанова.
12771
Административният съд – Пловдив, съобщава,
че министърът на земеделието и храните е оспорил Заповед № А-1227 от 29.07.2011 г. на кмета на
Община Асеновград, с която е одобрен проект
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ПУП (ПРЗ) – план за регулация и застрояване
за промяна предназначението на част от имот
с КИ № 00702.7.101 по кадастралната карта на
Асеновград, с отреждане на УПИ 7.396 – цех за
производство на сладкарски изделия и улица,
съгласно нанесените червени и сини регулационни линии и надписи със син свят. Установява
се режим на застрояване съгласно нанесените
ограничителни линии на застрояване с червен
цвят, котировки с черен цвят и показатели на
режима на застрояване със син цвят на приложения проект, за което е образувано адм.д.
№ 2461 по описа на съда за 2011 г., VІІІ 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 производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Дело № 2461/2011 е насрочено
за 11.01.2012 г. от 9,30 ч.
12811
Административният съд – Сливен, съобщава,
че е образувано адм. дело № 286/2011 по описа
на съда по жалбата на Тодор Стоянов Митев, по
което предмет на оспорване е Заповед № РД-151732 от 05.12.2007 г. на кмета на Община Сливен,
с която е одобрен частичен подробен устройствен план – с план за регулация и застрояване
за НУПИ № 4625 и № 4626 в кв. 120 по плана
на ЦГЧ – Сливен, като за същите се отреждат
жилищно-строителни УПИ ХV-4625 и ХVІ-4626.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
съобщение за оспорването чрез подаване на заявление в същия срок 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 се приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението
е недопустимо да се правят искания за отмяна
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на индивидуалния административен акт, както и
искания за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок.
12830
Административният съд – София-град, ІІ отделение, 38 състав, призовава Минчо Врингов,
без данни за известен адрес по делото, и Петър
Мирчев Рангелов, без данни за известен по
делото адрес, да се явят в съда на 25.01.2012 г.
в 13,30 ч. като заинтересовани страни по адм.
дело № 2707/2011, образувано по жалба на Георги
Цветанов Георгиев срещу Заповед № РД-18-69 от
14.12.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Заинтересованите страни да посочат съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на ГПК.
12829
Софийският градски съд, адм. отделение,
ІІІв състав, призовава Галин Маринов Петров
с последен адрес София, ул. Детелин войвода
41, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
14.03.2012 г. в 14,30 ч. като ответник по АХД
№ 1214/2004, заведено от Българската академия
на науките срещу Столичния общински съвет. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще бъде гледано при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.) във връзка с § 2 от ПЗР
на ГПК, влиза в сила от 1.03.2008 г.
12780
Благоевградският районен съд призовава ответника Дамир Омерчевич, роден на 07.08.1984 г.
в Цазин, община/област Босна и Херцеговина,
гражданство Словения, нямащ регистриран постоянен или настоящ адрес в Република България, с
неизвестен адрес в чужбина, да се яви в 2-седмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ в
канцеларията на Районния съд – Благоевград, за
да получи съобщение по чл. 131 ГПК, препис от
искова молба и приложенията към нея по гр. д.
№ 2845/2011 по описа на съда, подадена от Снежана Стефанова Омерчевич от Благоевград, ул.
Драма 4, за развод. В случай че не се яви, за да
получи съдебните книжа в указания срок, съдът
ще му назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
12769
Варненският районен съд, XXI състав, призовава Николау Рениери, роден на 24.08.1966 г.,
гражданин на Република Гърция, като ответник
по предявения от Мима Иванова Рениери иск с
правно основание чл. 49 СК по гр.д. № 13522/2011
по описа на ВРС, X XI състав, да се яви в
РС – Варна, в канцеларията на деловодството на
21 състав в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“, за да получи препис от
исковата молба по делото и приложенията. При
неявяване на ответника ще бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
12767
Районният съд – гр. Гоце Делчев, съобщава
на Елена Иванова Манолева с постоянен адрес
Руска федерация, последен адрес неизвестен, че в
Районния съд – гр. Гоце Делчев, има образувано
бракоразводно дело със страни Румен Димитров
Манолев против Елена Иванова Манолева с правно основание чл. 49, ал. 1 СК. Исковата молба
и приложенията се намират в канцеларията на
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съда и ответницата Елена Иванова Манолева
следва да се яви в съда, за да получи преписи
от тях в двуседмичен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“.
