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София
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
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по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерството на вътрешните работи
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на подземни богатства от находище
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 Изменения на Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (Приети от Работната група по автомобилен транспорт на Икономическата
комисия за Европа към Организацията на обединените нации на нейната
93 сесия през 1999 г., нотифицирани на
договарящите страни и влезли в сила
на 27 февруари 2004 г.)
24

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

 Изменения на Европейската спогодба за работата на екипажите на
превозните средства, извършващи
международни автомобилни превози
и Приложението към Европейската
спогодба за работата на екипажите
на превозните средства, извършващи
международни автомобилни превози
(Приети от Работната група по автомобилен транспорт на Икономическата комисия за Европа към Организацията на обединените нации на
нейната 98 сесия през 2004 г., нотифицирани на договарящите страни и
влезли в сила на 16 юни 2006 г.)
25
 Изменения на Европейската спогодба за работата на екипажите на
превозните средства, извършващи
международни автомобилни превози
и Приложението към Европейската
спогодба за работата на екипажите
на превозните средства, извършващи
международни автомобилни превози
(Приети от Работната група по автомобилен транспорт на Икономическата комисия за Европа към Организацията на обединените нации на
нейната 103 сесия през 2008 г., ноти-
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фицирани на договарящите страни и
влезли в сила на 20 септември 2010 г.) 35
Комисия за установяване
на имущество, придобито
от престъпна дейност
 Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и
дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от
престъпна дейност
43
Министерство
на финансите
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби
в търговските обекти чрез фискални
устройства
46
Централна избирателна
комисия

 Решение № 1742-НС от 28 март
2012 г. за обявяване за избран за народен представител в Двадесет и
трети многомандатен избирателен
район – София, Михаил Владимиров
Владов от листата на ПП „ГЕРБ“ на
мястото на Ивайло Ангелов Московски 47

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ
за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощи ята на Ивайло
Ангелов Московски като народен предста
ви тел от 23. многоман датен изби рателен
район – София.
Решението е прието от 41-ото Народно
събр ание на 28 март 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3504

РЕШЕНИЕ

за избиране на управител на Националната
здравноосигурителна каса
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Ре
публика България и чл. 19, ал. 1, 2 и 3 и чл.
21 от Закона за здравното осигуряване
РЕШИ:
1. Избира Пламен Георгиев Цеков за упра
вител на Националната здравноосигурителна
каса с мандат до 12 февруари 2015 г.
2. Решението влиза в сила от деня на об
народването му в „Държавен вестник“.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 29 март 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
3564
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РЕШЕНИЕ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощи ята на Пламен
Георг иев Цеков като народен представител от
12. едномандатен избирателен район – Мон
тана.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 30 март 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3573

РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
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УКАЗ № 123
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Никола Иванов Колев за извън
реден и пълномощен посланик на Република
България в Кралство Нидерландия.
Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 23 март 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
3539

УКАЗ № 126

Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Николай
Горанов Коцев като народен представител
от 6. едномандатен избирателен район – Вра
чански.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 30 март 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Бранимир Петров Радев
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Грузия.
Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 27 март 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

3547

РЕШЕНИЕ

3540

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощи ята на Михаил
Владимиров Владов като народен пред
ставител от 23. многомандатен избирателен
район – София.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 30 март 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3575

УКАЗ № 127
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 281,
т. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам нов избор за кмет на кметство
Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, на 8 юли 2012 г.
Издаден в София на 27 март 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
3541
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МИНИСТЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66
ОТ 28 МАРТ 2012 Г.

за предоставяне на средства от републиканския
бюджет за придобиване на акции от държавата
във връзка с увеличаването на капитала на
търговско дружество
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Дава съгласие за увеличаване капи
тала на „Проектна компания нефтопровод Бур
гас – Александруполис БГ“ – ЕАД, чрез издаване
на 18 000 бр. нови обикновени поименни налични
акции с право на глас с номинална стойност
100 лв. всяка на обща стойност 1 800 000 лв.,
които ще бъдат придобити от държавата чрез
бюджета на Министерството на финансите.
Чл. 2. За осигуряване на средствата по чл. 1
министърът на финансите да извърши необхо
димите корекции по централния бюджет и по
бюджета на Министерството на финансите за
2012 г. при условията и по реда на § 23, ал. 11
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за държавния бюджет на Република
България за 2012 г. и чл. 34, ал. 1 от Закона за
устройството на държавния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 28
март 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
3568

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67
ОТ 29 МАРТ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Тарифа № 4
за таксите, които се събират в системата
на Министерството на вътрешните работи
по Закона за държавните такси, одобрена с
Постановление № 53 на Министерския съвет
от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 1998 г.; изм.
и доп., бр. 9, 33 и 78 от 1999 г., бр. 43, 65 и
86 от 2000 г.; попр., бр. 27 от 2001 г.; изм. и
доп., бр. 106 и 108 от 2001 г., бр. 24, 34, 39,
106 и 111 от 2003 г., бр. 15, 24 и 32 от 2004 г.;
попр., бр. 36 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 52 от
2006 г., бр. 16 и 21 от 2007 г.; попр., бр. 26
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 32 и 75 от 2007 г.,
бр. 81 от 2008 г., бр. 27 от 2009 г., бр. 18 и
75 от 2010 г. и бр. 2, 7, 51 и 77 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 12, ал. 2 думите „чужденец,
на основание на сключен брак с български
гражданин“ се заменят с „чужденец – член на
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семейството на български гражданин, който
е пребивавал непрекъснато на територията
на Реп ублика Българи я през последните
пет години“.
§ 2. В чл. 21 ал. 5 и 6 се отменят.
§ 3. В чл. 31а, ал. 1 се създава т. 4:
„4. за експлоатация на противопожарни
у реди и съоръжения:
а) в един обект – 442 лв.;
б) в обекти на територията на Областно
управление „Пожарна безопасност и защи
та на населението“/Столично управление
„Пожарна безопасност и защита на насе
лението“ – 737 лв.;
в) в обекти на територията на ц ялата
страна – 1390 лв.“
§ 4. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. За издаване на документ за са
моличност се събират следните такси:
1. за лична карта:
а) със срок на валидност 4 години на
лице от 14- до 18-годишна възраст – 13 лв.;
б) със срок на валидност 10 години на
лице от 18- до 58-годишна възраст – 18 лв.;
в) за безсрочна лична карта на лице,
навършило 58-годишна възраст – 11 лв.;
г) на лице с трайно намалена работос
пособност или вид и степен на увреж дане
50 и над 50 на сто – 2 лв.;
2. за паспорт:
а) на лице до 14-годишна възраст:
аа) за първи паспорт – 10 лв.;
бб) за следващ паспорт – 20 лв.;
б) за паспорт на лице от 14- до 58-годишна
възраст – 40 лв.;
в) за паспорт на лице от 58- до 70-годишна
възраст – 20 лв.;
г) за паспорт на лице над 70 -годишна
възраст – 10 лв.;
д) за паспорт на лице с трайно намалена
работоспособност или вид и степен на ув
реж дане 50 и над 50 на сто – 3 лв.;
е) за дипломатически паспорт – 45 лв.;
ж) за служебен паспорт – 45 лв.;
з) за моряшки паспорт – 40 лв.;
и) за паспорт, дипломатически паспорт,
служебен паспорт и моряшки паспорт със
срок на валидност до 12 месеца на лице, от
което е невъзможно снемането на биометрич
ни данни – пръстови отпечат ъци, поради
временна физическа невъзможност – 15 лв.;
3. за документ за самоличност, замест
ващ паспорта:
а) за временен паспорт – 30 лв.;
б) за служебен открит лист за премина
ване на границата – 40 лв.;
в) за временен паспорт за окончателно
напускане на Република България – 50 лв.“
§ 5. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. (1) Освобож дават се от заплаща
не на такса при издаване на първа лична
карта лицата от 14- до 16-годишна възраст.
(2) Освобож дават се от заплащане на
такса за издаване на лична карта лицата,
навършили 70-годишна възраст.“
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§ 6. Член 33а се отменя.
§ 7. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. (1) За бързо издаване на лична
карта, на паспорт, дипломатически паспорт,
на сл у жебен паспор т, моряшк и паспор т,
сл у жебен отк рит лист за преминаване на
г раницата и на временен паспорт за окон
чателно нап ускане на Реп ублика Българи я
съответната такса се заплаща с у величение
два пъти, когато по искане на лицето усл у
гата се извършва в срок до 3 работни дни.
(2) За експресно издаване на лична карта,
на паспорт, дипломатическ и паспорт, на
слу жебен паспорт, слу жебен открит лист
за преминаване на границата и на време
нен паспорт за окончателно напускане на
Република България съответната такса се
заплаща с увеличение пет пъти, когато по
искане на лицето услугата се извършва в
срок до 8 работни часа.“
§ 8. Член 36 се изменя така:
„Чл. 36. (1) За бързо издаване на лична
карта и/или паспорт, когато заявлението
е подадено в дипломатическите или кон
сулск ите представителства на Реп ублика
България в чужбина и по искане на лицето
услугата се извършва в срок до 60 дни, съ
ответната такса се заплаща с увеличение
два пъти.
(2) Издаването на док у мен т и по реда
на ал. 1 се извършва, в слу чай че в съот
ве т но т о д и п ломат и че ско и л и конс улско
представителство на Република България в
чужбина се предлага услугата „препращане
чрез ку риерска фирма“, лицето е заявило
желание за ползване на тази усл у га и е
заплатило за нея.“
§ 9. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. (1) За издаване на свидетелство
за управление на моторно превозно средство
(МПС) се събират следните такси:
1. за свидетелство за управление на МПС
на лице до 58-годишна възраст – 25 лв.;
2. за свидетелство за управление на МПС
на лице от 58- до 70-годишна възраст – 11 лв.;
3. за свидетелство за управление на МПС
на лице с трайно намалена работоспособност
или вид и степен на увреж дане 50 и над 50
на сто – 3 лв.
(2) Освобождават се от заплащане на такса
за издаване на свидетелство за управление
на МПС лицата, навърши ли 70 -годишна
възраст.“
§ 10. Член 37а се изменя така:
„Чл. 37а. За бързо издаване на свиде
т елс т во за у п ра в лен ие на М ПС та ксата
се заплаща с увеличение два пъти, когато
услугата по искане на лицето се извършва
в срок до 10 дни.“
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§ 11. Член 39 се изменя така:
„Чл. 39. (1) Лицата, които не могат да
представят стария си български личен до
кумент поради това, че е насилствено отнет,
повреден или унищожен по независещи от
притежателя му причини, като стихийни
бедствия, аварии, катастрофи, грабежи или
оказване на неотложна медицинска помощ,
се освобож дават от заплащане на такси,
след като представят документи, издадени от
компетентните органи, от които да е видно,
че тези обстоятелства са доказани. Когато
такива документи не бъдат представени, се
събират съответните такси.
(2) Лицата, които представят документ с
електронен носител на информация, недос
тъпен за четене поради повреж дане, причи
нено от скрити недостатъци в електронния
носител на информация и компонентите,
свързани с него, вградени в документа, се
освобож дават от такса за издаването на
документ със срок на валидност на повре
дения документ.“
§ 12. Член 41 се изменя така:
„Чл. 41. (1) При подаване на писмено
искане за предоставяне на информация за
събития и факти, свързани с издаването на
български лични документи, се събира такса
2 лв. за всяко лице, но не повече от 10 лв.
(2) При подаване на писмено искане за
предоставяне на информация за събития и
факти, свързани с преминаването на лица
през ГК ПП на Република България и/или с
използваните при преминаването български
лични документи, се събира такса 2 лв. за
всяко лице, но не повече от 10 лв.
(3) При издаване на документ, удостове
ряващ данните по ал. 1 и 2, се събира такса
5 лв. за всяко лице, но не повече от 25 лв.“
§ 13. Членове 42, 43, 43а и 44 се отменят.
§ 14. Член 45а се изменя така:
„Чл. 45а. (1) За издаване на удостоверение
за продължително или постоянно пребива
ване на граж данин на ЕС, на граж данин
на държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство
(ЕИ П), на г ра ж да н и н на Конфедера ц и я
Ш вей цари я и ч ленове т е на семейс т во т о
му, които са граж дани на ЕС, на държа
ва – ст рана по Споразу мението за ЕИП,
или на Конфедерация Швейцария, се събира
такса 7 лв.
(2) При искане на лицето за издаване на
удостоверение за продължително пребива
ване или за издаване на удостоверение за
постоянно пребиваване на картов носител
се събира такса 18 лв.
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(3) Таксата по ал. 2 се събира и за из
даване на разрешение за пребиваване на
продължително или постоянно пребиваващ
член на семейството на граж данин на ЕС,
който не е упражнил правото си на сво
бодно придвижване, с отбелязване „член на
семейство“, на разрешение за пребиваване
на продължително или постоянно пребива
ващ член на семейството на граж данин на
ЕС с отбелязване „бенефициент съгласно
чл. 3, параграф 2 от Директива 2004/38/
ЕО“ и на разрешение за пребиваване на
продължително или постоянно пребиваващ
член на семейството на граж данин на ЕС,
който е упражнил правото си на свободно
придвижване, със забележка „карта, упраж
нил правото си на свободно придвижване“.“
§ 15. Член 45б се изменя така:
„Чл. 45б. За бързо издаване на документите
по чл. 45а съответната такса се заплаща с
увеличение два пъти, когато по искане на
лицето услугата се извършва в срок до 3
работни дни.“
§ 16. Член 45г се изменя така:
„Чл. 45г. (1) Освобождават се от заплащане
на такса при издаване на първи документ
по чл. 45а лицата до 16-годишна възраст.
(2) Освобож дават се от заплащане на
такса за издаване на документ по чл. 45а
лицата, навършили 70-годишна възраст.“
§ 17. Член 45д се изменя така:
„Чл. 45д. (1) За издаване на свидетелство
за управление на МПС се събира такса 25 лв.
(2) За бързо издаване на свидетелство
за управление на МПС, когато по искане
на лицето услугата се извършва в срок до
10 дни, таксата се заплаща с увеличение
два пъти.“
§ 18. Член 45е се изменя така:
„Чл. 45е. (1) При подаване на писмено
искане за предоставяне на информация за
събития и факти, свързани с издаването на
документи по този раздел, се събира такса
2 лв. за всяко лице, но не повече от 10 лв.
(2) При издаване на док у мент, удостове
ряващ обстоятелствата по а л. 1, се събира
такса 5 лв. за всяко лице, но не повече от
25 лв.“
§ 19. Член 45ж се изменя така:
„Чл. 45ж. (1) Лицата, които не могат да
представят стария си български личен доку
мент поради това, че е насилствено отнет,
повреден или унищожен по независещи от
притежателя му причини, като стихийни
бедствия, аварии, катастрофи, грабеж и и
оказване на неотложна медицинска помощ,
се освобож дават от заплащане на такса.
Тези причини се установяват с документи,
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издадени от компетентните органи. Когато
такива документи не бъдат представени, се
събират съответните такси.
(2) Лицата, които представят документ с
електронен носител на информация, недос
тъпен за четене поради повреж дане, причи
нено от скрити недостатъци в електронния
носител на информация и в компонентите,
свързани с него, вградени в документа, се
освобождават от такса за издаването на доку
мент със срок на валидност на повредения.“
§ 20. Член 45з се отменя.
§ 21. Член 46 се изменя така:
„Чл. 46. (1) За издаване на разрешение за
пребиваване на продължително пребиваващ,
дългосрочно пребиваващ и на постоянно
пребиваващ в Република България чужденец
се събира такса 45 лв.
(2) Таксата по ал. 1 се събира и за из
даване на разрешение за пребиваване на
продължително пребиваващ, дългосрочно
п реби ва ва щ и л и пос т оя н но п реби ва ва щ
чуж денец – член на семейство на българ
ски граж данин, който не е граж данин на
Европейския съюз.“
§ 22. Член 46а се отменя.
§ 23. Член 48 се изменя така:
„Чл. 48. За издаване на български личен
документ на чуж денец с предоставена осо
бена закрила се събират следните такси:
1. за карта на бежанец – 30 лв.;
2. за карта на чуж денец с хуманитарен
стату т – 30 лв.;
3. за карта на чуж денец, полу чил убе
жище – 40 лв.;
4. за удостоверение за пътуване зад гра
ница на бежанец – 50 лв.;
5. з а у до с т ов ер ен ие з а п ът у в а не з а д
граница на чуж денец с хуманитарен ста
ту т – 50 лв.;
6. за удостоверение за пътуване зад грани
ца на чуж денец, полу чил убежище – 55 лв.“
§ 24. Член 48а се изменя така:
„Чл. 48а. (1) За издаване на удостовере
ние за пътуване зад граница на лице без
граж данство се събира такса 50 лв.
(2) За издаване на временно удостовере
ние за напускане на Република България се
събира такса 40 лв.
(3) За издаване на удостоверение за за
връщане в Република България на чуж денец
се събира такса 40 лв.“
§ 25. Член 48б се изменя така:
„Чл. 48б. За издаване на временна карта
на чуж денец се събира такса 45 лв.“
§ 26. Член 49 се изменя така:
„Чл. 49. За издаване на удостоверение
за път у ване зад граница на бежанец, на
чуж денец, полу чил убежище, на лице без
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граж данство и на чуж денец с х уманитарен
стат у т със срок на валидност 12 месеца на
лице, от което е невъзможно снемането на
биометрични данни – пръстови отпечатъци,
поради временна физическа невъзможност,
се събира такса 18 лв.“
§ 27. Член 49а се изменя така:
„Чл. 49а. Таксите по чл. 46, чл. 48, т. 1,
2 и 3, чл. 48а, а л. 1 и чл. 48б се заплащат
в двоен размер, когато по искане на ли
цето усл у гата се извършва в срок до 10
работни дни.“
§ 28. Член 49б се изменя така:
„Чл. 49б. (1) За експресно издаване на
доку мент по чл. 46 съответната такса се
заплаща с увеличение пет пъти, когато по
искане на лицето услугата се извършва в
срок 3 работни дни от деня след приемане
на заявлението.
(2) Експресно издаване на документ за
пребиваване на постоянно или дългосроч
но пребиваващ чуж денец се допуска само
когато заявлението е подадено в дирекция
„Миграция“ – МВР.“
§ 29. Член 50 се изменя така:
„Чл. 50. (1) За издаване на дипломатиче
ска карта се събира такса 30 лв.
(2) За издаване на консулска карта се
събира такса 35 лв.
(3) За издаване на карта на администра
тивно-технически персонал се събира такса
30 лв.
(4) За издаване на карта на обслужващ
персонал се събира такса 40 лв.“
§ 30. Член 51 се изменя така:
„Чл. 51. (1) За издаване на свидетелство за
управление на МПС се събира такса 25 лв.
(2) За бързо издаване на свидетелство
за управление на МПС, когато по искане
на лицето услугата се извършва в срок до
10 дни, таксата се заплаща с увеличение
два пъти.“
§ 31. Членове 51а, 51б и 51в се отменят.
§ 32. Член 52 се изменя така:
„Чл. 52. Освобож дават се от заплащане
на такси:
1. чужденци на основата на реципрочност
и на меж дународни договори, по които Ре
публика България е страна;
2. чуж денци, които не могат да пред
ставя т стари я си българск и ли чен док у
мент поради това, че е насилствено отнет,
повреден или унищожен по независещи от
притежателя му причини, като стихийни
бедствия, аварии, катастрофи, грабеж и и
оказване на неотложна медицинска помощ;
тези причини се установяват с документи,
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издадени от компетентните органи; когато
такива документи не бъдат представени, се
събират съответните такси;
3. чу ж денци – членове на семейството
на български граж данин, навършили 70-го
дишна възраст – за издаване на документа
разрешение за пребиваване.“
§ 33. Член 53 се изменя така:
„Чл. 53. (1) При подаване на писмено
искане за предоставяне на информация за
събития и факти, свързани с издаването на
български лични документи, се събира такса
10 лв. за всяко лице, но не повече от 50 лв.
(2) При издаване на документ, удосто
веряващ данните по ал. 1, се събира такса
20 лв. за всяко лице, но не повече от 100 лв.“
§ 34. Член 54 се изменя така:
„Чл. 54. Лицата, които представят доку
мент с електронен носител на информация,
недос т ъпен за че т ене пора д и повреж да
не, п ри ч и нено о т ск ри т и недос тат ъц и в
електронния носител на информация и в
компонентите, свързани с него, вградени
в документа, се освобож дават от такса за
издаването на документ със срок на валид
ност на повредения документ.“
§ 35. Член 55 се отменя.
Зак лючителна разпоредба
§ 36. Постановлението влиза в сила от
ден я на обнарод ва нет о м у в „Държа вен
вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
3557

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68
ОТ 29 МАРТ 2012 Г.