12770
Русенският районен съд, III гр. състав, съобщава на Федерико Чилиа, роден на 09.05.1972 г.,
гражданин на Италия, сега с неизвестен адрес,
че следва да се яви в съда като ответник по
гр.д. № 8919/2011 по описа на Русенския районен съд, III гр. състав, по иск по чл. 127а,
ал. 2 СК, заведен от Наталия Койчева Димит рова. Разрешава връчването на от вет ника
Федерико Чилиа, гражданин на Италия, роден
на 09.05.1972 г., на препис от исковата молба
заедно с приложенията за подаване на писмен
отговор по чл. 131 ГПК в едномесечен срок
от получаването да стане по реда на чл. 48
ГПК. Писменият отговор на ответника трябва да съдържа: 1. посочване на съда и номера
на делото; 2. името и адреса на ответника,
както и на неговия законен представител или
пълномощник, ако има такива; 3. становище
по допустимостта и основателността на иска;
4. становище по обстоятелствата, на които се
основава искът; 5. възраженията срещу иска
и обстоятелствата, на които те се основават;
6. подпис на лицето, което подава отговора.
В отговора на исковата молба ответникът е
длъжен да посочи доказателствата и конкретните обстоятелства, които ще доказва с тях, и
да представи всички писмени доказателства,
с които разполага. Към отговора на исковата
молба се представят: 1. пълномощно, когато
отговорът се подава от пъломощник; 2. преписи
от отговора и приложенията към него според
броя на ищците. Съгласно чл. 211 ГПК в срока
за отговор на исковата молба ответникът може
да предяви насрещен иск, ако той по рода си
е подсъден на същия съд и има връзка с първоначалния иск или ако може да стане прихващане с него. Предявяването на насрещния
иск става по правилата за предявяване на иск.
Съгласно чл. 212 ГПК с отговора на исковата
молба ответникът може да поиска съдът да се
произнесе в решението си и относно съществуването или несъществуването на едно оспорено
правоотношение, от което зависи изцяло или
отчасти изходът на делото. Съгласно чл. 219
ГПК с отговора на исковата молба ответникът
може да привлече трето лице, когато това лице
има право да встъпи, за да помага. Привличането не се допуска, ако третото лице няма
постоянен адрес в Република България или
живее в чужбина. Страната, която има обратен
иск срещу третото лице, може да го предяви
за съвместно разглеждане едновременно с искането за привличане. Когато в установения
срок ответникът не подаде писмен отговор, не
вземе становище, не направи възражения, не
оспори истинността на представен документ
или не упражни правата си по чл. 211, ал. 1,
чл. 212 и 219 ГПК, той губи възможността да
направи това по-късно, освен ако пропускът се
дължи на особени непредвидени обстоятелства.
Делото е насрочено в съдебно заседание на
15.12.2011 г. от 9,30 ч.
12812
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Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение,
88 състав, призовава Марко Илиев, гражданин
на Федерална република Германия, с неизвестен
адрес, в срок до един месец от обнародването в
„Държавен вестник“ да заяви дали приема наследството, оставено на Илия Славов Василев,
починал на 19.10.2010 г., с последен постоянен
адрес в София.
12768
Врачанският окръжен съд, гр. отделение, на
основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че
е образувано гр. д. № 688/2011 със страни: Комисия за установяване на имущество, придобито
от престъпна дейност, БУЛСТАТ 131463734, чрез
председателя є Тодор Коларов, с адрес за призоваване: Велико Търново, пл. Център 2, сграда
на Областен управител, ет. 2, стая 211А, против
Владимир Димитров Цветков с постоянен и
настоящ адрес Габрово, ул. Роден край 20, ет. 3,
ап. 9, и Ренета Иванова Цветкова с постоянен
адрес Габрово, ул. Роден край 20, ет. 3, ап. 9,
и настоящ адрес Габрово, ул. Васил Друмев 6,
вх. А, ет. 1, ап. 3, с правно основание чл. 28, ал. 1
ЗОПДИППД и с искане за отнемане в полза
на държавата на следното имущество на обща
стойност 125 934,56 лв., а именно: от Владимир
Димитров Цветков и Ренета Иванова Цветкова
на основание чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 9 и 10
ЗОПДИППД: 1. 1/2 идеална част от апартамент
№ 3 с идентификатор 12259.1023.2.3.3 във Враца,
ул. Демокрация (бивша Комсомолска) 26, блок
„Химик-3“, намиращ се на първия етаж в сграда
№ 3, разположена в поземлен имот с идентификатор
12259.1023.2, който апартамент се състои от: две
стаи, кухня и сервизни помещения, и е със застроена
площ от 65,30 кв. м, заедно с принадлежащото му
избено помещение № 3 с полезна площ 3,66 кв. м
ведно със съответно принадлежащите му 1,72 %
идеални части от общите части на сградата и от
правото на строеж, съобразно застроената площ
от 73,33 кв. м, при съседи на жилището: съседни
самостоятелни обекти в сградата на същия етаж
с идентификатори 12259.1023.2.3.25, 12259.1023.2.3.2
и над обекта 12259.1023.2.3.6, и на избеното помещение: отляво – мазе № 4, отдясно – мазе № 2; 2.