за изменение на Постановление № 86 на
Министерския съвет от 2010 г. за заплатите
на военнослужещите и цивилните служители
по Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България и на държавните
служители и лицата, работещи по трудово
правоотношение по Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ,
бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 50, 68 и
93 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСК И ЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „2011 г.“ се заменят с
„2012 г.“.
2. В ал. 4 думите „2011 г.“ се заменят с
„2012 г.“.
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§ 2. В чл. 5 думите „§ 10 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
държавния бюджет на Република България за
2011 г.“ се заменят с „§ 9 от преходните и заклю
чителните разпоредби на Закона за държавния
бюджет на Република България за 2012 г.“.
§ 3. В приложение № 3 към чл. 2, ал. 2 и в
приложение № 5 към чл. 2, ал. 4 (поверително)
думите „2011 г.“ се заменят с „2012 г.“.
§ 4. В таблицата на приложение № 6 към
чл. 2, ал. 5 се правят следните изменения:
1. Думите „1 юли 2011 г.“ се заменят с
„1 януари 2012 г.“.
2. Навсякъде в колона 4 числата „270“ и
„284“ се заменят с „290“.
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§ 5. В приложения № 7 – 9 думите „2011 г.“
се заменят с „2012 г.“.
§ 6. В таблицата на приложение № 10 към
чл. 2, ал. 9 се правят следните изменения:
1. Думите „2011 г.“ се заменят с „2012 г.“.
2. Навсякъде в колона 4 числото „275“ се
заменя с „290“.
§ 7. В таблицата на приложение № 11 към
чл. 2, ал. 10 се правят следните изменения:
1. Думите „2011 г.“ се заменят с „2012 г.“.
2. В пореден № 2, колона 5 числото „990“
се заменя с „1037“.
3. В пореден № 3, колона 5 числото „722“
се заменя със „727“.
§ 8. Приложение № 12 към чл. 2, ал. 11 се
изменя така:
„Приложение № 12
към чл. 2, ал. 11

ТАБЛИЦА
за размера на минималните и максималните основни месечни заплати на лицата, работещи по
трудово правоотношение в Министерството на вътрешните работи
№
по
ред

Длъжностни наименования и
образователна степен

От 1 януари 2012 г.
минимална максимална
основна
основна
месечна
месечна
заплата
заплата
(в лв.)
(в лв.)

От 1 май 2012 г.
минимална
основна
месечна
заплата
(в лв.)

максимална
основна
месечна
заплата
(в лв.)
1901

Раздел I. Политически кабинет
1. Заместник-министър

602

1826

626

2. Началник на кабинета на министър

602

1505

626

1567

3. Директор на дирекция

602

1477

626

1538

4. Парламентарен секретар

602

1425

626

1483

5. Съветник на министъра

602

1372

626

1429

6. Експерт

602

1237

626

1287

1. Образователно-квалификационна сте
пен: „магистър“, „бакалавър“

602

1098

626

1143

2. Образователно-квалификационна сте
пен: професионален бакалавър по...

602

607

626

632

8. Раздел III. Специалисти със средно спе
циално образование

414

510

430

556

9. Раздел IV. Специалисти със средно об
разование

414

473

430

491

10. Раздел V. Помощен персонал

414

449

430

469

11. Раздел VІ. Квалифицирани работници

414

458

430

477

12. Раздел VII. Неквалифицирани работници;
пазачи и чистачи

281

292

292

305

7. Раздел ІІ. Ръководни, аналитични и при
ложни специалисти с висше образование

Забележки:
1. В рамките на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни наименования
и раздели от таблицата министърът на вътрешните работи определя диференцирани диапазони за длъж
ностите от Класификатора на длъжностите в МВР за различните структурни звена, специфика на работа,
професионален стаж и други.
2. Индивидуалните основни месечни заплати се определят в рамките на диференцираните диапазони.“
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§ 9. В приложение № 13 към чл. 2, ал. 12
думите „2011 г.“ се заменят с „2012 г.“.
§ 10. В таблицата на приложение № 14 към
чл. 2, ал. 13 се правят следните изменения:
1. Думите „2011 г.“ се заменят с „2012 г.“.
2. В колона 3 числото „281“ се заменя с „293“.
3. В колона 4 числото „293“ се заменя с „305“.
§ 11. В § 4 от преходните и заключителните
разпоредби думите „§ 66, ал. 1 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
държавния бюджет на Република България за
2011 г.“ се заменят с „§ 66, ал. 1 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2012 г.“.
Заключителни разпоредби
§ 12. Средствата за прилагане на постановле
нието се осигуряват в рамките на разходите
за заплати, възнаграждения и задължителни
осигурителни вноски на лицата по трудови,
извънтрудови и служебни правоотношения
(разходи за персонал), утвърдени с приложение
№ 6 към чл. 16 от Постановление № 367 на
Министерския съвет от 2011 г. за изпълне
нието на държавния бюджет на Република
България за 2012 г. (ДВ, бр. 106 от 2011 г.),
бюджета на Националната разузнавателна
служба за 2012 г. и трансфера на републикан
ския бюджет по съответните самостоятелни
бюджети.
§ 13. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2012 г. с изключение на § 4, т. 2,
§ 6, т. 2 и § 10, т. 2 и 3, които влизат в сила
от 1 май 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
3569

РЕШЕНИЕ № 227
ОТ 26 МАРТ 2012 Г.

за предоставяне на концесия по право за добив
на подземни богатства от находище „Куртово
Конаре“, община Стамболийски и община
Кричим, област Пловдив
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29
и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните бо
гатства, чл. 95е, ал. 1 от Закона за концесиите
във връзка с чл. 71 от Закона за подземните
богатства и мотивирано предложение на минис
търа на икономиката, енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подзем
ни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства – строителни материа
ли – мрамори, от находище „Куртово Конаре“,
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разположено в землищата на с. Куртово Конаре,
община Стамболийски, и гр. Кричим, община
Кричим, област Пловдив.
2. Определя концесионна площ с размер 248
614 кв. м, индивидуализирана с координатите
на точки от № 1 до № 32 в координатна сис
тема „1970 г.“ съгласно приложението. В тези
граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Куртово Конаре“
с размер 231 884 кв. м, индивидуализирана с
координатите на точки от № 1 до № 23, съгласно
схема и координатен регистър в координатна
система „1970 г.“ – неразделна част от конце
сионния договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията, извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата на предоставяне на банковата гаранция
по т. 8.1.1.
5. Определя за концесионер „Персенк Ин
вест“ – ООД, Пловдив – титуляр на Удосто
верение за търговско откритие № 0443 от 20
октомври 2011 г., издадено от министъра на
икономиката, енергетиката и туризма.
6. Концесията да се осъществява при след
ните условия:
6.1. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисква
ния, свързани с опазването на земните недра,
околната среда, водите, човешкото здраве, защи
тените със закон територии и обекти, правата
върху горските територии и земеделските земи,
културните ценности, националната сигурност,
отбраната на страната и обществения ред.
6.2. Правата и задълженията по концесията
да не се прехвърлят на трети лица освен с раз
решение на Министерския съвет при условията
на действащото законодателство.
6.3. Добивът на подземното богатство по
т. 1 започва след съгласуване от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма на
цялостен работен проект и годишни работни
проекти за добив и първична преработка на
подземните богатства – мрамори, от находище
„Куртово Конаре“, изготвени в съответствие
с условията на Решение № 1-II/2011 г. на Ре
гионалната инспекция – Пловдив, към Ми
нистерството на околната среда и водите по
оценка на въздействието върху околната среда
и оценка за съвместимост.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да извършва всички дейности по пре
доставената концесия в съответствие с устано
вените технически и технологични стандарти;
6.4.3. да не изгражда сгради и трайни съо
ръжения върху земята, на която или под която
е находището на подземни богатства;
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6.4.4. да спазва указанията, давани от минис
търа на икономиката, енергетиката и туризма
при съгласуване на проектите;
6.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия.
6.5. Концесионерът да не разкрива и пре
доставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономи
ката, енергетиката и туризма.
6.6. Добивът се извършва със средства,
осигурени от концесионера и на негов риск.
6.7. За осъществяване на правата и изпълне
ние на задълженията по концесията не се изис
кват задължителни подобрения в находището.
6.8. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената
концесия, само върху земя от концесионната
площ, върху която е придобил съответни права,
при условията и по реда на Закона за подзем
ните богатства и след съответна промяна на
предназначението є при условията и по реда
на Закона за опазване на земеделските земи
и на Закона за горите.
6.9. Концесионерът може да осъществява дей
ност върху концесионната площ въз основа на
одобрен и влязъл в сила подробен устройствен
план, който включва концесионната площ и
пътната връзка между площта на находището
и пътната мрежа на страната.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива мрамори от находището
по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добити
те за срока на концесията подземни богат
ства – мрамори;
7.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка
за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на на
ходището, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по кон
цесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за вна
сяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока за концесията съ
ществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация за находището
по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
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7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти
и планове по това решение, изготвени въз
основа на мерките и условията на Реше
ние № 1-II/2011 г. на Регионалната инспек
ция – Пловдив, към Министерството на окол
ната среда и водите;
7.2.1.2. разработва находището добросъ
вестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на нахо
дището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
7.2.2. да извършва концесионното плащане
при условия и в срокове, определени в конце
сионния договор;
7.2.3. да изработи и съгласува с министъра
на икономиката, енергетиката и туризма, а при
необходимост и с други компетентни държав
ни органи при условия, по ред и в срокове,
определени в концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка;
7.2.3.2. изменения и допълнения на ця
лостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
7.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
7.2.3.4. цялостен работен проект за лик
видация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта по
т. 7.2.3.1; концесионерът представя на минис
търа на икономиката, енергетиката и туризма
на всеки 5 години от срока на концесията
актуализация на проекта за ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и за
рекултивация на засегнатите земи;
7.2.3.5. годишни работни проекти за лик
видация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
7.2.4. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.4.1. шестмесечни отчети за действи
телно добитите и продадените количества
и среднопретеглената им продажна цена за
отчетния период – до 15 дни след изтичането
на отчетния период;
7.2.4.2. отчет за изпълнението на годишния
работен проект за добив и първична преработка,
включващ документи и доказателства, удосто
веряващи верността на посоченото в отчета,
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вк лючително информация за изменението
на за паси те и ресу рси т е п рез изт ек лата
година, резултатите от марк шайдерск ите
измервани я, кантарни разписк и, факт у ри
и др., и отчет за вложените инвестиции;
7.2.4.3. геоложки док лад за остатъчните
запаси в находището при доказана необхо
димост от ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи;
7.2 . 5. д а о с и г у р я в а п ъ лен до с т ъ п до
концесионния обект, съоръженията и до
к у ментаци ята, свързани с дейностите по
концеси ята, на оправомощени органи и/
или лица;
7.2.6. да спазва изискванията на Закона
за култу рното наследство и да осигу ри пе
риодичен мониторинг на територи ята на
добивните работи от археолог на регионал
ния исторически музей;
7.2.7. да стабилизира на терена граничните
точки по конту ра на концесионната площ;
7.2.8. да извърши ликвидация или кон
серваци я на миннодобивни я обект и ре
к ул тиваци я на засегнатите земи за своя
сметка при условия и в срокове, определени
в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.9. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на находището
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, опреде
лени в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени
в кон цесион н и я дог овор, да кон т рол и ра
изпълнението на задълженията от конце
сионера, вк лючително:
7.3.2.1. к ат о изиск ва о т кон цесионера
представянето на документите и информа
цията по т. 7.2.4.2;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на марк
шайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с конце
сионера, а след прекратяване на концеси
ята – право на собственост – върх у придо
битата по време на концесията геоложка и
техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 8.1;
7.3.5. да прекрати едностранно концесион
ния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от основните
задължения по това решение и по договора
и/или при нарушаване на условие за осъ
ществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесио
нера при осъществяване на концесията, след
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като такова бъде поискано, при условия и
по ред, определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесион
ния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнени
ето на всички задължения по концесионния
договор, включително за заплащане на кон
цесионно плащане, данък върху добавената
стойност (ДДС), лихви и неустойки по парич
ни и непарични задължения, както следва:
8.1.1. за първата година от срока на конце
сията гаранцията е в размер 58 954 лв. и се
предоставя в 7-дневен срок от подписването
на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойност
та на дължимото концесионно плащане с
начислен ДДС за предходната година и се
предоставя на концедента до 31 януари на
текущата година;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2
е валидна до 28 февруари на следващата
година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част
от гаранцията по т. 8.1.1 или 8.1.2 конце
сионерът е длъжен да възстанови нейния
размер в 14-дневен срок от уведомлението
на концедента за усвояването є.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Дължимите неустойки и лихви при
неизпълнение и при забавено изпълнение
на договорните задължения. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхно
то установяване, както и видът и размерът
на санкциите се определят в концесионния
договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по
ред, оп ределен в концесионни я договор,
концесионно плащане, върху което се дължи
ДДС, както следва:
9.1. Концесионни плащания за срока на
концесията, дължими на 6-месечни вноски,
като срокът на плащане е 30-о число на
месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декем
ври за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се опре
деля конкретно за всяка 6-месечна вноска,
като 7 на сто от базата за изчисляване на
концесионното плащане се умножи по до
битото количество подземно богатство за
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съответния отчетен период съгласно чл. 1,
ал. 1 и 2 от Методиката за определяне на
конкретния размер на концесионното възна
граж дение за добив на строителни и скално
облицовъчни материали – приложение № 4
към чл. 11 от Наредбата за принципите и
методиката за определяне на концесионно
то възнаграж дение за добив на подземни
богатства по реда на Закона за подземните
богатства (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм.
и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство съгласно чл. 1,
а л. 3, т. 1, бу к ва „а“ о т ме т од и к ат а по
т. 9.3 – мрамори, не може да бъде по-ниско
от 0,30 лв./тон, като тези стойности се инде
ксират ежегодно с процента на увеличение на
цените на строителните и скалнооблицовъч
ните материали по информация, предоставена
от Националния статистически инстит у т,
при базова статистическа информация за
цените за 2005 г.
9.5. Минималният размер на концесионно
то плащане за всеки отчетен период от срока
на концесията не може да бъде по-нисък
от 9612 лв. (без ДДС), определен на базата
на 30 на сто от предвидения средногоди
шен добив за срока на концесията – 32 040
тона/шестмесечие, и предвидената стойност
за единица добито подземно богатство съ
гласно т. 9.4.
9.6. Ра змер ът на кон це сион но т о п ла
щане по т. 9.3 и минималният размер на
концесионното плащане по т. 9.4 и 9.5 се
променя с допълнително споразумение към
концесионния договор при промяна на зако
нодателството, уреждащо реда за неговото
определяне.
9.7. Министърът на икономиката, енерге
тиката и туризма внася от името и за сметка
на концесионера съответната част от конце
сионното плащане в размер общо 50 на сто
от сумата, определена по реда на т. 9.3 или
9.5, в бюджета на Община Стамболийски и
Община Кричим съобразно пропорционал
ното разпределение на концесионната площ
върху територията на съответната община
по ред, определен в концесионния договор.
10. При условия и по ред, определени в
концесионни я договор, концесионерът не
дължи концесионно плащане за времето на
реализиране на дейностите, предвидени в
съгласуван проект за техническа ликвидация
на миннодобивния обект и за рекултивация
на засегнатите земи, при условие че не се
извършва добив на подземни богатства.
11. Оправомощава министъра на иконо
миката, енергетиката и туризма:
11.1. Да проведе преговори и да склю
чи концесионния договор с „Персенк Ин
вест“ – ООД – Пловдив, в тримесечен срок
от влизането в сила на решението за пре
доставяне на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
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11.3. Да предявява вземанията на кон
цедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на концесионната
площ на находище „Куртово Конаре“
Координатна система „1970 г.“

3462

№

X

Y

1.