В случай че съдът не уважи предявения на основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД иск относно 1/2
идеална част от апартамент № 3 с идентификатор
12259.1023.2.3.3 във Враца, ул. Демокрация (бивша
Комсомолска) 26, блок „Химик-3“ поради обстоятелството, че към момента на постановяване на
съдебното решение спрямо него е проведено успешно изпълнително производство от взискатели
с вещни обезпечения, предхождащи наложената в
полза на КУИППД възбрана или други противопоставими права, то срещу Владимир Димитров
Цветков и Ренета Иванова Цветкова е предявен
иск с правно основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД
за отнемане в полза на държавата на сумата от
18 000 лв., представляваща пазарната стойност
към настоящия момент на 1/2 идеална част от
описания по-горе недвижим имот с идентификатор 12259.1023.2.3.3 по кадастралната карта
на Враца; 3. Товарен автомобил, марка и модел
„Ивеко Форд ЦРГ 80 Е“, рег. № ЕВ6724АР, рама
№ SBCA80A000B006991, двигател № 712876, цвят:
жълт, дата на първа регистрация – 31.03.1994 г.; От
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Владимир Димитров Цветков на основание чл.
4, ал. 1: 4. 500 дружествени дяла по 10 лв. всеки
от тях от капитала на „Адвайс Финанс“ – ЕООД,
ЕИК 107595683, рег. по ф. д. № 907/2007 на Габровския окръжен съд, пререгистрирано в търговския
регистър на 14.06.2008 г., със седалище и адрес
на управление Габрово, ул. Роден край 20, ет. 3,
ап. 9; 5. 500 дружествени дяла по 10 лв. всеки от
тях от капитала на „Кали Инвест“ – ЕООД, ЕИК
107583962, рег. по ф. д. № 907/2007 на Габровския
окръжен съд, пререгистрирано в търговския регистър на 12.06.2008 г., със седалище и адрес на
управление Габрово, ул. Роден край 20, ет. 3, ап.
9; 6. 33 дружествени дяла по 50 лв. всеки от тях
от капитала на „Европласт груп“ – ООД, ЕИК
107585034, рег. по ф. д. № 576/2006 на Габровския
окръжен съд, пререгистрирано в търговския
регистър на 23.08.2008 г., със седалище и адрес
на управление Габрово, ул. Свищовска 98, вх. В,
ет. 2, ап. 4; 7. Сумата от 5534,56 лв., представляваща продажната цена на 2174 броя акции на
„Химимпорт“ – АД, от емисия BG1100046066;
От Ренета Иванова Цветкова на основание чл.
4, ал. 1 във връзка с чл. 9 и 10 ЗОПДИППД: 8.
Лек автомобил, марка и модел „Мазда 121“, с рег.
№ ЕВ4390АР, рама № YCMAXXBAJATL82299,
двигател без номер, цвят: червен, дата на първа регистрация – 11.10.1996 г.; От Владимир Димитров
Цветков и Ренета Иванова Цветкова на основание
чл. 4, ал. 2: 9. Сумата от 6800 лв., представляваща
пазарната стойност, получена от продажбата на лек
автомобил, марка и модел „Опел Вектра“, с рег.
№ ЕВ6173АР, рама № W0L0ZCF6921068340, двигател № Y22DTR17C75405, цвят: черен металик, дата
на първа регистрация – 14.10.2002 г.; 10. Сумата
от 2500 лв., представляваща пазарната стойност,
получена от продажбата лек автомобил, марка
и модел „Сеат Ибиза“, с рег. № ЕВ1866АК, рама
№ VSSZZZ6KZZR021533, двигател: AAV117070, цвят:
червен, дата на първа регистрация – 22.09.1993 г.;
11. Сумата от 6500 лв., представляваща пазарната
стойност, получена от продажбата на товарен
автомобил, марка и модел „Мерцедес 814“, с рег.