4535616,2

8593726,9

2.

4535664,1

8593780,1

3.

4535675,4

8593842,8

4.

4535760,9

8593932,2

5.

4535836,5

8593935,9

6.

4535884,8

8593974,4

7.

4535942,0

8594020,0

8.

4535859,0

8594089,1

9.

4535726,6

8594169,1

10.

4535641,0

8594221,3

11.

4535560,9

8594269,2

12.

4535533,3

8594285,7

13.

4535601,8

8594307,3

14.

4535650,9

8594293,9

15.

4535679,4

8594268,2

16.

4535668,8

8594228,7

17.

4535791,5

8594189,4

18.

4535813,5

8594293,6

19.

4535723,4

8594306,2

20.

4535568,3

8594322,1

21.

4535472,0

8594322,3

22.

4535367,3

8594306,4

23.

4535284,6

8594257,7

24.

4535261,6

8594166,9

25.

4535253,8

8594088,4

26.

4535259,4

8594010,2

27.

4535350,2

8593915,7

28.

4535393,0

8593877,9

29.

4535430,1

8593845,9

30.

4535451,5

8593826,7

31.

4535501,1

8593783,5

32.

4535558,2

8593744,0
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РЕШЕНИЕ № 228
ОТ 26 МАРТ 2012 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства от находище „Ханово“,
област Ямбол, на „Инертни материали – Ямбол“ – АД, Ямбол
На основание § 4, ал. 1 и 4 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
концесиите във връзка с § 17а, ал. 1 и 2 от
преходните и заключителните разпоредби
на Закона за приватизация и следприватиза
ционен контрол и чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 6, 7 и
чл. 8, ал. 1 от отменения Закон за концесиите
и мотивирано предложение на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подзем
ни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства – строителни матери
али – пясък, представляващи изключителна
държавна собственост, от находище „Ханово“,
разположено в землищата на с. Ханово и
с. Тенево, община „Тунджа“, област Ямбол, на
„Инертни материали – Ямбол“ – АД, Ямбол.
2. Определя концесионна площ с размер
183 521 кв. м, индивидуализирана с координа
тите на точки от № 1 до № 21 в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. П лощ та на на ход и ще „Ха ново“ с
размер 166 222 кв. м, индивидуализирана
с координатите на точки от № 1 до № 16
съгласно схема и координатен регистър в
координатна система „1970 г.“ – неразделна
част от концесионния договор.
2.2. Площите, необходими за осъщест
вяване на дейностите по концесията, извън
добива.
3. Определя срок на концесията 35 години.
4. Концесионният договор влиза в сила от
23 април 1999 г. – датата на прехвърляне на
собствеността по приватизационния договор.
5. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния
договор.
6. Определ я за концесионер по право
„Инертни материали – Ямбол“ – АД, Ямбол.
7. Концеси ята да се осъществява при
следните условия:
7.1. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изис
квания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, включително на горите и земите в
националните паркове и резервати, правата
върху горските територии и земеделските
земи, културните ценности, националната
сигурност, отбраната на страната и общест
вения ред.
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7.2. Правата и задълженията по концеси
ята да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията на действащото законодателство.
7.3. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
7.3.1. да предприеме действия за изпълне
ние на изикванията на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда и Закона за
биологичното разнообразие.
7.3.2. да спазва изискванията за осигуря
ване на здравословни и безопасни условия
на труд;
7.3.3. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
7.3.4. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
7.3.5. да спазва у казани ята, давани от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма при съгласуване на проектите;
7.3.6. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия.
7.4. Концесионерът да не разкрива и пре
доставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на иконо
миката, енергетиката и туризма.
7.5. Добивът се извършва с осигурени от
концесионера средства и на негов риск.
7.6. За осъществяване на правата и из
пълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
7.7. Концесионерът може да осъществява
концесионна дейност само върху територии
от концесионната площ, върху които е при
добил право на собственост или върху които
има учредено право на ползване или договор
за наем със собственика на земята, и след
приключване на съответните процедури за
промяна на предназначението на поземле
ните имоти.
7.8. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устрой
ствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между обекта на
концесията и местните и/или републикан
ските пътища.
8. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива пясък от находището по т. 1;
8.1.2. право на собственост върху добити
те за срока на концесията подземни богат
ства – пясък;
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8.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
8.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на на
ходището, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
8.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по кон
цесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за
внасяне на концесионното плащане, дъл
жимо за допълнително добиваните полезни
изкопаеми;
8.1.6. да ползва за срока за концесията
съществуващата до момента на подписването
на концесионния договор геоложка и техни
ческа документация и информация.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
8.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти
и планове по това решение;
8.2.1.2. разработва находището добросъ
вестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на на
ходището;
8.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
8.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
8.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концеси
онния договор;
8.2.3. да изработи и съгласува с компетент
ните държавни органи при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
8.2.3.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка, изготвен съобразно мер
ките и условията от влязло в сила решение за
оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС), с което се съгласува проектът, или
решение да не се извършва ОВОС, издадено
по реда на Закона за опазване на околната
среда и Закона за биологичното разнообразие;
8.2.3.2. изменения и допълнения на ця
лостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
8.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
8.2.3.4. цялостен работен проект за лик
видация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 8.2.3.1;
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8.2.3.5. годишни работни проекти за лик
видация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от проекта
по т. 8.2.3.3;
8.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
8.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии и
земеделските земи, културните ценности, на
ционалната сигурност, отбраната на страната
и обществения ред;
8.2.5. да съставя и води геоложка и техниче
ска документация за дейностите по концесията;
8.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
8.2.6.1. шестмесечни отчети за действително
добитите и продадените количества и средноп
ретеглената им продажна цена по оперативни
данни за отчетния период – до 15 дни след
изтичането на отчетния период;
8.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния
работен проект за добив и първична прера
ботка, включващ документи и доказателства,
удостоверяващи верността на посоченото в
отчета, включително информация за измене
нието на запасите и ресурсите през изтекла
та година, резултатите от маркшайдерските
измервания (извършени за негова сметка),
кантарни разписки, фактури и др., и отчет за
вложените инвестиции;
8.2.6.3. доклад за остатъчните запаси в
находището при доказана необходимост от
ликвидация на миннодобивния обект и ре
култивация на засегнатите земи;
8.2.7. да осигурява пълен достъп до конце
сионния обект, съоръженията и документаци
ята, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
8.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периоди
чен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на регионалния истори
чески музей;
8.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
8.2.10. да извърши ликвидация на миннодо
бивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 8.2.3.4;
8.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на находището
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
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8.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпъл
нението на задълженията от концесионера,
включително чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшай
дерски измервания;
8.3.3. право на съсобственост с концесионе
ра, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа доку
ментация;
8.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 9.1;
8.3.5. да прекрати едностранно концесион
ния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от основните
задължения по това решение и по договора
и/или при нарушаване на условие за осъщест
вяване на концесията.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
8.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесионния
договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна бан
кова гаранция, обезпечаваща изпълнението на
всички задължения по концесионния договор,
включително заплащане на концесионно пла
щане, данък върху добавената стойност (ДДС),
лихви и неустойки по парични и непарични
задължения, както следва:
9.1.1. за първата година гаранцията е в раз
мер 34 398 лв. и се предоставя на концедента
при подписването на концесионния договор;
9.1.2. за всяка следваща година гаранцията
е в размер 100 на сто от стойността на кон
цесионното плащане за предходната година с
начислен ДДС и се предоставя на концедента
до 31 януари на съответната година.
9.2. Банковата гаранция по т. 9.1 е валидна
до 28 февруари на следващата година.
9.3. При усвояване на цялата или на част от
банковата гаранция по т. 9.1 концесионерът е
длъжен да възстанови нейния размер в 10-дне
вен срок от уведомлението на концедента за
усвояването є.
9.4. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и за
рекултивация на засегнатите земи. Видът на
финансовото обезпечение и предвиденият раз
мер на средствата се договарят между страните
в концесионния договор.
9.5. Дължат се неустойки и лихви при
неизпълнение и при забавено изпълнение на
договорните задължения. Формите на неизпъл
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нение, условията и редът за тяхното установя
ване, както и видът и размерът на санкциите
се определят в концесионния договор.
10. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концеси
онно плащане, върху което се дължи ДДС,
както следва:
10.1. Концесионни плащания за срока на
концесията, дължими на 6-месечни вноски,
като срокът на плащане е 30-о число на ме
сеца, следващ отчетния период.
10.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декем
ври за всяка календарна година от срока на
концесията.
10.3. Размерът на всяко плащане се опре
деля за всяка 6-месечна вноска, като 7 на сто
от базата за изчисляване на концесионното
плащане се умножи по добитото количество
подземно богатство за съответния отчетен
период съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методи
ката за определяне на конкретния размер на
концесионното възнаграждение за добив на
строителни и скалнооблицовъчни материа
ли – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата
за принципите и методиката за определяне
на концесионното възнаграждение за добив
на подземни богатства по реда на Закона за
подземните богатства, приета с Постановле
ние № 127 на Министерския съвет от 1999 г.
(обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46
от 2007 г.).
10.4. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство съгласно чл. 1,
ал. 3, т. 1, буква „в“ от методиката по т. 10.3
не може да бъде по-ниско от 0,40 лв./тон,
като тази стойност се индексира ежегодно с
процента на увеличение на цените на строи
телните и скалнооблицовъчните материали по
информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статисти
ческа информация за цените за 2005 г.
10.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период (шестмесе
чие) от срока на концесията не може да бъде
по-нисък от 4200 лв., формиран на базата на
10 500 тона/шестмесечие пясък и предвидената
стойност за единица добито подземно богат
ство, съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „в“ от
методиката по т. 10.3.
10.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 10.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 10.5 се променя с допълнително
споразумение към концесионния договор при
промяна на законодателството, уреждащо реда
за неговото определяне.
10.7. Министърът на икономиката, енергети
ката и туризма внася от името и за сметка на
концесионера част от концесионното плащане
в размер 50 на сто от сумата, определена по
реда на т. 10.3 или 10.5, по бюджета на община
„Тунджа“.
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11. Концесионерът се задължава да внесе
в срок до 30 дни от датата на подписване на
концесионния договор:
11.1. Еднократно концесионно плащане в
размер 6000 лв. и дължимия към него ДДС.
11.2. Концесионно плащане, изчислено по
реда на т. 10, за периода от датата на влизане в
сила на Закона за изменение и допълнение на
Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 70 от
2008 г.) до датата на подписване на концесионния
договор. Данък върху добавената стойност се
дължи за концесионно плащане с възникнало
данъчно събитие след 1 януари 2011 г.
12. При условия и по ред, определени в
концесионни я договор, концесионерът не
дължи концесионно плащане за времето на
реализиране на дейностите, предвидени в
съгласуван проект за техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и за рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
богатства.
13. Оправомощава министъра на икономи
ката, енергетиката и туризма:
13.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Инертни материа
ли – Ямбол“ – АД, Ямбол, в тримесечен срок
от влизането в сила на решението за предос
тавяне на концесия.
13.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
13.3. Да предявява вземанията на концедента
по съдебен ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на концесионната площ
на находище „Ханово“
Координатна система „1970 г.“
№

X

Y

1.

9507593,1

4627189,8

2.

9507584

4627119,7

3.

9507636,9

4627112,2

4.

9507699,6

4627126,9

5.

9507681

4627026,7

6.

9507710

4626850

7.

9507805,5

4626685,5

8.

9507851,1

4626543,6

9.

9507766,8

4626488,9

10.

9507670,9

4626509,7
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№

X

Y

11.

9507605,2

4626559,6

12.

9507551,9

4626632,9

13.

9507480,7

4626719,6

14.

9507419,9

4626806,3

15.

9507409,6

4626910,7

16.

9507498

4627131,7

17.

9507609,22

4627198,99

18.

9507635,83

4627226,48

19.

9507670,21

4627245,97

20.

9507758,31

4627237,81

21.

9507752,4

4627173,97

3463

РЕШЕНИЕ № 233
ОТ 27 МАРТ 2012 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства от находище „Железино“,
община Ивайловград, област Хасково
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29
и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните бо
гатства, чл. 95е, ал. 1 от Закона за концесиите
във връзка с чл. 71 от Закона за подземните
богатства и мотивирано предложение на минис
търа на икономиката, енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на под
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства – скалнооблицовъчни
материали – гнайси и амфиболити, представля
ващи изключителна държавна собственост, от
находище „Железино“, разположено в земли
щето на с. Нова ливада, община Ивайловград,
област Хасково.
2. Определя концесионна площ с размер
50 488,1 кв. м при граници с координати на
точките от № 1 до № 7 в координатна система
„1970 г.“ съгласно приложението. В тези гра
ници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Железино“ с
размер 40 575 кв. м, индивидуализирана с ко
ординатите на точки от № 1 до № 4 съгласно
схема и координатен регистър в координатна
система „1970 г.“ – неразделна част от конце
сионния договор.
2.2. Допълнителна площ, необходима за
осъществяване на дейностите по концесията,
извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата, на която са изпълнени едновременно
следните условия:
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4.1. Влизане в сила на решение, с което
е преценено да не се извършва оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС),
или на положително решение по ОВОС и на
оценка за съвместимостта с предмета и целите
на опазване в защитените зони, когато такава
е изискуема.
4.2. Представяне на разрешение за разкри
ване на кариерата от Агенция „Пътна инфра
структура“.
4.3. Предоставяне на банковата гаранция
по т. 9.1.1.
5. До влизането в сила на концесионния до
говор концесионерът има права на възложител
на инвестиционно предложение по смисъла на
Закона за опазване на околната среда.
6. Определя пряко за концесионер „Ди
нел“ – ЕООД, София – титуляр на Удосто
верение за търговско откритие № 0213 от 16
ноември 2005 г., издадено от министъра на
околната среда и водите.
7. Концесията да се осъществява при след
ните условия:
7.1. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изис
квания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии и
земеделските земи, културните ценности, на
ционалната сигурност, отбраната на страната
и обществения ред.
7.2. Правата и задълженията по концесията
да не се прехвърлят на трети лица освен с раз
решение на Министерския съвет при условията
на действащото законодателство.
7.3. Добивът на подземното богатство по
т. 1 започва след съгласуване от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма и от
Агенция „Пътна инфраструктура“ на цялостен
работен проект и годишни работни проекти за
добив и първична преработка на подземните
богатства – гнайси и амфиболити, от находи
ще „Железино“, разработени в съответствие с
мерките и условията от влязло в сила решение
по ОВОС и оценка за съвместимостта с пред
мета и целите на опазване в защитените зони.
7.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
7.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
7.4.2. да извършва всички дейности по пре
доставената концесия в съответствие с устано
вените технически и технологични стандарти;
7.4.3. да не изгражда сгради и трайни съо
ръжения върху земята, на която или под която
е находището на подземни богатства;
7.4.4. да спазва указанията, давани от минис
търа на икономиката, енергетиката и туризма
при съгласуване на проектите;
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7.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия.
7.5. Концесионерът да не разкрива и пре
доставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономи
ката, енергетиката и туризма.
7.6. Добивът се извършва с осигурени от
концесионера средства и на негов риск.
7.7. За осъществяване на правата и изпълне
ние на задълженията по концесията не се изис
кват задължителни подобрения в находището.
7.8. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената
концесия, само върху земя от концесионната
площ, върху която е придобил съответни права
при условията и по реда на Закона за подзем
ните богатства, и след съответна промяна на
предназначението є при условията и по реда
на Закона за опазване на земеделските земи
и на Закона за горите.
7.9. Концесионерът може да осъществява дей
ност върху концесионната площ въз основа на
одобрен и влязъл в сила подробен устройствен
план, който включва концесионната площ и
пътната връзка между площта на находището
и пътната мрежа на страната.
8. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива гнайси и амфиболити от
находището по т. 1;
8.1.2. право на собственост върху добити
те за срока на концесията подземни богат
ства – гнайси и амфиболити;
8.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка
за срока на концесията;
8.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на на
ходището, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
8.1.5. да ползва за срока за концесията съ
ществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
8.2.1.1. изпълнява съгласуваните цялостен
работен проект и годишни работни проекти
за добив и първична преработка;
8.2.1.2. разработва находището добросъ
вестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на нахо
дището;
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8.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
8.2.1.4. управлява или осигури управлението
на минните отпадъци, получени в резултат от
добива на подземните богатства – скалнооб
лицовъчни материали – гнайси и амфиболити;
8.2.1.5. не застрашава компонентите на
околната среда;
8.2.2. да извършва концесионното плащане
при условия и в срокове, определени в конце
сионния договор;
8.2.3. да изработи и съгласува с компетент
ните държавни органи при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
8.2.3.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка, изготвен въз основа на
мерките и условията от влязло в сила реше
ние по ОВОС или решение да не се извърш
ва ОВОС и на оценка за съвместимостта с
предмета и целите на опазване в защитените
зони; след съгласуването му от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма, от
Агенция „Пътна инфраструктура“ и въз основа
на разрешение, издадено по реда на чл. 26 от
Закона за пътищата, проектът става неразделна
част от концесионния договор;
8.2.3.2. изменения и допълнения на ця
лостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
8.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
8.2.3.4. цялостен работен проект за лик
видация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта по
т. 8.2.3.1, като в проекта е предвидена и пое
тапна рекултивация; концесионерът представя
на министъра на икономиката, енергетиката и
туризма на всеки 5 години от срока на конце
сията актуализация на проекта за ликвидация
или консервация на миннодобивния обект и
за рекултивация на засегнатите земи;
8.2.3.5. годишни работни проекти за лик
видация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от проекта
по т. 8.2.3.3;
8.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
8.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии и
земеделските земи, културните ценности, на
ционалната сигурност, отбраната на страната
и обществения ред;

ВЕСТНИК

БРОЙ 27

8.2.5. да съставя и води геоложка и техниче
ска документация за дейностите по концесията;
8.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
8.2.6.1 шестмесечни отчети за действи
телно добитите и продадените количества и
среднопретеглената им продажна цена за съ
ответния период – до 15 дни след изтичането
на съответното шестмесечие;
8.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния
работен проект за добив и първична прера
ботка, включващ документи и доказателства,
удостоверяващи верността на посоченото в
отчета, включително информация за измене
нието на запасите и ресурсите през изтекла
та година, резултатите от маркшайдерските
измервания, извършени за негова сметка,
кантарни разписки, фактури и др., и отчет за
вложените инвестиции;
8.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходи
мост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
8.2.7. при усвояване на цялата или на част от
банковата гаранция, обезпечаваща изпълнени
ето на задълженията по концесионния договор,
концесионерът е длъжен да възстанови нейния
размер в 14-дневен срок от уведомлението на
концедента за усвояването є;
8.2.8. да осигурява пълен достъп до конце
сионния обект, съоръженията и документаци
ята, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
8.2.9. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периоди
чен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на регионалния истори
чески музей;
8.2.10. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
8.2.11. да извърши ликвидация на миннодо
бивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 8.2.3.4;
8.2.12. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на находището
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
8.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпъл
нението на задълженията от концесионера,
включително чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшай
дерски измервания;
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8.3.3. право на съсобственост с концесионе
ра, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа доку
ментация;
8.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 9.1;
8.3.5. да прекрати едностранно концесион
ния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от основните
задължения по това решение и по договора
и/или при нарушаване на условие за осъщест
вяване на концесията.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
8.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна бан
кова гаранция, обезпечаваща изпълнението на
всички задължения по концесионния договор,
включително за заплащане на концесионно
плащане, данък върху добавената стойност
(ДДС), лихви и неустойки по парични и не
парични задължения, както следва:
9.1.1. за първата година от срока на кон
цесията гаранцията е в размер 27 755 лв. с
начислен ДДС и се предоставя в срок до 7
дни от датата на кумулативното изпълнение
на условията по т. 4.1 и 4.2;
9.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане с начислен ДДС
за предходната година и се предоставя на
концедента до 31 януари на текущата година.
9.2. Банковата гаранция по т. 9.1.1 и 9.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година.
9.3. При усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 9.1 концесионерът е длъжен да
възстанови нейния размер в 14-дневен срок от
уведомлението на концедента за усвояването є.
9.4. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
9.5. Дължат се неустойки и лихви при
неизпълнение и при забавено изпълнение на
договорните задължения. Формите на неизпъл
нение, условията и редът за тяхното установя
ване, както и видът и размерът на санкциите
се определят в концесионния договор.
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10. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концеси
онно плащане, върху което се дължи ДДС,
както следва:
10.1. Концесионни плащания за срока на
концесията, дължими на 6-месечни вноски,
като срокът на плащане е 30-о число на ме
сеца, следващ отчетния период.
10.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декем
ври за всяка календарна година от срока на
концесията.
10.3. Размерът на всяко плащане се опре
деля съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методика
та за определяне на конкретния размер на
концесионното възнаграждение за добив на
строителни и скалнооблицовъчни материа
ли – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата
за принципите и методиката за определяне
на концесионното възнаграждение за добив
на подземни богатства по реда на Закона за
подземните богатства, приета с Постановле
ние № 127 на Министерския съвет от 1999 г.
(обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46
от 2007 г.).
10.4. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство съгласно чл. 1, ал. 3,
т. 2, буква „в“ от методиката по т. 10.3 – гнайси
и амфиболити за добив на плочи, не може да
бъде по-ниско от 10,00 лв./куб. м и по чл. 1,
ал. 3, т. 1, буква „а“ – гнайси и амфиболити за
трошени фракции, не може да бъде по-ниско
от 0,30 лв./тон, като тези стойности се инде
ксират ежегодно с процента на увеличение на
цените на строителните и скалнооблицовъч
ните материали по информация, предоставена
от Националния статистически институт, при
базова статистическа информация за цените
за 2005 г.
10.5. Минималният размер на концеси
онното плащане за всеки отчетен период от
срока на концесията не може да бъде по-нисък
от 4539 лв. (без ДДС), определен на базата
на 30 на сто от предвидения средногодишен
добив за срока на концесията – 1281 куб. м/
шестмесечие, рандеман за плочи 30 на сто
и предвидената стойност за единица добито
подземно богатство съгласно т. 10.3.
10.6. Размерът на концесионното плащане
по т. 10.3 и минималният размер на концеси
онното плащане по т. 10.4 и 10.5 се променя с
допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
10.7. Министърът на икономиката, енерге
тиката и туризма внася от името и за сметка
на концесионера част от концесионното пла
щане в размер 50 на сто от сумата, опреде
лена по реда на т. 10.3 или 10.5, по бюджета
на Община Ивайловград по ред, определен в
концесионния договор.
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11. Концесионерът не дължи концесион
но плащане за времето на реализиране на
дейностите, предвидени в съгласуван проект
за техническа ликвидация на миннодобив
ния обект и за рекултивация на засегнатите
земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства, при условия и по ред,
определени в концесионния договор.
12. Оправомощава министъра на иконо
миката, енергетиката и туризма:
12.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Динел“ – ЕООД,
София, в тримесечен срок от влизането в сила
на решението за предоставяне на концесия.
12.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
12.3. Да предявява вземанията на кон
цедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на концесионната площ
на находище „Железино“
Координатна система „1970 г.“
№

X

Y

1.

4529195,0

9459285,0

2.

4529207,6

9459315,3

3.

4529190,7

9459396,1

4.

4529153,1

9459565,1

5.

4528971,1

9459532,5

6.

4528976,0

9459502,0

7.

4529050,0

9459255,0

3533

РЕШЕНИЕ № 234
ОТ 27 МАРТ 2012 Г.

за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали, от
находище „Шереметя“, участък „Изток“, област
Велико Търново, на „Стрела – 92“ – ООД, Велико Търново
На основание § 4, ал. 1 и 4 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
концесиите във връзка с § 17а, ал. 1 и 2 от
преходните и заключителните разпоредби
на Закона за приватизация и следприватиза
ционен контрол и чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 6, 7 и
чл. 8, ал. 1 от отменения Закон за концесиите
и мотивирано предложение на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма
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МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на под
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства – строителни мате
риали – варовици, представляващи изклю
чителна държавна собственост, от находище
„Шереметя“, участък „Изток“, разположено в
землищата на с. Драгижево, община Ляско
вец, и с. Шереметя, община Велико Търново,
област Велико Търново.
2. Определя концесионна площ с размер 110
617 кв. м, която съвпада с площта на находи
щето и е индивидуализирана с координатите
на точки по контура на запасите от № 1 до
№ 8 в координатна система „1970 г.“ съгласно
приложението.
3. Определя срок на концесията 25 години.
4. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния
договор.
5. Концесионният договор влиза в сила от
20 декември 1999 г. – датата на прехвърляне на
собствеността по приватизационния договор.
6. Определя за концесионер по право без
търг или конкурс „Стрела – 92“ – ООД, Ве
лико Търново.
7. Концесията да се осъществява при след
ните условия:
7.1. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изис
квания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии и
земеделските земи, културните ценности, на
ционалната сигурност, отбраната на страната
и обществения ред.
7.2. Правата и задълженията по концесията
да не се прехвърлят на трети лица освен с раз
решение на Министерския съвет при условията
и по реда на действащото законодателство.
7.3. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
7.3.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
7.3.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
7.3.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
7.3.4. да спазва у казани ята, давани от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма при съгласуване на проектите;
7.3.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия.
7.4. Концесионерът да не разкрива и пре
доставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
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свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономи
ката, енергетиката и туризма.
7.5. Добивът се извършва с осигурени от
концесионера средства и на негов риск.
7.6. За осъществяване на правата и из
пълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
7.7. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената
концесия, само върху земя от концесионната
площ, върху която е придобил съответни права
при условията и по реда на Закона за подзем
ните богатства, и след съответна промяна на
предназначението є при условията и по реда
на Закона за опазване на земеделските земи
и на Закона за горите.
7.8. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устрой
ствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между площта на
находището и местните и/или републикан
ските пътища.
8. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива варовици от находището
по т. 1;
8.1.2. право на собственост върху добити
те за срока на концесията подземни богат
ства – варовици;
8.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка
за срока на концесията;
8.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на на
ходището, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
8.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по кон
цесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за вна
сяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
8.1.6. да ползва за срока за концесията
съществуващата до момента на подписва
нето на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
8.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
8.2.1.2. разработва находището добросъ
вестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
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на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
8.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
8.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
8.2.1.5. управлява отпадъците от добива
и преработката на подземните богатства в
съответствие с план на управление на мин
ните отпадъци, съгласуван с министъра на
икономиката, енергетиката и туризма;
8.2.2. да извършва концесионното плащане
при условия и в срокове, определени в кон
цесионния договор;
8.2.3. да изработи и съгласува с министъра
на икономиката, енергетиката и туризма, а
при необходимост и с други компетентни
държавни органи, при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
8.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;
8.2.3.2. изменения и допълнения на ця
лостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
8.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
8.2.3.4. цялостен работен проект за лик
видация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи;
концесионерът представя на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма на всеки
5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи;
8.2.3.5. годишни работни проекти за лик
видация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от проекта
по т. 8.2.3.3;
8.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
8.2.4. да уведомява компетентните държав
ни органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на стра
ната и обществения ред;
8.2.5. да съставя и води геоложка и техни
ческа документация за дейностите по конце
сията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
8.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
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8.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадените количества под
земни богатства и среднопретеглената им
продажна цена – до 15 дни след изтичането
на отчетния период;
8.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния
работен проект за добив и първична прера
ботка, включващ документи и доказателства,
удостоверяващи верността на посоченото в
отчета, включително информация за измене
нието на запасите и ресурсите през изтеклата
година, резултатите от марк шайдерск ите
измервания (за негова сметка), кантарни раз
писки, фактури и др., и отчет за вложените
инвестиции;
8.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходи
мост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
8.2.7. да осигурява пълен достъп до конце
сионния обект, съоръженията и документа
цията, свързани с дейностите по концесията,
на оправомощени органи и/или лица;
8.2.8. да спазва изискванията на Зако
на за културното наследство и да осигури
периодичен мониторинг на територията на
добивните работи от археолог на регионалния
исторически музей;
8.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
8.2.10. да извърши ликвидация на миннодо
бивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 8.2.3.4;
8.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на находището
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
8.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпъл
нението на задълженията от концесионера,
включително:
8.3.2.1. като изисква от концесионера пред
ставянето на документите и информацията;
8.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшай
дерски измервания;
8.3.3. право на съсобственост с концесионе
ра, а след прекратяване на концесията – пра
во на собственост – върху придобитата по
време на концесията геоложка и техническа
документация;
8.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 9.1;
8.3.5. да прекрати едностранно концесион
ния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от основните
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задължения по това решение и по договора
и/или при нарушаване на условие за осъ
ществяване на концесията.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
8.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнени
ето на всички задължения по концесионния
договор, включително заплащане на концеси
онно плащане, данък върху добавената стой
ност (ДДС), лихви и неустойки по парични и
непарични задължения, както следва:
9.1.1 за първата година от срока на конце
сията гаранцията е в размер 26 068 лв. и се
предоставя при подписването на договора;
9.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС и се предоставя на
концедента до 31 януари на съответната година.
9.2. Банковата гаранция по т. 9.1.1 и 9.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година.
9.3. При усвояване на цялата или на част
от банковата гаранция по т. 9.1 концесионе
рът е длъжен да възстанови нейния размер
в 14-дневен срок от уведомлението на кон
цедента за усвояването є.
9.4. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
9.5. Дължат се неустойки и лихви при
неизпълнение и при забавено изпълнение
на договорните задължения. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхно
то установяване, както и видът и размерът
на санкциите се определят в концесионния
договор.
10. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концеси
онно плащане, върху което се дължи ДДС,
както следва:
10.1. Концесионни плащания за срока на
концесията, дължими на 6-месечни вноски,
като срокът на плащане е 30-о число на ме
сеца, следващ отчетния период.
10.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декем
ври за всяка календарна година от срока на
концесията.
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10.3. Размерът на всяко плащане се опре
деля за всяка 6-месечна вноска, като 7 на сто
от базата за изчисляване на концесионното
плащане се умножи по добитото количество
подземно богатство за съответния отчетен
период съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методи
ката за определяне на конкретния размер на
концесионното възнаграждение за добив на
строителни и скалнооблицовъчните материа
ли – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата
за принципите и методиката за определяне
на концесионното възнаграждение за добив
на подземни богатства по реда на Закона за
подземните богатства, приета с Постановле
ние № 127 на Министерския съвет от 1999 г.
(обн., ДВ бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46
от 2007 г.).
10.4. Концесионното плащане по т. 10.3 за
единица добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по
т. 10.3 не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./
тон, като тази стойност се индексира еже
годно с процента на увеличение на цените
на ст роителните и ска лнооблицовъчните
материали по информация, предоставена от
Националния статистически институт, при
базова статистическа информация за цените
за 2005 г.
10.5. Минималният размер на концесионно
то плащане за всеки отчетен период от срока
на концесията не може да бъде по-нисък от
2933 лв. и дължимият към него ДДС, опре
делен на базата на 9776 тона/шестмесечие
добити варовици и предвидената стойност за
единица добито подземно богатство съгласно
т. 10.4.
10.6. Размерът на концесионното пла
щане по т. 10.3 и минималният размер на
концесионното плащане по т. 10.4 и 10.5 се
променя с допълнително споразумение към
концесионния договор при промяна на зако
нодателството, уреждащо реда за неговото
определяне.
10.7. Министърът на икономиката, енерге
тиката и туризма внася от името и за сметка
на концесионера част от концесионното пла
щане в размер 50 на сто от сумата, определена
по реда на т. 10.3 или 10.5, по бюджета на
община Лясковец и община Велико Търново
съобразно пропорционалното разпределение
на концесионната площ върху територията на
съответната община.
11. Концесионерът се задължава да внесе
в срок до 30 дни от датата на подписване на
концесионния договор:
11.1. Еднократно парично плащане в размер
6000 лв. и дължимия към него ДДС.
11.2. За периода от влизането в сила на
концесионния договор до влизането в сила
на Закона за изменение и допълнение на
Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 70
от 2008 г.) – еднократна сума от сбора на
дължимите плащания за всеки месец, за
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който концесионерът не докаже плащането
на кариерна такса по Закона за местните
данъци и такси, заедно със законната лихва
върху тях до датата на изплащането є.
11.3. За периода след влизането в сила на
Закона за изменение и допълнение на Закона за
подземните богатства (ДВ, бр. 70 от 2008 г.) до
подписването на концесионния договор – кон
цесионно плащане, изчислено по реда на т. 10.
Данък върху добавената стойност се дължи за
концесионно плащане с възникнало данъчно
събитие след 1 януари 2011 г.
12. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дей
ностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обек т и за рек ул т иваци я на засегнат и те
земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства и по ред, определен
в концесионния договор.
13. Оправомощава министъра на иконо
миката, енергетиката и туризма:
13.1. Да п роведе п реговори и ск лючи
концесионния договор със „Стрела – 92“ –
ООД, Велико Търново, в тримесечен срок от
влизането в сила на решението.
13.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
13.3. Да предявява вземанията на кон
цедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки по
контура на концесионната площ на находище
„Шереметя“, участък „Изток“
Координатна система „1970 г.“
№

X (m)

Y (m)

1.

4669597,5

9461341,8

2.

4669585,8

9461548,7

3.

4669500,1

9461645,0

4.

4669322,0

9461761,9

5.

4669267,6

9461472,4

6.

4669256,0

9461347,5

7.

4669255,4

9461317,0

8.