№ ЕВ9383АК, рама № WDB67401315258864, двигател: 836690510043095, цвят: червен, дата на първа
регистрация – 31.07.1986 г.; 12. Сумата от 2000 лв.,
представляваща пазарната стойност, получена
от продажбата на лек автомобил „Опел Кадет“,
рег. № ВР2116АК, рама № WOL000046G2536413,
двигател № A13S1492579, дата на първа регистрация – 12.12.1985 г.; 13. Сумата от 6500 лв.,
представляваща пазарната стойност, получена
от продажбата на лек автомобил „Рено Еспейс“,
рег. № ВР9037АХ, рама № VF8J117050R542211,
двигател № J7TN770F258097, дата на първа регистрация – 30.01.1990 г.; 14. Сумата от 50 450 лв.,
постъпила с преводи за периода от 30.10.2007 г.
до 28.07.2008 г. по разплащателна сметка в левове
в „Централна кооперативна банка“ – АД, клон
Габрово, с IBAN BG69 CECB 9790 1074 2784 03,
открита на 03.12.2007 г. с титуляр Владимир Димитров Цветков, за придобиването на която лицето не
е представило доказателства за законен източник.
Заинтересованите лица могат да предявят своите
претенции върху посоченото имущество – предмет
на искането, с оглед възможностите по чл. 29
ЗОПДИППД не по-късно от два месеца от датата
на обнародването. Първото по делото заседание
е насрочено за 12.04.2012 г. в 10 ч.
12828
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Европейски инициативи за
икономическо, културно и духовно развитие на
България“ (в ликвидация), София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 3 от устава на сдружението свиква редовно годишно общо събрание
на членовете на сдружението на 10.01.2012 г. в
10 ч. в седалището на сдружението в София, ул.
Трепетлика 12, вх. Б, ет. 2, ап. 16, при следния
дневен ред: 1. приемане на началния баланс към
датата на прекратяване на сдружението и откриване процедура по ликвидация; 2. приемане на
крайния ликвидационен баланс; 3. приемане на
доклада на ликвидатора за приключване ликвидацията на сдружението; 4. освобождаване
от отговорност на ликвидатора; 5. приемане на
решение за ликвидационните квоти; 6. приемане
на решение за заличаване на сдружението от регистъра. 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.
12799
12. – Управителният съвет на сдружение
„Асоциация на студентите по урбанизъм в България“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на 19.01.2012 г. в 18,30 ч.
в сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия – София, корпус А, зала 316,
бул. Христо Смирненски 1, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението през
2011 г.; 2. промени в устава на сдружението; 3.
освобождаване от отговорност на членовете на
управителния съвет на сдружението; 4. избор на
членове на управителния съвет на сдружението; 5.
разни. Поканват се всички членове. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
12711
10. – Управителният съвет на Българската
билярд федерация, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на федерацията
на 20.01.2012 г. в 14 ч. в София, район „Дружба“,
ж. к. Дружба 2, бл. 212, вх. Г, ап. 102, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета на УС за
дейността на Българската билярд федерация;
2. приемане на програма за осъществяване на
дейността на Българската билярд федерация; 3.
приемане на годишния бюджет на Българската билярд федерация; 4. промяна на устава на
Българската билярд федерация; 5. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
12655
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на българските плувци“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 20.01.2012 г.
в 17 ч. в София, ж.к. Бъкстон, ул. Тодор Каблешков 14, Централен офис на Eurocompact Ltd.,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на управителния съвет през 2011 г.; 2. приемане
на бюджета на сдружението за 2012 г.; 3. при-
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емане на насоки за дейността на сдружението
през 2012 г.; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
12824
14. – Съветът на настоятелите на Сдружение
„Училищно настоятелство на Второ СОУ „Академик Емилиян Станев“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание
на сдружението на 23.01.2012 г. в 18 ч. в сградата
на Второ СОУ „Академик Емилиян Станев“ – София, ул. Генерал Суворов 36, при следния дневен
ред: 1. приемане на изменения и допълнения на
устава на сдружението; 2. приемане на правила
за осъществяване на общественополезна дейност
на сдружението; 3. приемане на вътрешен правилник за дейността на сдружението; 4. приемане
на доклада на контролния съвет за финансова
проверка на дейността на сдружението за периода от учредяване на сдружението до края на
2010 г.; 5. освобождаване от отговорност на Петър
Терзийски за дейността му като председател на
сдружението за 2010 г.