4669404,6

9461309,5

3534
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Изменения на Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства,
извършващи международни автомобилни превози (Ратифицирана със закон, приет от 37-о
Народно събрание на 17 март 1995 г. – ДВ,
бр. 28 от 1995 г., в сила от 8 ноември 1995 г.
(ДВ, бр. 99 от 1995 г.) (Приети от Работната
група по автомобилен транспорт на Икономи
ческата комисия за Европа към Организацията
на обединените нации на нейната 93 сесия
през 1999 г., нотифицирани на договарящите
страни и влезли в сила на 27 февруари 2004 г.)
Член 12 – Мерки за осигуряване прилага
нето на спогодбата
Този член се заменя със следния текст:
„Член 12
Мерки за осигуряване прилагането на спо
годбата
1. Всяка договаряща страна предприема
всичк и под ход ящи мерк и, за да осиг у ри
спазването на разпоредбите на тази спогодба,
по-конкретно с достатъчно ниво на годишни
проверки на пътя и проверки, извършвани в
помещенията на предприятията, обхващащи
голяма и представителна извадка от водачи,
предприятия и превозни средства от всички
транспортни категории, попадащи в обхвата
на тази спогодба.
а) Компетентните органи на договаря
щите страни организират проверки,
така че:
– по време на всяка календарна го
дина да се провери минимум 1 %
от дните, отработени от водачите
на превозни средства, за които се
прилага тази спогодба;
– най-малко 15 % от общия брой
на проверените работни дни да се
проверяват на пътя и най-малко
25 % в помещенията на предпри
ятията.
б) Елементите на проверката на пътя
включват:
– дневните периоди на управление,
прекъсванията и дневните почив
ки, а при установяване на неред
ности – и тахографските листове
от предходните дни, които трябва
да бъдат на борда на превозното
средство;
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последната седмична почивка,
ако е приложимо;
– правилното функциониране на
контролния уред.
Тези проверки се извършват без дискри
минация на превозните средства и водачите,
независимо дали са местни, или не.
в) Елементите на проверките в поме
щенията на предприятията включ
ват освен елементите – предмет на
проверките на пътя, и допълнително
съответствието с член 10, параграф 3:
– седмичните почивки и периодите
на управление между тези почив
ки;
– двуседмичните ограничения на
часовете за управление;
– компенсациите за дневните и
седмичните почивки, намалени в
съответствие с член 8, параграфи
1 и 3;
– използването на тахографските
листове и/или организирането
на работното време на водачите.
2. В рамките на системата за взаимопо
мощ компетентните органи на договарящите
страни редовно изпращат един на друг цялата
налична информация относно:
– нарушенията на тази спогодба,
извършени от чуждестранни лица,
и санкциите, наложени за тези
нарушения;
– санкциите, наложени от договаря
щата страна на нейни граждани за
подобни нарушения, извършени на
територията на други договарящи
страни.
В случай на сериозни нарушения тази ин
формация задължително включва наложената
санкция.
3. Когато констатациите от проверката на
пътя на водач на превозно средство, реги
стрирано на територията на друга договаряща
страна, дават основания да се счита, че са
извършени нарушения, които не могат да бъдат
установени по време на проверката поради
липсата на необходимите данни, компетент
ните органи на заинтересованите договарящи
страни си помагат взаимно за изясняване на
ситуацията. В случаите, когато за тази цел
компетентната договаряща страна извършва
проверка в помещенията на предприятието,
резултатите от тази проверка се съобщават
на другата заинтересована страна.
4. Договарящите страни работят в сътруд
ничество една с друга за организирането на
съвместни проверки на пътя.
5. Икономическата комисия за Европа
към Организацията на обединените нации на
всеки две години изготвя доклад за прилага
нето от договарящите страни на параграф 1
от този член.“
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Изменения на Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства,
извършващи меж ду народни автомобилни
превози (Ратифицирана със закон, приет от
37-о Народно събрание на 17 март 1995 г. – ДВ,
бр. 28 от 1995 г., в сила от 8 ноември 1995 г.
(ДВ, бр. 99 от 1995 г.) и Приложението към
Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи
международни автомобилни превози (ДВ,
бр. 4 от 2003 г.) (Приети от Работната група
по автомобилен транспорт на Икономиче
ската комисия за Европа към Организацията
на обединените нации на нейната 98 сесия
през 2004 г., нотифицирани на договарящите
страни и влезли в сила на 16 юни 2006 г.)
Част първа
Изменения на основния текст на спогодбата
Член 10 се заменя със следните разпоредби:
„Член 10 – Контролен уред
1. Договарящите страни изискват монти
рането и използването в превозните сред
ства, регистрирани на тяхна територия, на
контролен уред, съответстващ на изисква
нията на тази спогодба и на приложението
и допълненията към нея.
2. Контролният уред по смисъла на тази
спогодба трябва, по отношение на негова
та конструкция, монтиране, използване и
изпитване, да отговоря на изискванията на
тази спогодба и на приложението и допъл
ненията към нея.
3. Приема се, че контролен уред, който
по отношение на неговата конструкция, мон
тиране, използване и изпитване съответства
на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от
20 декември 1985 г., отговаря на изисквани
ята на тази спогодба и на приложението и
допълненията към нея.“
Член 13 на спогодбата се заменя със следните разпоредби:
„Член 13 – Преходни разпоредби
1. Всички нови разпоредби на тази спо
годба, включително нейното приложение и
допълнения 1Б и 2, отнасящи се до въвеж
дането на дигитален контролен уред, стават
задължителни за страните, които са дого
варящи страни по тази спогодба, най-късно
четири години след датата на влизане в сила
на съответните изменения, произтичащи от
процедурата, предвидена в член 21. Съответно,
всички превозни средства, които попадат в
обхвата на тази спогодба, въведени за първи
път в експлоатация след изтичането на този
период, се оборудват с контролен уред, от
говарящ на тези нови изисквания. По време
на този четиригодишен период договарящите
страни, които все още не са въвели тези
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изменени я в т ех ни т е ст рани, п риемат и
контролират на своята територия превозни
средства, регистрирани в друга договаряща
страна по тази спогодба, които вече са обо
рудвани с дигитален контролен уред.
2. а)
Договарящите страни предпри
емат необходимите мерки, за да имат въз
можност да издават карти на водачите, по
сочени в приложението към тази спогодба
със съответните изменения, най-късно три
месеца преди изтичането на четиригодишния
срок, посочен в параграф 1. Този минимален
период от три месеца се спазва и тогава,
когато договаряща ст рана въведе разпо 
редбите, свързани с дигиталния контролен
уред, в съответствие с допълнение 1Б на
това приложение преди изтичането на чети
ригодишния срок. Съответната договаряща
страна редовно информира секретариата на
Работната група по автомобилен транспорт
на Икономическата комисия за Европа за
напредъка по въвеждането на дигиталния
контролен уред в съответствие с допълнение
1Б на това приложение в рамките на нейната
територия.
б) До издаването от договарящите
страни на картите, посочени в буква „а“,
разпоредбите на член 14 от приложението
на тази спогодба се прилагат за водачите,
от които може да се изисква да управляват
превозно средство, оборудвано с дигитален
контролен уред, в съответствие с допълнение
1Б на това приложение.
3. Приема се, че всеки акт за ратификация
или присъединяване, депозиран от държава
след влизането в сила на измененията, посо
чени в параграф 1, се отнася за спогодбата
със съответните изменения, включително
срока за изпълнение, определен в параграф 1.
Когато присъединяването се извърши помалко от две години преди изтичането на
срока, посочен в параграф 1, при депозирането
на своя акт за ратификация или присъеди
н яване държавата информира депозитаря
за датата, от която дигиталният контролен
уред ще бъде въведен в ефективна употреба
на нейна територия. Тази държава може да
използва преходен период, ненадвишаващ
две години от датата на влизане в сила на
спогодбата за държавата. Депозитарят уве
домява за това всички договарящи страни.
Разпоредбите на пред ходни я параг раф
също така се прилагат в случай на присъ
единяване на държава след изтичането на
четиригодишния срок за изпълнение, посочен
в параграф 1.“
В член 21 на спогодбата се добавя нов параграф 5 bis, както следва:
„5 bis. Ако дадена страна стане договаря
ща страна по тази спогодба между момента
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на съобщаване на проектоизменението и
момента, от който то се счита за прието,
секретариатът на Работната група по авто
мобилен транспорт на Икономическата ко
мисия за Европа във възможно най-кратък
срок уведомява новата договаряща страна
за проектоизменението. Последната може
да информира генералния секретар за вся
ко възражение до шест месеца от датата на
представяне на оригиналното изменение на
всички договарящи страни.“
В член 22 на спогодбата се добавя нов параграф 4bis, както следва:
„4 bis. Ако дадена страна стане договаря
ща страна по тази спогодба между момента
на съобщаване на проектоизменението и
момента, от който то се счита за прието,
секретариатът на Работната група по авто
мобилен транспорт на Икономическата ко
мисия за Европа във възможно най-кратък
срок уведомява новата договаряща страна
за проектоизменението. Последната може
да информира генералния секретар за вся
ко възражение до шест месеца от датата на
представяне на оригиналното изменение на
всички договарящи страни.“
В спогодбата се добавя нов член 22 bis,
както следва:

секретариатът на Работната група по
автомобилен транспорт на Икономи
ческата комисия за Европа официално
информира компетентните органи
на всичк и договарящи страни за
публикуването в Официалния вест
ник на Европейските общности на
въведените изменения в приложение
ІБ от регламента на Общността и
едновременно с това предава тази
информация на генералния секретар,
придружена от копие на съответните
текстове;
– измененията влизат пряко в сила за
допълнение 1Б три месеца след датата
на съобщаване на информацията на
договарящите страни.
4. Когато предложението за изменение на
приложението на тази спогодба също така
предполага изменение на допълнение 1Б, из
мененията, отнасящи се до допълнението, не
могат да влязат в сила преди тези, отнасящи
се до приложението. В тази връзка, когато
измененията на допълнение 1Б едновременно
са представени и като изменения на прило
жението, датата на влизането им в сила се
определя от датата, произтичаща от прилага
нето на процедурите, определени в член 21.“

„Член 22 bis – Процедура за изменение на
допълнение 1Б
1. Допълнение 1Б от приложението на тази
спогодба се изменя съгласно процедурата,
определена в този член.
2. Всяко предложено изменение на встъ
пителните членове на допълнение 1Б се
приема от Работната група по автомобилен
т ра нспор т н а И коном и че ск ат а ком иси я
за Европа с мнозинство от договарящите
страни, които са присъствали и гласували.
Всяко изменение, прието по този начин, се
предава от секретариата на Работната група
на генералния секретар за уведомяване на
всички договарящи страни. То влиза в сила
три месеца след датата на уведомяване на
договарящите страни.
3. Допълнение 1Б, преработено за тази
спогодба от приложение ІБ1 на Регламент
(ЕИО) № 3821/85, цитиран в член 10 на тази
спогодба, зависи пряко от промените на това
приложение, въведени от Европейския съюз,
като всяко изменение на това приложение
се прилага за допълнение 1Б при следните
условия:

Част втора

П о с л е д н о и з м е н е н о с Р е г л а м е н т ( Е О)
№ 1360/2002 на Комисията от 13 юни 2002 г.
(ОВ L 207 от 5 август 2002 г. (поправка, ОВ L 77
от 13 март 2004 г.) и Регламент (ЕО) № 432/2004
на Комисията от 5 март 2004 г. (ОВ L 71 от
10 март 2004 г.).
1

–

Изменения на приложението на спогодбата
Приложението на спогодбата се заменя със
следните разпоредби:
„ПРИЛОЖЕНИЕ
Контролен уред
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Глава І – Одобряване на типа
Член 1
За целите на тази глава думите „контролен
уред“ означават „контролен уред или неговите
компоненти“.
Заявлението за одобряване на типа на
контролен уред или на модел тахографски
лист или запаметяваща карта се представя
придружено с подходящите спецификации от
производителя или неговия представител в
договарящата страна. Заявление за един тип
контролен уред или за един модел тахографски
лист или запаметяваща карта не може да се
представи на повече от една договаряща страна.
Член 2
Договарящата страна издава одобряване на
типа за всеки тип контролен уред, всеки модел
тахографски лист или запаметяваща карта,
които отговарят на изискванията, посочени
в допълнение 1 или 1Б на това приложение,
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при условие че договарящата страна има въз
можност да проверява дали произвежданите
модели отговарят на одобрения тип.
Контролният уред, посочен в допълнение
1Б, не може да получи одобряване на типа,
докато цялата система (самият контролен уред,
картата на водача и електрическите връзки с
предавателната кутия) покаже способността си
да устоява на опитите за манипулиране или
промяна на данните за времената на управле
ние. Необходимите изпитвания за установяване
на това се извършват от експерти, запознати
със съвременните техники за манипулиране.
Всяко изменение или допълнение на одо
брен модел трябва да получи допълнително
одобряване на типа от договарящата страна,
която е издала оригиналното одобряване на
типа.
Член 3
Договарящите страни издават на заявителя
маркировка за одобряване, която съответства
на образеца, посочен в допълнение 2, за всеки
тип контролен уред или модел тахографски
лист или запаметяваща карта, които са одо
брили съгласно член 2.
Член 4
Компетентните органи на договарящата
страна, на която е представено заявлението
за одобряване на типа, по отношение на всеки
тип контролен уред или модел тахографски
лист или запаметяваща карта, който са одо
брили или отказали да одобрят, в рамките на
един месец изпращат на органите на другите
договарящи страни копие на сертификата за
одобряване, придружен от копия на съответ
ните спецификации, когато случаят е такъв,
или уведомяват тези органи, че одобряването
е било отказано; в случаите на отказ те съоб
щават причините за своето решение.
Член 5
1. Когато договаряща ст рана, която е
издала одобряване на типа в съответствие с
предвиденото в член 2, установи, че опреде
лен контролен уред, тахографски лист или
запаметяваща карта, носещи издадена от
нея маркировка за одобряване на типа, не
съответстват на одобрения от нея тип, тази
страна предприема необходимите мерки, за да
осигури, че произвежданите модели съответ
стват на одобрения тип. Когато е необходимо,
взетите мерки могат да стигнат до отнемане
на одобряването на типа.
2. Договаряща страна, която е издала одо
бряване на типа, отнема одобряването, когато
одобрените контролен уред, тахографски лист
или запаметяваща карта не съответстват на
това приложение или неговите допълнения
или по време на експлоатация показват осно
вен дефект, който ги прави неподходящи за
използването им по предназначение.
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3. Когато договаряща ст рана, която е
издала одобряване на типа, е уведомена от
друга договаряща страна за един от случаите,
посочени в параграфи 1 и 2, след консултации
с последната договаряща страна тя също пред
приема стъпките, посочени в тези параграфи,
вземайки предвид параграф 5.
4. Договаряща страна, която установи, че
е възникнал един от случаите, посочени в
параграф 2, може да забрани до второ нареж
дане пускането на пазара или въвеждането в
експлоатация на контролния уред, тахограф
ските листове или запаметяващата карта.
Същото се прилага и в случаите, посочени в
параграф 1, по отношение на контролни уре
ди, тахографски листове или запаметяващи
карти, които са освободени от първоначална
проверка, когато производителят след съот
ветно предупреждение не приведе оборудва
нето в съответствие с одобрения модел или
с изискванията на това приложение.
Във всички случаи компетентните органи
на договарящите страни в рамките на един
месец се уведомяват взаимно за всяко отнемане
на одобряване на типа или за всички други
мерки, предприети съгласно параграфи 1, 2 и
3, като посочват причините за това действие.
5. Когато договаряща страна, издала одо
бряването на типа, оспори съществуването
на някой от случаите, посочени в параграфи
1 и 2, за които е била уведомена, заинтере
сованите договарящи страни полагат усилия
за разрешаване на спора.
Член 6
1. Заявителят за одобряване на типа на
модел тахографски лист посочва в своето
заявление типа или типовете контролни уре
ди, за които въпросните тахографски листове
са предназначени за употреба, и осигурява
подходящ уред от подобен тип или типове с
цел изпитване на листа.
2. Компетентните органи на всяка дого
варяща страна посочват в сертификата за
одобряване на модел тахографски лист типа
или типовете контролни уреди, с които този
модел лист може да се използва.
Член 7
Договаряща страна не може да откаже да
регистрира превозно средство, оборудвано с
контролен уред, или да забрани въвеждане
то в експлоатация или употреба на такова
превозно средство по причини, свързани с
обстоятелството, че превозното средство е
оборудвано с подобен уред, когато контролният
уред притежава маркировка за одобряване на
типа, посочена в член 3, и монтажна табела,
посочена в член 9.
Член 8
Във всички решения съгласно това при
ложение, с които се отказва или отнема одо
бряване на типа на контролен уред или модел
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тахографски лист или запаметяваща карта,
подробно се описват причините, въз основа
на които са взети. Решението се съобщава на
заинтересованото лице, което едновременно
с това се уведомява за това с какви права за
защита на интересите си разполага съгласно
законодателството на договарящата страна и
за сроковете за упражняване на тези права.
Глава ІІ – Монтаж и проверка
Член 9
1. Контролният уред може да се монтира
и ремонтира единствено от техници или сер
визи, одобрени от компетентните органи на
договарящите страни за тази цел, след като
последните по свое желание са взели предвид
мнението на заинтересованите производители.
Периодът на административна валидност
на картите на одобрените сервизи и техници
не надвишава една година.
Когато карта, издадена на одобрен сервиз
или техник следва да бъде удължена или е по
вредена, неизправна, изгубена или открадната,
органът издава карта за замяна в рамките на
пет работни дни от получаването на подробно
заявление за тази цел.
Когато нова карта се издава за замяна на
стара карта, новата карта притежава същия
„сервизен“ информационен номер, но индексът
се увеличава с единица. Органът, издаващ
картата, поддържа регистър на изгубените,
откраднатите и повредените карти.
Договарящите страни предприемат всички
необходими мерки, за да предотвратят фал
шифицирането на картите, предоставяни на
одобрените техници и сервизи.
2. Одобреният техник или сервиз поставя
специален знак на пломбите, които поставя,
и в допълнение въвежда в контролния уред,
съответстващ на допълнение 1Б, електрон
ните данни за сигурност, по-специално за
провеждане на проверките за удостоверяване
на автентичността. Компетентните органи на
всяка договаряща страна поддържат регистър
на използваните знаци и електронните данни
за сигурност, както и на издадените карти на
одобрените сервизи и техници.
3. Компетентните органи на договарящите
страни си изпращат взаимно списъци на одо
брените техници и сервизи и картите, които
са им издадени, както и копия на знаците и
необходимата информация относно използва
ните електронни данни за сигурност.
4. За да се удостовери, че монтирането на
контролния уред е извършено в съответствие
с изискванията на това приложение, се из
ползва монтажна табела, поставена съгласно
допълнение 1 или 1Б.
5. Пломбите могат да се свалят от техни
ци или сервизи, одобрени от компетентните
органи в съответствие с разпоредбите на
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параграф 1 на този член или при обстоятел
ствата, предвидени в допълнение 1 или 1Б на
това приложение.
Глава ІІІ – Използване на оборудването
Член 10
Работодателят и водачите осигуряват пра
вилното функциониране и правилната употре
ба, от една страна, на контролния уред и, от
друга, на картата на водача, когато водачът
е задължен да управлява превозно средство,
оборудвано с контролен уред в съответствие
с допълнение 1Б.
Член 11
1. Работодателят осигурява достатъчно
на брой тахографски листове на водачите на
превозни средства, оборудвани с контролен
уред в съответствие с допълнение 1, вземайки
предвид персоналния характер на листовете,
дължината на периода на работа и възможното
задължение за замяна на листовете, които са
повредени или са били взети от упълномощен
инспектор. Работодателят осигурява на вода
чите единствено листове от одобрен модел,
подходящи за използване в контролния уред,
монтиран на превозното средство.
Когато превозното средство е оборудвано
с контролен уред в съответствие с допълне
ние 1Б, работодателят и водачът осигуряват,
вземайки предвид дължината на периода на
работа, отпечатването при поискване, посочено
в допълнение 1Б, да бъде правилно извършено
в случай на проверка.
2. Предприятието съхранява тахографските
листове в добър вид в продължение на наймалко една година след тяхното използване и
дава копия на заинтересованите водачи при
поискване от тях. Листовете се представят или
предават при поискване от страна на всеки
упълномощен инспектор.
3. Картата на водача, както е определена
в допълнение 1Б, се издава при поискване от
водача от компетентния орган на договаряща
та страна, където е обичайното пребиваване
на водача.
Договарящата страна може да изисква всеки
водач, който попада в обхвата на разпоредбите
на спогодбата и обичайно пребивава на нейна
територия, да притежава карта на водача.
а) За целите на тази спогодба „обичайно
пребиваване“ означава мястото, където ли
цето живее обикновено, тоест в продължение
на най-малко 185 дни през всяка календарна
година, поради лични и професионални връз
ки или в случай на лице без професионални
връзки, поради лични връзки, които показ
ват тесни връзки между лицето и мястото,
където живее.
Независимо от горното, за обичайно пре
биваване на лице, чиито професионални връз
ки са на различно място от неговите лични
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връзки и което в резултат на това живее
последователно на различни места в две или
повече договарящи страни, се счита мястото
на личните му връзки, при условие че лицето
се връща редовно на това място. Последното
условие не е задължително, когато лицето
живее в договаряща страна за изпълнение на
задача с определена продължителност.
б) Водачите предоставят доказателство за
мястото на тяхното обичайно пребиваване
по всеки подходящ начин, като например
карта за самоличност или всеки друг валиден
документ.
в) Когато компетентните органи на до
говарящата ст рана, издаваща картата на
водача, имат съмнения относно валидността
на декларацията за обичайно пребиваване,
направена в съответствие с буква „б“ или за
целите на определен специфичен контрол, те
могат да изискат допълнителна информация
или доказателство.
г) Компетентният орган на издаващата
договаряща страна проверява, доколкото е
възможно, дали заявителят вече не притежава
валидна карта на водача.
4. а) Компетентният орган на договарящата
страна персонализира картата на водача в съ
ответствие с разпоредбите на допълнение 1Б.
Периодът на административна валидност на
картата на водача не надвишава пет години.
Водачът може да притежава само една ва
лидна карта на водача. Водачът е задължен да
използва единствено своята персонализирана
карта на водача. Водачът не може да използва
карта на водача, която е повредена или е с
изтекла валидност.
Когато е издадена карта на водача за замяна
на стара карта, новата карта притежава същия
номер на издаване на картата, но индексът
се увеличава с единица. Издаващият орган
поддържа регистър на издадените, открадна
тите, изгубените или повредените карти на
водачи най-малко за период, съответстващ
на периода на тяхната валидност.
Когато картата на водача е повредена,
неизправна, изгубена или открадната, орга
нът издава карта за замяна в рамките на пет
работни дни след получаването на подробно
заявление за тази цел.
В случай на искане за подновяване на
карта, чийто период на валидност предстои
да изтече, органът издава нова карта преди
датата на изтичане на периода на валидност,
при условие че искането е било изпратено в
рамките на срока, установен в член 12, па
раграф 1, изречение четвърто.
б) Карти на водача се издават единствено
на заявители, които попадат в обхвата на
разпоредбите на спогодбата.
в) Картата на водача е персонална. По
време на официалния є период на валидност
тя не може да бъде отнемана или прекратя
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вана по каквато и да е причина, освен ако
компетентният орган на договарящата страна
установи, че картата е подправена, водачът е
използвал карта, на която не е притежател,
или притежаваната карта е била получена
въз основа на неверни декларации и/или под
правени документи. Когато такива мерки за
прекратяване или отнемане са предприети от
договаряща страна, различна от издаващата
договаряща страна, първата връща картата на
органите на договарящата страна, която я е
издала, и посочва причините за връщането.
г) Карти на водачи, издадени от договаря
щите страни, се признават взаимно.
Когато притежателят на валидна карта
на водача, издадена от договаряща страна,
установи своето обичайно пребиваване в
друга договаряща страна, той може да поиска
картата му да бъде сменена с еквивалентна
карта на водача; задължение на договарящата
страна, която извършва смяната, е при не
обходимост да провери дали представената
карта е действително валидна.
Договарящите страни, извършващи смя
ната, връщат старата карта на органите на
издаващата договаряща страна и посочват
причините за това.
д) Когато договаряща страна замени или
смени карта на водача, замяната или смяната
и всяка следваща замяна или подновяване се
регистрират в тази договаряща страна.
е) Дог оваря щ и т е с т ра н и п ред п риемат
всички необходими мерки, за да предотвратят
възможностите за подправяне на картите на
водача.
5. Договарящите страни осигуряват данни
те, необходими за наблюдение на спазването
на тази спогодба, които са записани и съх
ранени от контролния уред в съответствие с
допълнение 1Б на това приложение, да могат
да се съхраняват в продължение на 365 дни
след датата на тяхното записване и да бъдат
на разположение при условия, гарантиращи
сигурността и точността на данните.
Договарящите страни предприемат всич
ки необходими мерки, за да гарантират, че
повторната продажба или извеждането от
експлоатация на контролния уред няма да
намали по-специално задоволителното при
лагане на този параграф.
Член 12
1. Водачите не могат да използват замър
сени или повредени тахографски листове или
карта на водача. В тази връзка листовете и
картата на водача трябва да бъдат подходящо
защитени.
В случай на повреда на лист или карта на
водача, съдържащи записани данни, водачите
прикрепят повредения лист или картата на
водача към празен лист или временен лист,
използван за замяната му.
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Когато картата на водача е повредeна, в
неизправност, загубена или открадната, вода
чът в срок до седем календарни дни подава
заявление за нейната замяна до компетент
ните органи на договарящата страна, в която
е обичайното му пребиваване.
Когато водачът желае да поднови своята
карта на водача, той подава заявление до
компетентните органи на договарящата стра
на, в която е обичайното му пребиваване, не
по-късно от 15 работни дни преди датата на
изтичане на периода на валидност.
2. Водачите използват тахографски листове
или карта на водача всеки ден, през който
управляват превозно средство, започвайки
от момента на приемането му. Тахографски
ят лист или картата на водача не трябва да
се изважда преди края на дневното работно
време, освен ако има специално разрешение
за това. Тахографският лист или картата на
водача не може да се използва за по-дълъг
период от този, за който е предназначен(а).
Когато в резултат на отсъствие от превоз
ното средство водачът не може да използва
контролния уред, монтиран на превозното
средство, периодите от време, посочени в
параграф 3, второ тире, букви „б“, „в“ и „г“
по-долу, се записват на листа ръчно, чрез
автоматично записване или по друг начин
четливо и без замърсяване на листа.
Когато на борда на превозното средство
има повече от един водач, водачите при необ
ходимост сменят тахографските листове така,
че информацията, посочена в параграф 3,
второ тире, букви „б“, „в“ и „г“ по-долу, да се
записва на тахографския лист на водача, който
в момента управлява превозното средство.
3. Водачите:
– осигуряват, че времето, записвано на
листа, съответства на официалното
време в страната на регистрация на
превозното средство;
– задействат превключващите меха
низми, позвол яващи отделното и
различимо записване на следните
периоди от време:
1
а) със символа
или
– времето
на управление;
1
б) със символа
или
– всички
други периоди на работа;
1
в) със символа
или
– дру
ги периоди на разположение, а
именно:
– времето за изчакване, т.е. пе
риодът, през който водачите
е необходимо да останат на
техните работни места един
ствено с цел да отговарят на
евен т уа л н и пови к ва н и я за
започване или продължаване
на управлението на превозно
средство или за извършване
на друга работа;
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времето, прекарано до водача,
докато превозното средство е
в движение;
– времето, прекарано на спал
ното място, докато превозното
средство е в движение;
1
г) със символа
или
– пре
късванията и дневните почивки.
4. Всяка договаряща страна може да раз
реши всички периоди, посочени в параграф
3, второ тире, букви „б“ и „в“, да се записват
със символа
на тахографските листове,
използвани в превозните средства, регистри
рани на нейна територия.
5. Всеки член на екипажа записва в та
хографския си лист следната информация:
а) в началото на използване на листа –
своята фамилия и име;
б) датата и мястото в началото и в края
на използването на листа;
в) регистрационния номер на всяко пре
возно средство, което му е възлагано
да управлява, както в началото на
първото пътуване, записано на лис
та, така и впоследствие, в случай че
смени превозното средство, по време
на използването на листа;
г) показанията на километропоказа
теля:
– в началото на първото пътуване,
записано на листа;
– в края на последното пътуване,
записано на листа;
– в случай на смяна на превозното
средства по време на работния
ден (показанието на превозното
средство, което е управлявал, и
показанието на превозното сред
ство, чието управление поема);
д) когато е приложимо, часа на всяка
смяна на превозното средство.
5 bis. Водачът въвежда в контролния уред
в съответствие с допълнение 1Б символите
на страните, в които започва и приключва
дневното му работно време.
Записите на тези данни се активират от
водача и могат да бъдат въвеждани ръчно или
автоматично, когато контролният уред е свър
зан със система за спътниково проследяване.
6. Контролният уред, определен в допълне
ние 1, се конструира така, че да е възможно
упълномощеният инспектор, когато е необ
ходимо, след отваряне на оборудването да
чете записите за деветте часа, предхождащи
времето на проверката, без трайно деформи
ране, повреждане или замърсяване на листа.
Освен това уредът се конструира така, че
да е възможно без отваряне на корпуса да се
установи дали се правят записи.
1