12604
64. – Управителният съвет на Българска
федерация Гимнастика – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
членовете на федерацията на 24.01.2012 г. в 11 ч. в
София, бул. Васил Левски 75, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на Българска федерация
Гимнастика през 2011 г.; 2. приемане на бюджета
за 2012 г.; 3. приемане и изключване на членове
на федерацията; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали
по дневния ред са на разположение в офиса на
федерацията в София, бул. Васил Левски 75.
12701
11. – Управителният съвет на Асоциацията
на сватбените агенти и консултанти в България,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка
с чл. 22, ал. 3 от устава на асоциацията свиква
общо събрание на асоциацията на 25.01.2012 г.
в 11 ч. на адрес: София, район „Изгрев“, ж.к.
Дианабад, бл. 32, вх. В, ет. 7, ап. 65, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за приемане
на нова редакция на устава на асоциацията; 2.
вземане на решение за прекратяване на дейността на асоциацията и откриване производство
по ликвидацията є; 3. вземане на решение за
назначаване на ликвидатор на асоциацията и
определяне на месечното му възнаграждение; 4.
вземане на решение за определяне продължителността на срока за завършване на ликвидацията;
5. разни. При липса на кворум съгласно чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал. 1 от устава събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
12693
15. – Управителният съвет на сдружение
„Бадминтон клуб – ВИАС“ – София, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 26.01.2012 г. в 18 ч. в София, бул. Христо
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Смирненски 1, Спортна зала УАСГ, при следния
дневен ред: 1. приемане на доклада на дейността
на управителния съвет на сдружение „Бадминтон
клуб – ВИАС“ – София; 2. освобождаване от
отговорност членовете на управителния съвет
за дейността им през изминалия период и избор
на нови членове на управителния съвет, както
и на председател от състава на управителния
съвет. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ заседанието на общото събрание ще се
проведе същия ден в 19 ч., при същия дневен ред
и място на провеждане.
12737
10. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство на 107 основно училище „Хан
Крум“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на настоятелството
на 26.01.2012 г. в 18 ч. в сградата на 107 ОУ „Хан
Крум“, София, район „Лозенец“, ул. Димитър
Димов 13, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на Училищното настоятелство на 107
ОУ „Хан Крум“ за учебната 2010/2011; 2. приемане
на нови членове на училищното настоятелство;
3. приемане на програма за работа за следващата
учебна година.
12783
67. – Управителният съвет на Международна неправителствена организация – Българско
бюро за разследване екологическата безопасност
и борба с наркоманията на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
26.01.2012 г. в 17 ч. на адрес: ул. Презвитер Козма
45, София, при следния дневен ред: 1. доклад на
УС на сдружението по чл. 40 ЗЮЛНЦ за 2011 г.;
2. годишен счетоводен отчет на сдружението за
2011 г.; 3. програма и бюджет за 2012 г.; 4. изменение и допълнение на устава; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 18 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
12696
42. – Управителният съвет на СНЦ „Българска младежка организация БиоАлтернатив“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
27.01.2012 г. в 18 ч. в София, бул. Е. Георгиев 14,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишен
доклад за дейността за 2011 г.; 2. приемане на
годишен финансов отчет за 2011 г.; 3. приемане
на годишна програма и предложения за нови
проекти за 2012 г.; 4. определяне на счетоводител
и др. финансови въпроси за 2012 г.; 5. промени
в устава и избор на нов УС; 6. разни. Канят се
всички членове на общото събрание да участват.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе на същото място един
час по-късно.
12773
21. – Управителният съвет на сдружение
„Сдружение образование, технологии, общество“,
София, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 27.01.2012 г. в
10,30 ч. в София, ул. Кюстендил 13, ет. 7, ап. 19,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет на
управителния съвет за дейността на сдружени-
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ето; проект за решение – ОС приема отчета на
управителния съвет за дейността; 2. приемане
на решение за промени в устава на сдружение
„Сдружение образование, технологии, общество“;
проект за решение – ОС приема решение за промени в устава на сдружението; 3. избор на нов
състав на управителния съвет на сдружението;
проект за решение – ОС избира нов състав на
управителния съвет; 4. разни. Регистрацията на
членовете на сдружението ще започне в 10 ч. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
12694
11. – Управителният съвет на Национална
асоциация „ХоРеКа“ – София, на основание чл. 26,
ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо отчетно събрание на асоциацията на 28.01.2012 г. в 15,30 ч.