Символи, използвани в дигиталните тахографи.
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7. а) Когато водачът управлява превоз
но средство, оборудвано с контролен уред
в съответствие с допълнение 1, при всяко
поискване от инспектор трябва да е в със
тояние да представи:
– тахографските листове от текущата
седмица и във всеки случай листа
от последния ден на предходната
седмица, през който е управлявал;
– картата на водача, когато притежава
такава; и
– разпечатките от контролния уред
в съответствие с допълнение 1Б,
свърза н и с период и т е о т време,
посочени в параграф 3, второ тире,
букви „а“, „б“, „в“ и „г“, когато по
време на периода, посочен в първо
тире на този параграф, е управля
вал превозно средство, оборудвано
с такъв контролен уред.
б) Когато водачът управлява превозно
средство, оборудвано с контролен у ред в
съответствие с допълнение 1Б, при всяко
поискване от инспектор трябва да е в със
тояние да представи:
– картата на водача, на която е при
тежател; и
– та хог рафск и т е л ис т ове, с ъо т ве т 
стващи на периода, посочен в буква
„а“, първо тире, по време на който
е у правл ява л п ревозно средст во,
оборудвано с контролен уред в съ
ответствие с допълнение 1.
в) Упълномощеният инспектор може да
проверява съответствието със спогодбата
ч рез ана лиз на та хог рафск и листове, на
показаните или отпечатаните данни, които
са записани от контролния уред или картата
на водача или когато това е невъзможно,
чрез анализ на всеки друг допълнителен
документ, който обяснява несъответствието
с разпоредба, като тези, посочени в чл. 13,
параграфи 2 и 3.
8. Забранено е подправянето, укриването
или унищожаването на данните, записани на
тахографския лист, съхранени в контролния
уред или картата на водача, или разпечат
ките от контролния уред, както са опреде
лени в допълнение 1Б. Същото се прилага
за манип ули рането на кон т ролни я у ред,
тахографския лист или картата на водача,
което може да доведе до подправянето, укри
ването или унищожаването на данни и/или
отпечатана информация. Не се разрешава в
превозното средство да се намира каквото и
да е устройство, което може да се използва
за извършването на манипулации.
Член 13
1. В случай на повреда или неправилно
фу н к ц ион и ра не на кон т рол н и я у ред ра
ботодателят извършва поправката му при
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одобрен тех ник или сервиз веднага щом
обстоятелствата позволят това.
Когато превозното средство няма въз
мож ност да се върне в предпри ятието в
рамките на период от една седмица, считано
от деня на повредата или откриването на
неправилното функциониране, ремонтът се
извършва по маршрута.
Предприетите мерк и от договарящите
страни могат да дават право на компетент
ните органи да забранят използването на
превозното средство в случаите, когато по
вредата или неправилното функциониране
не са отстранени по начините, описани в
предходните изречения.
2. Когато уредът не е годен за експлоа
тация или е неизправен, цялата информа
ция за различните периоди от време, през
които не са извършвани записи или не са
правени разпечатки по правилен начин от
контролния уред, се записва от водачите
на тахографския лист или листове, или на
временен лист, прикрепен към тахографския
лист или картата на водача, на който той
нанася данни, позволяващи да бъде иден
тифициран (име и номер на свидетелството
за управление или име и номер на картата
на водача), включително неговия подпис.
Когато картата на водача е повредена, не
изправна, изгубена или открадната, водачът
в края на пътуването отпечатва информаци
ята относно периодите от време, записани
от контролния уред, и отбелязва на този
документ данни, позволяващи да бъде иден
тифициран (име и номер на свидетелството
за управление или име и номер на картата
на водача), включително неговия подпис.
3. Когато картата на водача е повредена
или неизправна, водачът връща картата на
компетентните органи на договарящата стра
на, в която е обичайното му пребиваване.
Кражбата на картата на водача е предмет
на официална декларация до компетентни
те органи в страната, в която е извършена
кражбата.
Изгубването на картата на водача се съоб
щава с официална декларация на компетент
ните органи в договарящата страна, която е
издала картата, и до компетентните органи в
договарящата страна, в която е обичайното
му пребиваване, когато са различни.
Водачът може да продължи да управлява
превозното средство без карта на водача наймного 15 календарни дни или за по-дълъг
период, когато е необходимо превозното
средство да се върне в предприятието, при
условие че по време на този период водачът
може да докаже невъзможността да представи
или използва карта на водача.
Когато органите на договарящата стра
на, в която е обичайното пребиваване на
водача, са различни от органите, издали
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неговата карта, и когато последните са полу
чили заявление за подновяване, замяна или
смяна на картата на водача, те информират
органите, които са издали старата карта,
за конкретните причини за подновяването,
замяната или смяната.
Член 14
1. В съответствие с член 13, параграф 2,
буква „б“ от спогодбата водачите, които уп
равляват превозно средство, регистрирано в
договаряща страна, на които компетентните
органи все още не са могли да издадат карти
на водачи и които по време на преходния
период, посочен в параграф 1 на този член,
извършват международни превози с превозно
средство, оборудвано с дигитален контролен
у ред в съответствие с допълнение 1Б на
приложението, при поискване от инспектор
представят разпечатките и/или тахографски
те листове от текущата седмица и във всеки
случай разпечатката и/или тахографския лист
от последния ден на предходната седмица,
през който са управлявали.
2. Параграф 1 не се прилага за водачи на
превозни средства, регистрирани в страна,
където е задължително използването на карта
на водача. Въпреки това при поискване от
инспектор водачите представят разпечатки.
3. На разпечатките, посочени в параграф 1,
се отбелязват данни, позволяващи водачът
да бъде идентифициран (име и номер на
свидетелството за управление), включително
неговия подпис.“
Част трета
Изменения, отнасящи се до допълненията
от приложението на спогодбата
След допълнение 1 на приложението се добавя ново допълнение 1Б, както следва:
„ДОПЪЛНЕНИЕ 1Б
Изисквания към конструкцията, изпитва
нето, монтажа и проверката на дигиталния
контролен уред, използван в автомобилния
транспорт
Член 1. Преамбюл
1. Тъй като това допълнение е преработ
ка на приложение 1Б на Регламент (ЕИО)
№ 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г.
относно контролните уреди за регистрира
не на данните за движението при автомо
билен т ранспорт1 , съдържанието на това
приложение не е повторено в спогодбата
поради негови я обем и ст рого техническ и я
хара к т ер. За п ъ лни я офиц иа лен т екс т и
послед н и т е м у изменен и я дог оваря щ и т е
с т ра н и т рябва да с е нас очат к ъм Офи
ц иа л н и я вес т н и к на Европейск и я с ъюз.
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Съдържанието на това допълнение 1Б
следователно е ограничено до въведението,
посочващо препратките към съответните
текстове на Европейския съюз и на Офици
алните вестници, в които са публикувани,
и подчертава чрез кръстосани препратки
отделните точки, където това приложение
е трябвало да бъде приспособено към кон
текста на спогодбата.
2. С цел да се улесни съгласу ването на
п ри ложението с а дап тации те, нап равени
за съответствие със спогодбата, и да се
осиг у ри ц ялостен поглед върх у текста от
сек ретариата на Икономическата комиси я
за Европа към Организаци ята на обеди
нените нации ще бъде изготвена консоли
дирана верси я на това допълнение. Обаче
тази верси я н яма да има правна сила. Тази
верси я, съставена на официа лните езици
на ИК Е/ООН, ще се ак т уа лизира, когато
е необходимо.
Член 2. Въвеж дащи разпоредби на допъл
нение 1Б
1. В съответствие с член 1, параграф 1
по-горе договарящите страни се поканват
да направят справка с приложение 1Б, като
се отнесат към Регламент (ЕО) № 1360/2002
на Комисията от 13 юни 2002 г. и Регла
мент (ЕО) № 432/20 04 от 5 март 20 04 г.
(виж бележката под линия по-долу за да
тите на публикуването им в Официалния
вестник на Европейския съюз) за седмо и
осмо адаптиране към техническия прогрес
на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета
относно контролните уреди за регистриране
на данните за движението при автомобилен
транспорт.
2. За целите на допълнение 1Б:
2.1. Термините в лявата колона по-долу
се заменят със съответните термини
в дясната колона:
Термини, използ
вани в приложение
1Б

Термини, използ
вани в спогод
бата

Държави членки

Договарящи
страни

MS
Приложение (ІБ)
Допълнение

CP
за
мяна Допълнение (1Б)
със Поддопълнение

Регламент

Спогодба или
AETR

Общността

ИКЕ/ООН

Записващо оборуд
ване

Контролен уред

Както е изменен с Регламент (ЕО) № 2135/98 на Съвета от 24 септември 1998 г. (ОВ L 274 от 9 ок
томври 1998 г.), както и с Регламент (ЕО) № 1360/2002 на Комисията от 13 юни 2002 г. (ОВ L 207 от
5 август 2002 г. (поправка, ОВ L 77 от 13 март 2004 г.) и Регламент (ЕО) № 432/2004 на Комисията от
5 март 2004 г. (ОВ L 71 от 10 март 2004 г.).
1
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Препратките към законовите текстове
в лявата колона по-долу се заменят
с тези в дясната колона:

Законови текстове
на Европейската
общност

Регламент (ЕИО)
№ 3821/85 на Съ
вета
Директива 92/23/
ЕИО на Съвета
Директива 95/54/
ЕО на Комисията
за адаптиране към
техническия про
грес на Директива
72/245/ЕИО

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

Законови тексто
ве на Икономи
ческата комисия
за Европа към
Организацията
на обединените
нации
за
мяна
със

AETR

Правило № 54 на
ИКЕ/ООН
Правило № 10 на
ИКЕ/ООН

Списъкът на текстовете или раз
поредбите, за които не съществува
еквивалент на ИК Е/ООН или за
които е необходима допълнителна
информация, са посочени по-долу.
Тези текстове или информация се
посочват единствено за справка.
Ограничението за настройване на
устройството за ограничаване на
скоростта, както е определено в І
(определения), буква „бб“ от прило
жение ІБ/допълнение 1Б, съответ
ства на разпоредбите на Директива
92/6/ЕИО на Съвета от 10 февруари
1992 г. (ОВ L 57 от 2.03.1992 г.).
Измерването на разстоянията, както
е определено в І (определения), буква
„ф“ от приложение ІБ/допълнение
1Б, съответства на разпоредбите на
Директива 97/27/ЕО на Съвета от
22 юли 1997 г., както е последно
изменена (ОВ L 233 от 25.08.1997 г.).
И ден т ифи ка ц и я та на п ревозно т о
средство, както е определена в І
(определения), буква „нн“ от прило
жение ІБ/допълнение 1Б, съответ
ства на разпоредбите на Директива
76/114/ЕИО от 18 декември 1975 г.
(ОВ L 24 от 30.01.1976 г.).
Разпоредбите за сигурност съответ
стват на разпоредбите, посочени в
Препоръка 95/114/ ЕО на С ъве та
от 7 април 1995 г. относно общите
критерии за оценка на сигурността
на информац ионни те тех нолог ии
(ITSEC) (ОВ L 93 от 26.04.1995 г.).
Защитата на лицата по отношение
на обработката на личните данни и
свободното движение на тези дан
ни съответства на разпоредбите на

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

Директива 95/46/ЕО на Съвета от
24 октомври 1995 г., както е последно
изменена (ОВ L 281 от 23.11.1995 г.).
2.4. Други разпоредби, които се изменят
или заличават:
2.4.1. Съдържанието на изискване 172 се
заличава и заменя със „Запазено“.
2.4.2. Изиск ва не 174 с е измен я, к а к т о
следва:
„отличителният знак на договаря
щата страна, издаваща картата. От
личителните знаци на договарящите
страни, които не са държави – член
ки на Европейския съюз, са в съот
ветствие с Виенската конвенция за
движението по пътищата от 1968 г.
или Женевската конвенция за дви
жението по пътищата от 1949 г.“
2.4.3. В изискване 178 указването на зна
мето на Европейския съюз с буквите
„MS“, означаващи „държава членка“,
се заменя с буквите „СР“, означа
ващи „договаряща страна“, знамето
на договарящата страна, която не е
държава – членка на Европейския
съюз, не е задължително.
2.4.4. Изиск ва не 181 се измен я, к а к т о
следва:
„След консултации със секретари
ата на И К Е/ООН дог оваря щ и т е
страни могат да добавят цветове
или означения, подобни на елемен
тите за сигурност, без нарушаване
на останалите разпоредби на това
допълнение.“
2.4.5. Изиск ва не 278 се измен я, к а к т о
следва:
„Изпитванията за междуоперативна
съвместимост се извършват от един
компетентен орган.“
2.4.6. Изисквания 291 до 295 се заличават
и заменят със „Запазено“.
2.4.7. В допълнение 9/поддопълнение 9 на
спогодбата (Одобряване на типа – Спи
сък на минимално изискваните изпит
вания), 1, 1 – 1, въвеждащото изречение
се изменя, както следва:
„‘Пр оцед у рат а за одо бря ва не на
типа на записващото оборудване
(или компонент) или на карта за
тахограф се основава на:’“.
Заглавието на допълнение 2 се изменя, както
следва:
„МАРКИРОВК А И СЕРТИФИК АТИ ЗА
ОДОБРЯВАНЕ“
Списъкът на страните в параграф 1 на глава І
на допълнение 2 „Маркировка за одобряване“ се
допълва и изменя, както следва:
„Унгария
7
Швейцария
14
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Финландия
Лихтенщайн
България
Казахстан
Литва
Турция
Туркменистан
Азербайджан

17
33
34
35
36
37
38
39
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Бивша югославска
Република Македония
Андора
Узбекистан
Кипър
Малта
‘Югославия
‘Сърбия и Черна гора
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40
41
44
49
50
10’ се заменя от
10’“

Заглавието на глава ІІ „Сертификат за одобряване“ на допълнение 2 се изменя, както следва:
„ІІ. Сертификат за одобряване на изделия, съответстващи на допълнение 1.“
В допълнение 2 се добавя нова глава ІІІ, както следва:
„ІІІ. Сертификат за одобряване на изделия, съответстващи на допълнение 1Б
След като договарящата страна извърши одобряване, тя издава на заявителя сертификат за
одобряване по образеца, посочен по-долу. Договарящите страни използват копия на документа,
за да уведомят останалите договарящи страни за издадените или отнетите одобрения.
Сертификат за одобряване на изделия, съответстващи на Допълнение 1Б
Наименование на компетентната администрация ..............................................................................
Съобщение относно (1):
 Одобряване
 Отнемане на одобряване
  на модел контролен уред
  на компонент на контролен уред (2) .............................................................................................
  на карта на водача
  на карта за монтаж и настройки
  на карта на превозвача
  на контролна карта
Номер на одобряването .............................................................
1. Производствена или търговска марка ...............................................................................................
............................................................................................................................................................................
2. Наименование на модела ......................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
3. Наименование на производителя ........................................................................................................
............................................................................................................................................................................
4. Адрес на производителя ........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
5. Представено за одобряване на ..............................................................................................................
6. Изпитвателна лаборатория или лаборатории ...................................................................................
7. Дата и номер на протокола ...................................................................................................................
8. Дата на одобряване .................................................................................................................................
9. Дата на отнемане на одобряването ....................................................................................................
10. Модел (и) на компонента (ите) на контролния уред, с които компонентът е предназначен
за използване ...........................................................................................................................................
11. Място ........................................................................................................................................................
12. Дата ...........................................................................................................................................................
13. Приложени описателни документи ..................................................................................................
14. Забележки (включително закрепването на пломбите, когато се изисква)
...........................................................................................................................................................................
...................................
(подпис)
(1) Маркирайте съответните клетки.
(2) Посочете съответния компонент в съобщението.

“
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Изменения на Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства,
извършващи международни автомобилни превози (Ратифицирана със закон, приет от 37-о
Народно събрание на 17 март 1995 г. – ДВ,
бр. 28 от 1995 г., в сила от 8 ноември 1995 г.
(ДВ, бр. 99 от 1995 г.) и Приложението към
Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи
международни автомобилни превози (ДВ,
бр. 4 от 2003 г.) (Приети от Работната група
по автомобилен транспорт на Икономическа
та комисия за Европа към Организацията на
обединените нации на нейната 103 сесия през
2008 г., нотифицирани на договарящите страни
и влезли в сила на 20 септември 2010 г.)
Част първа
Изменения на основния текст на спогодбата
(съгласно процедурата, определена в член 21,
параграфи 1 до 6)
Член 1 (Определения)
Следните определения от член 1 на спогодбата се изменят, както следва:
„е) „допустима максимална маса“ е мак
сималната маса на превозното средство в
натоварено състояние, обявена за допустима
от компетентния орган на държавата, в която
е регистрирано превозното средство;“
„ж) „автомобилен превоз“ е всяко пътуване,
осъществено изцяло или отчасти по пътища,
отворени за обществено ползване с превозно
средство, без значение дали е натоварено, или не,
използвано за превоз на пътници или товари;“
„й) „водач“ е всяко лице, заплатено или не,
което управлява превозното средство дори за
кратък период от време или което се намира
на борда на превозното средство като част от
неговите задължения да бъде на разположение
за управление при нужда;“
„м) „почивка“ е всеки непрекъснат период,
през който водачът може свободно да разполага
със своето време;“.
В член 1 на спогодбата се добавят следните
нови определения:
„н) „прекъсване“ е всеки период от време,
през който водачът не може да управлява или
да извършва друга работа и който се използва
изключително за възстановяване;
о) „дневна почивка“ е дневен период от
време, през който водачът може свободно да
разполага със своето време и който включва
„нормална дневна почивка“ и „намалена дневна
почивка“:
– „нормална дневна почивка“ е всеки период
на почивка с продължителност най-малко 11
часа. Алтернативно, нормалната дневна почивка
може да бъде ползвана на два периода, първият
от които трябва да бъде непрекъснат период
от най-малко 3 часа, а вторият – непрекъснат
период от най-малко 9 часа;
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– „намалена дневна почивка“ е всеки период
на почивка с продължителност от най-малко
9 часа, но по-къс от 11 часа;
п) „седмична почивка“ е седмичен период
от време, през който водачът може свободно
да разполага със своето време и който включва
„нормална седмична почивка“ и „намалена
седмична почивка“:
– „нормална седмична почивка“ е всеки
период на почивка с продължителност от наймалко 45 часа;
– „намалена седмична почивка“ е всеки
период на почивка, по-къс от 45 часа, който
при спазване на условията, установени в член
8, параграф 6 на спогодбата, може да бъде
намален до минимум 24 последователни часа;
р) „друга работа“ е всяка работна дейност
с изключение на управление, включително
всяка работа за същия или друг работодател,
в транспортния сектор или извън него. Не
се включва времето за изчакване и времето,
което не е свързано с управление, прекарано
в превозно средство в движение, на ферибот
или във влак;
с) „време на управление“ е продължител
ността на управлението, записана автоматично,
полуавтоматично или ръчно при условията,
определени в тази спогодба;
т) „дневно време на управление“ е общата
продължителност на времето на управление
между края на една дневна почивка и начало
то на следващата дневна почивка или между
дневна почивка и седмична почивка;
у) „седмично време на управление“ е общата
продължителност на времето на управление
през седмицата;
ф) „период на управление“ е общата про
дължителност на времето на управление от
момента, в който водачът започне да управлява
след почивка или прекъсване, до момента, в
който започне да ползва почивка или пре
късване. Периодът на управление може да е
непрекъснат или прекъснат;
х) „екипно управление“ е положението, при
което през всеки период на управление между
две последователни дневни почивки или между
дневна почивка и седмична почивка на борда
на превозното средство има най-малко двама
водачи за извършване на управлението. През
първия час на екипното управление присъст
вието на друг водач или водачи не е задължи
телно, но през останалата част от периода е
задължително;
ц) „транспортно предприятие“ е всяко фи
зическо лице, всяко юридическо лице, всяко
сдружение или група лица без юридическа
правосубектност, със стопанска или нестопанска
цел, или всеки официален орган, независимо
дали притежава самостоятелна юридическа
правосубектност, или зависи от орган, който
притежава такава правосубектност, които из
вършват автомобилен превоз, независимо дали
под наем, или срещу възнаграждение, или за
собствена сметка.“
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Член 2 (Обхват)

Член 3

Член 2 на спогодбата се изменя, както
следва:
„1. Тази спогодба се прилага на терито
рията на всяка договаряща страна за всеки
международен автомобилен превоз, извършван
от всяко превозно средство, регистрирано на
територията на тази договаряща страна или
на територията на всяка друга договаряща
страна.
2. Независимо от горното, освен при про
тивна уговорка между договарящите страни,
на чиято територия се извършва превозът,
тази спогодба не се прилага по отношение
на международни автомобилни превози, из
вършвани от:
а) превозни средства, предназначени за
превоз на товари, които имат допустима мак
симална маса, включително всяко ремарке
или полуремарке, ненадвишаваща 3,5 тона;
б) превозни средства, предназначени за
превоз на пътници, които предвид тяхната
конструкция и оборудване са годни да пре
возват не повече от девет лица, включително
водача, и са предназначени за тази цел;
в) превозни средства, предназначени за
превоз на пътници по редовни линии, когато
маршрутът на въпросната линия не надвишава
50 километра;
г) превозни средства, чиято максимално
допустима скорост не надвишава 40 километ
ра в час;
д) превозни средства, притежавани или
наети без водач от въоръжените сили, служ
бите за гражданска защита, противопожарните
служби и силите, отговарящи за поддържането
на обществения ред, когато превозът се из
вършва в изпълнение на задачи, възложени
на тези служби и е под техен контрол;
е) превозни средства, предназначени за
извънредни случаи или спасителни операции,
включително превоз на хуманитарна помощ
с нетърговска цел;
ж) специализирани превозни средства,
използвани за медицински цели;
з) специализирани ремонтни превозни
средства, извършващи дейност в радиус от
100 километра от тяхната база;
и) превозни средства, преминаващи пътни
изпитания за целите на техническо разработ
ване, ремонт или поддържане, и нови или
възстановени превозни средства, които не са
въведени в експлоатация;
й) превозни средства с допустима макси
мална маса, ненадвишаваща 7,5 тона, изпол
звани за превоз на товари с нетърговска цел;
к) търговски превозни средства, които
имат исторически статут съгласно законода
телството на договарящата страна, в която те
се управляват, и които се използват за превоз
на пътници или товари с нетърговска цел.“

(Прилагане на някои разпоредби на спогодбата
при автомобилни превози, извършвани с превозни средства, регистрирани на територията
на недоговарящи страни)
В член 3 параграф 2 на спогодбата се изменя,
както следва:
„2. а) Независимо от горното, всяка договаря
ща страна, по отношение на превозно средство,
регистрирано в държава, която не е договаряща
страна по тази спогодба, може вместо контро
лен уред, съответстващ на спецификациите в
приложението на тази спогодба, да изисква
само дневни тахографски листове, попълвани
ръчно от всеки член на екипажа за периода от
време, започващ от влизането на територията
на първата договаряща страна.
б) За тази цел всеки член на екипажа записва
на своя тахографски лист данните относно своите
професионални дейности и почивки, използвайки
съответните графични символи, посочени в член
12 от приложението на тази спогодба.“
Член 6 (Време на управление)
Член 6 на спогодбата се изменя, както следва:
„1. Дневното време на управление, както е
определено в член 1, буква „т“ от тази спогод
ба, не може да превишава 9 часа. Това време
може да бъде удължено до най-много 10 часа
не повече от два пъти седмично.
2. Седмичното време на управление, както е
определено в член 1, буква „у“ от тази спогодба,
не може да превишава 56 часа.
3. Общото време на управление през всеки
две последователни седмици не може да пре
вишава 90 часа.
4. Периодите на управление включват ця
лото време на управление на територията на
договарящи и недоговарящи страни.
5. Водачът записва като „друга работа“ вре
мето, използвано съгласно описанието в член 1,
буква „р“, както и времето за управление на
превозно средство, използвано за търговски
операции, които не попадат в обхвата на тази
спогодба, и също така записва всички пери
оди, през които е на разположение съгласно
посоченото в член 12, параграф 3, буква „в“ от
приложението на тази спогодба. Тези записи
се въвеждат ръчно на тахографски лист или
разпечатка или чрез функциите за ръчен запис
на записващото оборудване.“
Член 7 (Прекъсвания)
В член 7 параграфи от 1 до 3 на спогодбата
се изменят, както следва:
„1. След период на управление от четири
часа и половина водачът ползва прекъсване
от най-малко 45 минути, освен ако не започва
период на почивка.
2. Това прекъсване, както е определено в
член 1, буква „н“ от тази спогодба, може да
се замени с прекъсване от най-малко 15 ми
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нути, последвано от прекъсване от най-малко
30 минути всяко, разпределени през периода
на управление или непосредствено след този
период така, че да бъдат спазени разпоредбите
на параграф 1.
3. За целите на този член времето за изчакване
и времето, което не е използвано за управление,
прекарано на превозно средство в движение,
на ферибот или във влак, не се счита за „друга
работа“ по смисъла на член 1, буква „р“ от тази
спогодба и може да се приеме за „прекъсване“.“

(i)

Член 8 (Почивки)
Член 8 на спогодбата се изменя, както следва:
„1. Водачът ползва дневни и седмични
почивки, както са определени в член 1, бук
ви „о“ и „п“.
2. За всеки период от 24 часа след края на
предходната дневна почивка или седмична по
чивка водачът трябва да е ползвал нова дневна
почивка.
Когато частта от дневната почивка, която
попада в този 24-часов период, е най-малко
9 часа, но е по-малка от 11 часа, тогава тази
дневна почивка се счита за намалена дневна
почивка.
3. Като изключение от параграф 2 в рамките
на 30 часа след края на дневна или седмична
почивка водач, извършващ екипно управление,
трябва да е ползвал нова дневна почивка от
най-малко 9 часа.
4. Дневната почивка може да бъде удължена
до нормална седмична почивка или намалена
седмична почивка.
5. Между всеки две седмични почивки во
дачът може да ползва най-много три намалени
дневни почивки.
6. а) През всеки две последователни
		 седмици водачът ползва най-малко:
(i) две нормални седмични почивки; или
(ii) една нормална седмична почивка и
една намалена седмична почивка от
най-малко 24 часа. Обаче намалени
ето се компенсира с еквивалентен
период на почивка, ползван без
прекъсване преди края на третата
седмица след въпросната седмица.
Седмичната почивка започва не по-късно
от края на шест 24-часови периода от края на
предходната седмична почивка.
б) Като изключение от параграф 6, буква „а“ водач, осъществяващ еднокра
тен курс за международен превоз на
пътници, различен от редовна линия,
може да отложи седмичната почивка с
максимум дванадесет последователни
24-часови периода след предходната
нормална седмична почивка, при
условие че:
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курсът продължава най-малко
24 последователни часа в дого
варяща страна или трета страна,
различна от тази, в която започва
курсът, и
(ii) след периода на изключението
водачът полза:
а. две нормални седмични почив
ки, или
б. една нормална седмична по
чивка и една намалена сед
мична почивка от най-малко
24 часа. Обаче намалението
се компенсира с еквивалентен
период на почивка, ползван
без прекъсване преди края на
третата седмица след периода
на изключението,
(iii)