в София, ул. Света София 8, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на Национална
асоциация „ХоРеКа“ за 2011 г.; 2. отчет на контролния съвет на асоциацията за същия период;
3. освобождаване от отговорност членовете на
УС за дейността им през 2011 г.; 4. приемане на
бюджета на НА „ХоРеКа“ за 2012 г.; 5. приемане
на нови членове; 6. избор на ръководни органи на
асоциацията – председател, управителен съвет и
контролен съвет; 7. съвместни участия в предстоящи изложения; 8. общи и оперативни въпроси.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
16,30 ч., на същото място и при същия дневен
ред и се счита за редовно независимо от броя на
присъстващите членове.
12603
11. – Управителният съвет на сдружение
„Съюз за стопанска инициатива“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на 28.01.2012 г. в 11 ч. в зала „Европа“,
парк-хотел „Москва“, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет за дейността на управителния
съвет; 2. приемане на доклада за работата на
контролната комисия; 3. доклад за състоянието
на малките, средните и микропредприятията и
предприемане на конкретни мерки за подпомагането им; 4. приемане на изменения в устава;
5. избор на нови управителен съвет и контролна
комисия; 6. разни. Регистрацията на членовете
на общото събрание ще се извърши от 10 ч. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред и ще бъде
редовно независимо от явилите се членове.
12636
10. – Управителният съвет на сдружение „Арменско физкултурно дружество „Хоментъмен“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовното общо събрание на членовете на дружеството на 28.01.2012 г. в 10,30 ч. в седалището на
настоятелството в София, ул. Тодор Александров
31, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
управителния съвет (УС) за дейността на сдружението за периода 2007 – 2011 г.; 2. отчет на
контролната ревизионна комисия (КРК); 3. избор
на нови ръководни органи на УС и на КРК; 4.
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разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
12764
24. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Приятели на Бодра смяна“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 28.01.2012 г. в
11 ч. в София в сградата на ул. Княз Борис I №
103 при следния дневен ред: 1. приемане отчета
на УС за дейността на сдружението за периода
2009 – 2011 г.; 2. определяне насоките и бъдещите
проекти на сдружението за 2012 г.; 3. избор на
нов управителен съвет; 4. разни. В случай че в
посочения час не се събере необходимият брой
членове за провеждане на събранието (липса на
кворум), на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе в 12 ч. в присъствието на явилите
се членове.
12664
25. – Управителният съвет на сдружение
„Асоциация за образование в областта на високите технологии и компютрите“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 28.01.2012 г. в 10 ч. в София, ж.к. Овча купел,
бл. 423, вх. А, ет. 6, ап. 28, при дневен ред: вземане
на решение за заличаване на сдружение „Асоциация
за образование в областта на високите технологии
и компютрите“ и обявяването му в ликвидация.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
12692
10. – Управителният съвет на Клуб за спортна
дресура „Сириус“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.01.2012 г. в
9 ч. в Национален музей „Земята и хората“, бул.
Черни връх 4, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на клуба за 2011 г.; 2. финансов отчет за
2011 г.; 3. приемане на нови членове; 4. промени в
устава на клуба. 5. избор на нов управителен съвет;
6. приемане на план за дейността през 2012 г.; 7.
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
независимо от броя на присъстващите членове.
12700
30. – Управителният съвет на сдружение
„Толерантност“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 28 – 29.01.2012 г. в 11 ч. в хотел „Риу – Правец“, Правец, при следния дневен ред: 1. отчет
за работата на сдружението; 2. финансов отчет;
3. приемане на нови членове на сдружението; 4.
избор на нов управителен съвет; 5. учредяване на
консултантско дружество към сдружение „Толерантност“; 6. приемане на програма за работата
на сдружението за 2012 г.; 7. разни.
12772
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Международна асоциация Суприм Мастър Чинг Хай – България“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 29.01.2012 г. в 12 ч. в София, кв.
Разсадника, бл. 13, вх. Б, ет. 1, ап. 38, при следния
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дневен ред: 1. промени в устава на сдружението;
2. промяна в състава на управителния съвет и
контролния съвет на сдружението; 3. промяна на
адреса на управление на сдружението; 4. приемане
отчета на УС и КС на сдружението за дейността
през 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
и 2010 г.; 5. разни. Поканват се всички членове на
сдружението или техни писмено упълномощени
представители да вземат участие в събранието.
Писмените материали по дневния ред ще бъдат
на разположение в центъра на сдружението в
София, кв. Разсадника, бл. 13, вх. Б, ет. 1, ап. 38.
Регистрацията на членовете ще започне един час
пред обявения час за събранието срещу представена лична карта, а за упълномощените лица – и
нотариално заверено пълномощно. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
12594
17. – Управителният съвет на сдружение
„П.Е.О.Р.Г.П. България – Алианс за ПЧП“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на учредителите на 30.01.2012 г. в
18 ч. в София, бул. Витоша 15, ет. 4, при следния
дневен ред: 1. избиране на нов председател на
сдружението поради оттегляне на досегашния председател; 2. избиране на нов член на сдружението
поради оттегляне на един от членовете учредители;
3. промяна на адреса на седалището на сдружението.
12602
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Ротари клуб Ботевград“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на членовете на сдружението на
31.01.2012 г. в 19 ч. в седалището на сдружението
в Ботевград, ж.к. Васил Левски, бл. 49, вх. А,
ет. 3, ап. 7, при следния дневен ред: 1. промени
в състава на управителния съвет на сдружение
с нестопанска цел „Ротари клуб Ботевград“; 2.
освобождаване на Симеон Тихолов Миков като
председател на управителния съвет и избор на нов
председател на управителния съвет на сдружение
с нестопанска цел „Ротари клуб „Ботевград“ 3.
приемане на нов устав на сдружението. Материалите по дневния ред са на разположение на
членовете в седалището на сдружението.
12695
619. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Видин, на основание чл. 81, ал. 1 ЗА
свиква редовно общо събрание на 28 и 29.01.2012 г.
в 10 ч. в конферентната зала на Окръж ни я
съд – Видин, при следния дневен ред: 1. разглеждане отчета за дейността на адвокатския съвет
през отчетната година и вземане на решения
по него; 2. разглеждане доклада на контролния
съвет; 3. разглеждане отчета на дисциплинарния
съд; 4. приемане бюджета на съвета на колегията
за следващата финансова година; 5. избиране на
делегати за общото събрание на адвокатите в
страната; 6. разни.
12817
23. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Обществен комитет „Васил
Левски“ – Габрово“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 5

свиква редовно общо събрание на 30.01.2012 г. в
17 ч. в Габрово, ул. Юрий Венелин 18Б, при следния дневен ред: 1. освобождаване от отговорност
членовете на управителния съвет на сдружение
„Обществен комитет „Васил Левски“ – Габрово“
за дейността им до 30.01.2012 г.; 2. избор на нов
управителен съвет; 3. промяна на адреса на управление на сдружението; 4. промени в устава
на сдружението; 5. приемане на нови членове на
сдружението; 6. други. Материалите по дневния
ред са на разположение на членовете в седалището
на сдружението. Поканват се всички членове на
сдружението да вземат участие в общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един час на
същото място и при същия дневен ред.
12658
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб „Приятели на Белгия“,
Габрово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 20.02.2012 г.
в 10 ч. в Габрово, ул. Добри Чинтулов 7, вх. А,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за промяна в състава на управителния съвет;
2. вземане на решение за промяна в устава; 3.
други. Материалите за общото събрание са на
разположение в офиса на сдружението в Габрово,
ул. Добри Чинтулов 7, вх. А. 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.
12736
12. – Управителният съвет на СКТМ „Тетрон“ – Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
сви к ва общо о т че т но -изборно с ъбра н ие на
24.01.2012 г. в 10 ч. в Плевен, ул. Кала тепе 3,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на клуба за периода 2009 – 2010 г.; 2. финансов
отчет за 2010 г.; 3. избор на ръководни органи; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събрането ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
12659
11. – Управителният съвет на сдружение
„СБП“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 25.01.2012 г. в 17 ч. в
зала 2 на Дома на техниката в Пловдив, ул. Гладстон 1, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишните отчети за дейността на сдружението
и контролния съвет; 2. приемане на основните
насоки, програмата за действие и бюджета на
сдружението за 2012 г.; 3. утвърждаване приема
на членове и графика за извършване на цялостни
проверки на управителния съвет от контролния
съвет; 4. обсъждане размера на членския внос;
5. други. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред, колкото и членове да се явят.
12689
11. – Съветът на настоятелите на СНЦ „УН
при ОУ „Иван Вазов“, Силистра, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
16.02.2012 г. в 18 ч. в ОУ „Иван Вазов“ – Силистра,
ул. Добрич 76, при следния дневен ред: 1. при
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емане на актуализиран устав; проекторешение;
2. освобождаване от длъжност на председателя
на сдружението; проекторешение; 3. освобождаване от длъжност на членовете на съвета на
настоятелите и членовете на контролната комисия; проекторешение; 4. избор на нови членове
на съвета на настоятелите и на контролната
комисия; проекторешение – ОС избира нови
членове на съвета на настоятелите и членове
на контролната комисия. 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.
12816
69. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел „Ски клуб Пампорово“ – Смолян, на основание чл. 26 във връзка с чл. 30, ал. 3 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на членовете
на сдружението на 01.02.2012 г. в 12 ч. в Смолян,
ул. Алеко Константинов 13, при следния дневен
ред: 1. промяна на управителя на сдружението;
проект за решение – ОС освобождава Димитър
Александров Красногорски като управител на
сдружението и избира Георги Димитров Карамитев за управител на сдружението; 2. разглеждане
на решение на управителя на сдружението за
прекратяване на членството на настоящи членове
на сдружението поради отпадане и приемане на
нови членове на сдружението; проект за решение – ОС потвърждава решението на управителя
за прекратяване на членството на настоящи членове на сдружението поради отпадане и приема
нови членове на сдружението; 3. промяна на
седалището и адреса на сдружението; проект за
решение – ОС приема седалището и адреса на
сдружението да бъдат преместени от Смолян, ул.
Алеко Константинов 13, в Смолян, ул. Дунав 3;
4. промяна на устава на сдружението; проект за
решение – ОС приема предложените промени в
устава на сдружението. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се отложи и ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове. Поканват
се членовете на сдружението да вземат участие
в общото събрание.
12782
10. – Управителният съвет на дружество
„Тракия“ – Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на дружеството
на 16.03.2012 г. в 17,30 ч. в зала „Проф. Иван
Попов“ в Дома на техниката в Ямбол, ул. Джон
Атанасов 8, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството за 2011 г.; 2. отчет на
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контролния съвет за ревизиите през 2011 г.; 3.
счетоводен отчет на дружеството за 2011 г.; 4.
приемане на план за работа на дружеството за
2012 г.; 5. приемане на бюджет на дружеството
за 2012 г. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 18,30 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
12735
1. – Учредителният комитет на СН „Орехите“,
с. Душево, община Севлиево, област Габрово, на
основание чл. 10, ал. 4 от Закона за сдруженията
за напояване и Заповед № РД-09-838 от 10.10.2011 г.
на министъра на земеделието и храните, с която
е открита процедура по учредяване на сдружение
за напояване „Орехите“, с предмет на дейност:
експлоатация, поддържане и реконструкция на
предадената им по реда на чл. 47 ЗСН и § 3 от
преходните и заключителните разпоредби на
ЗСН, отправя покана към всички собственици и
ползватели на земеделски земи в землището на с.
Душево да присъстват на учредително събрание
на 24.01.2012 г. в 18 ч. в с. Душево, ул. Видима 17.
Материалите по дневния ред на учредителното
събрание са на разположение на учредителите в
с. Душево, ул. Видима 17. При липса на кворум
на основание чл. 11, ал. 2 ЗСН събранието ще
се проведе на 14.02.2012 г. в 18 ч. в с. Душево,
ул. Видима 17.
12775
Валентина Георгиева Петрова – ликвидатор
на сдружение с нестопанска цел „Приятели на
хор „Черноморски звуци“, Балчик, в ликвидация
по ф. д. № 802/2001, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да
предявят вземанията си. Срокът на ликвидацията
е 6 месеца.
12738
Витка Атанасова Христова – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация по банков маркетинг“, в ликвидация по ф.
д. № 67/2002, на основание чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на
сдружението да предявят вземанията си.
12818
Елена Боянова Бакова – ликвидатор на сдружение „Независим студентски съюз“, в ликвидация
по ф. д. № 50/1997 на Шуменския окръжен съд,
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ и чл. 267 ТЗ
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си в срок до шест месеца считано от
дата на обнародване в „Държавен вестник“ на
адреса на сдружението – Шумен, ул. Цар Калоян 1.
12809
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