четири години след въвеждането
на дигиталния тахограф в страната
на регистрация превозното сред
ство е оборудвано със записващо
оборудване, съответстващо на
изискванията на допълнение 1Б
на приложението, и
(iv) след 1 януари 2014 г., при управле
ние в периода между 22,00 часа
и 6,00 часа превозното средство
се управлява в режим на екип
но управление или периодът на
управление, посочен в член 7, е
намален до три часа.
в)
Като изключение от параграф 6,
буква „а“ водачите, участващи в
екипно управление, всяка седмица
ползват нормална седмична по
чивка от най-малко 45 часа. Този
период може да бъде намален до
минимум 24 часа (намалена сед
мична почивка). Обаче намалени
ето се компенсира с еквивалентен
период на почивка, ползван без
прекъсване преди края на третата
седмица след въпросната седмица.
Седмичната почивка започва не по-късно
от края на шест 24-часов период от края на
предходната седмична почивка.
7. Всяка почивка, ползвана като компенсация
за намалена седмична почивка, се включва към
друга почивка от най-малко 9 часа.
8. По желание на водача дневните почивки и
намалените седмични почивки, ползвани извън
базата, могат да бъдат ползвани в превозното
средство, ако то разполага с подходящи усло
вия за спане за всеки водач, предвидени от
конструктивния проект, и превозното средство
е неподвижно.
9. Седмична почивка, която попада в две
седмици, може да бъде отчетена през всяка
една от седмиците, но не и в двете.“
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В спогодбата се добавя нов член 8 bis, както
следва:
„Член 8 bis (Изключения от член 8)
1. Като изключение от член 8, когато водач
придружава превозно средство, което е транс
портирано с ферибот или влак, и ползва нор
мална дневна почивка, тази почивка може да
бъде прекъсвана не повече от два пъти с други
дейности, ако са изпълнени следните условия:
а) трябва да има възможност частта от днев
ната почивка, ползвана на сушата, да се ползва
преди или след частта от дневната почивка,
ползвана на ферибота или влака;
б) периодът между двете части на дневната
почивка трябва да е колкото се може по-кратък
и в никакъв случай не може да превишава общо
един час преди качването или след слизането,
като митническите формалности се включват
в операциите за качване и слизане.
През всички части от дневната почивка вода
чът трябва да има достъп до легло или кушетка.
2. Всяко време, прекарано в пътуване до
мястото на поемане на превозно средство, ко
ето попада в обхвата на тази спогодба, или за
връщане от такова място, когато превозното
средство не се намира в дома на водача, нито
в оперативната централа на работодателя, къ
дето водачът нормално е базиран, не се счита
за почивка или прекъсване, освен ако водачът
се намира на ферибот или влак и има достъп
до подходящо място за спане.
3. Всяко време, прекарано от водача в управ
ление на превозно средство, което не попада в
обхвата на тази спогодба, до или от превозно
средство, което попада в обхвата на тази спогодба
и което не се намира нито в дома на водача,
нито в оперативната централа на работодателя,
където водачът нормално е базиран, се счита
за „друга работа“.“
Член 9 (Отклонения)
Последното изречение на член 9 на спогодбата
се изменя, както следва:
„... Водачът трябва да впише вида и причините
за отклонението от тези разпоредби в тахограф
ския лист или на разпечатка от контролния
уред или в графика за работа най-късно при
пристигането на подходящо място за спиране.“
Член 11 (Проверки, извършвани от предприятието)
В член 11 параграф 1 на спогодбата се изменя,
както следва:
„1. Предприятието трябва да организира авто
мобилните превози и надлежно да инструктира
членовете на екипажите по такъв начин, че да
бъдат в състояние да спазват разпоредбите на
тази спогодба.“
В края на член 11, параграф 3 на спогодбата
се добавя следният текст:
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„... или да се насърчават нарушения на тази
спогодба.“
В член 11 на спогодбата се добавят следните
два параграфа:
„4. Транспортното предприятие носи отго
ворност за нарушенията, извършени от водачи
на предприятието, дори ако нарушението е из
вършено на територията на друга договаряща
страна или на недоговаряща страна.
Без да се ограничава правото на договарящите
страни да налагат пълна отговорност на транс
портните предприятия, договарящите страни
могат да поставят тази отговорност в зависи
мост от това дали предприятието е нарушило
параграфи 1 и 2. Договарящите страни могат
да вземат предвид доказателства, от които е
видно, че няма основания предприятието да бъде
държано отговорно за извършеното нарушение.
5. Предприятията, изпращачите, спедиторите,
туроператорите, главните изпълнители, подиз
пълнителите и агенциите за наемане на водачи
вземат необходимите мерки с оглед договорените
графици за превоз да съответстват на условията
на тази спогодба.“
Член 12 (Мерки за осигуряване прилагането
на спогодбата)
В член 12, параграф 1 букви от „а“ до „в“ на
спогодбата се изменят, както следва:
„а) Компетентните администрации на
договарящите страни организират про
верките така, че:
(i)
през всяка една календарна година
да се проверяват минимум 1 %
от дните, отработени от водачи
на превозни средства, за които се
прилага тази спогодба. От 1 януари
2010 г. този процент се увеличава
на най-малко 2 %, а от 1 януари
2012 г. – на най-малко 3 %;
(ii) най-малко 15 % от общия брой
на проверените работни дни да се
проверяват на пътя и най-малко
25 % – в помещенията на пред
приятията. От 1 януари 2010 г. не
по-малко от 30 % от общия брой
на проверените работни дни да
се проверяват на пътя и не помалко от 50 % да се проверяват
в помещенията на предприятията.
б) Елементите на проверките на пътя
включват:
(i)
дневното и седмичното време
на управление, прекъсванията и
дневните и седмичните почивки;
(ii) тахографските листове от пред
ходните дни, които трябва да се
намират на борда на превозното
средство, и/или данните за същия
период, записани върху картата
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на водача и/или в паметта на
контролния уред и/или на раз
печатките, когато се изискват;
(iii) правилното функциониране на
контролния уред.
Тези проверки се извършват без дискрими
нация по отношение на превозните средства,
предприятията и водачите, независимо дали
са местни, или не и независимо от отправния
пункт и маршрута на пътуването или вида на
тахографа.
в) Елементите на проверките в помеще
нията на предприятията включват освен
елементите, предмет на проверките на
пътя, и съответствието с разпоредбите
на член 11, параграф 2 от приложението:
(i)
седмичните почивки и периодите
на управление между тези почив
ки;
(ii) двуседмичните ограничения на
часовете за управление;
(iii) компенсациите на седмичните
почивки, намалени в съответствие
с член 8, параграф 6;
(iv) използването на тахографски
листове и/или контролния уред
на превозното средство, картата
на водача и разпечатките и/или
организирането на работното
време на водачите.“
В член 12 на спогодбата се добавят нови
параграфи от 6 до 8, както следва:
„6. а) Договарящата страна упълномощава
своите компетентни органи да налагат санкции
на водачи за нарушение на тази спогодба, което
е установено на нейната територия и за което
вече не е наложена санкция, дори ако нару
шението е извършено на територията на друга
договаряща страна или недоговаряща страна;
б) Договарящата страна упълномощава
своите компетентни органи да налагат санкции
на предприятия за нарушение на тази спогодба,
което е установено на нейната територия и за
което вече не е наложена санкция, дори ако
нарушението е извършено на територията на
друга договаряща страна или недоговаряща
страна.
По изключение, когато установеното нару
шение е извършено от предприятие, установено
в друга договаряща страна или недоговаряща
страна, санкциите се налагат в съответствие с
процедурата, предвидена в двустранната спогод
ба за автомобилни превози между съответните
страни.
От 2011 г. договарящите страни ще започнат
да разглеждат възможността за премахване на
изключението в параграф 6, буква „б“ въз основа
на готовността на всички договарящи страни.
7. Когато договаряща страна образува про
изводство или наложи санкция за конкретно
нарушение, тя предоставя на водача надлежни
доказателства за това в писмен вид.
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8. Договарящите страни осигуряват въвеж
дането на система от съразмерни санкции,
които могат да включват финансови санкции,
за нарушения на тази спогодба, извършени от
предприятия или свързани с тях изпращачи,
спедитори, туроператори, главни изпълнители,
подизпълнители или агенции за наемане на
водачи.“
В спогодбата се добавят нови членове 12 bis,
13 bis и 22 ter, както следва:
„Член 12 bis (Стандартизирани образци
на формуляри)
1. За улесняване на международните проверки
на пътя в приложението на тази спогодба, което
ще бъде съответно допълнено с ново допълне
ние 3, се въвеждат стандартизирани образци на
формуляри за използване при необходимост. Тези
формуляри се въвеждат или изменят в съответ
ствие с процедурата, установена в член 22 ter.
2. Образците на формуляри, посочени в до
пълнение 3, по никакъв начин не са обвързва
щи. Обаче ако бъдат използвани, трябва да се
спазва така определеното съдържание, особено
номерата, последователността и наименованията
на реквизитите.
3. Договарящите страни могат да допъл
ват тези данни с допълнителна информация
в изпълнение на национални или регионални
изисквания. Тази допълнителна информация при
никакви обстоятелства не може да се изисква за
превози, започнали от друга договаряща страна
или трета страна. За тази цел на формуляра
тя трябва да е напълно разделена от данните,
определени за международните превози.
4. Тези формуляри задължително се приемат
при проверки на пътя, извършвани на територи
ята на договарящите страни по тази спогодба.
Член 13 bis (Преходни разпоредби)
Разпоредбите в края на член 12, параграф 7,
букви „а“ и „б“ от приложението на тази спо
годба се прилагат три месеца след влизането в
сила на това изменение.
Член 22 ter (Процедура за изменение
на допълнение 3)
1. Допълнение 3 на приложението на тази
спогодба се изменя в съответствие със следната
процедура.
2. Всяко предложение за въвеждане в при
ложение 3 на образци на формуляри съгласно
член 12 bis на тази спогодба или за промяна на
съществуващи формуляри се внася за приемане
от Работната група по автомобилен транспорт
на Икономическата комисия за Европа. Пред
ложението се счита за прието, ако е одобрено
с мнозинство от договарящите страни, които са
присъствали и гласували.
Секретариатът на Икономическата комисия
за Европа уведомява официално компетентните
органи на всички договарящи страни по тази
спогодба за така приетите изменения и едно
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временно с това предава тази информация на
генералния секретар, придружена от копие на
съответния текст.
3. Така приетите образци на формуляри се
използват три месеца след датата на съобщаване
на информацията на договарящите страни по
тази спогодба.“
Част втора
Изменения на приложението на спогодбата
(съгласно процедурата, предвидена в член 21,
параграф 8)
Член 11
В член 11 параграф 2 от приложението на
спогодбата се заменя със следния текст:
„2. (а) Предприятието съхранява тахографски
те листове и разпечатките, когато разпечатките са
направени в изпълнение на предвиденото в член
12, параграф 1, в хронологичен ред и в четлив
вид в продължение на най-малко една година
след тяхното използване и предоставя копия
на заинтересованите водачи по тяхно искане.
Предприятието също така предоставя копия от
данните, извлечени от картите на водача, на
заинтересованите водачи по тяхно искане, както
и разпечатките на тези копия. Тахографските
листове, разпечатките и извлечените данни се
представят или предават по искане на всеки
упълномощен инспектор.
(б) Предприятие, което използва превозни
средства, които са оборудвани с контро
лен уред в съответствие с допълнение
1Б на това приложение и попадат в
обхвата на тази спогодба, е длъжно:
(i) да осигури извличането на всич
ки данни от уреда в превозното
средство и картата на водача на
интервали, определени от догова
рящата страна, както и по-честото
извличане на съответните данни,
за да се гарантира извличането
на всички данни за дейностите,
предприети от предприятието или
за него;
(ii) да осигури съхранението на данните,
извлечени от уреда в превозното
средство и картата на водача, в
продължение на най-малко 12 ме
сеца след записването им и при
поискване от инспектор да осигури
достъп до тези данни, пряко или
дистанционно от помещенията на
предприятието.
За целите на тази подточка понятието „извли
чане“ се тълкува в съответствие с определението
в допълнение 1Б, глава I, буква „т“.“
Член 12
В член 12, параграф 1, втора подточка на
приложението на спогодбата
Думата „временен“ се заменя с думата „под
ходящ“.
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В член 12 параграф 2 на приложението на
спогодбата се изменя, както следва:
„2. а) Водачите използват тахографски листо
ве или карта на водача всеки ден, през който
управляват превозно средство, започвайки от
момента на приемането му. Тахографският лист
или картата на водача не трябва да се изважда
преди края на дневното работно време, освен
ако има специално разрешение за това. Тахограф
ският лист или картата на водача не може да се
използва за по-дълъг период от този, за който
е предназначен (а).
Когато на борда на превозно средство,
оборудвано с контролен уред в съответствие с
допълнение 1Б, има повече от един водач, всеки
водач осигурява поставянето на неговата карта
на водача в правилния вход на тахографа.
б) Когато в резултат на отсъствие от пре
возното средство водачът не може да
използва контролния уред, монтиран
на превозното средство, периодите от
време, посочени в параграф 3, второ
тире, букви „б“, „в“ и „г“ по-долу, трябва:
(i) когато превозното средство е обо
рудвано с контролен уред в съответ
ствие с допълнение 1, да се запишат
на тахографския лист ръчно, чрез
автоматично записване или по друг
начин четливо и без замърсяване
на листа; или
(ii) когато превозното средство е обо
рудвано с контролен уред в съот
ветствие с допълнение 1Б, да се
запишат на картата на водача с
използване на функцията за ръчно
въвеждане, осигурена от записва
щото оборудване.
в) Когато на борда на превозното средство
има повече от един водач, водачите при необ
ходимост сменят тахографските листове така,
че информацията, посочена в параграф 3, второ
тире, букви „б“, „в“ и „г“ по-долу, да се записва
на тахографския лист на водача, който в момента
управлява превозното средство.“
В член 12, параграф 7 букви „а“ и „б“ на приложението на спогодбата се изменят, както следва:
„7. а) Когато водачът управлява превозно
средство, оборудвано с контролен уред в съот
ветствие с допълнение 1, при всяко поискване от
инспектор трябва да е в състояние да представи:
(i) тахографските листове от текуща
та седмица и тези, използвани от
водача през предходните 15 кален
дарни дни;
(ii) картата на водача, ако притежава
такава; и
(iii) всички ръчни записи и разпечатки,
направени през текущата седмица
и предходните 15 календарни дни,
съгласно изискванията на тази
спогодба.
От датата на прилагане, определена в член
13 bis на тази спогодба, периодите от време, по
сочени в подточки (i) и (iii), включват текущия
ден и предходните 28 календарни дни.
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б) Когато водачът управлява превозно
средство, оборудвано с контролен уред
в съответствие с допълнение 1Б, при
всяко поискване от инспектор трябва
да е в състояние да представи:
(i) картата на водача, на която е
притежател;
(ii) всички ръчни записи и разпечатки,
направени през текущата седмица
и предходните 15 календарни дни,
съгласно изискванията на тази
спогодба;
(iii) тахографските листове, съответства
щи на периода, посочен в предход
ната подточка, по време на който
е управлявал превозно средство,
оборудвано с контролен уред в
съответствие с допълнение 1.
От датата на прилагане, определена в член
13 bis на тази спогодба, периодите от време,
посочени в подточка (ii), включват текущия
ден и предходните 28 календарни дни.“
Член 13
В член 13 параграф 2 на приложението на
спогодбата се изменя, както следва:
„2. а) Когато уредът не е годен за експло
атация или е неизправен, цялата информация
за различните периоди от време, през които
не са извършвани записи или не са правени
разпечатки по правилен начин от контролния
уред, се записва от водача на тахографския
лист или листове или на подходящ лист, при
крепен към тахографския лист или картата на
водача, на който той нанася данни, позволя
ващи да бъде идентифициран (име и номер
на свидетелството за управление или име и
номер на картата на водача), включително
неговия подпис.
б) Когато картата на водача е повредена,
неизправна, изгубена или открадната или не е
на разположение на водача, водачът е длъжен:
(i) в началото на пътуването да разпечата
данните за превозното средство, което упра
влява, и на тази разпечатка да въведе:
– данни, позволяващи водачът да бъде
идентифициран (име и номер на свидетелството
за управление или име и номер на картата на
водача), включително неговия подпис;
– периодите, посочени в член 12, параграф
3, второ тире, букви „б“, „в“ и „г“;
(ii) в края на пътуването да разпечата
данните за периодите от време, записани от
контролния уред, да запише всички периоди
на друга работа, периоди на разположение и
почивка, ползвани след разпечатването, на
правено в началото на пътуването, ако не са
записани от тахографа, и отбелязва на този
документ данни, позволяващи да бъде иден
тифициран (име и номер на свидетелството
за управление или име и номер на картата на
водача), включително неговия подпис.“
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Част трета
Изменения на допълненията на приложението
на спогодбата
(съгласно процедурата, предвидена в член 22)
Допълнение 2 (МАРКИРОВКА И СЕРТИФИКАТИ ЗА ОДОБРЯВАНЕ)
Към списъка в параграф 1 на глава I „Маркировка
за одобряване“ се добавят следните страни:
Албания
54
Армения
55
Черна гора
56
Сан Марино
57
Монако
59
„Сърбия и Черна гора
10“ се заменя със:
Сърбия
10
Ново допълнение 3
След допълнение 2 на приложението на спогодбата се добавя ново допълнение 3, както следва:
„ОБРАЗЦИ НА ФОРМУЛЯРИ
В съответствие с член 12 bis на тази спогодба
автомобилните превозвачи могат да използват
следните образци на формуляри за улесняване
на проверките на пътя:
1. УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА ДЕЙНОСТИ се
използва, когато водачът е бил в отпуск по болест,
в годишен отпуск или е управлявал превозно
средство, попадащо извън обхвата на спогодбата,
както е определен в член 2 на тази спогодба.
Указания за попълване (По възможност да се
възпроизведат на гърба на формуляра)
а) Всички полета на формуляра се попълват
преди пътуването от транспортното предприятие
и съответния водач.
б) Текстът на формуляра не можe да се променя.
в) За да бъде валиден, формулярът се подписва
от упълномощения представител на транспортното
предприятие и от самия водач. В случаите, когато
водачът е и представител на предприятието, той
се подписва веднъж от името на предприятието и
веднъж като водач. Валиден е само подписаният
формуляр.
г) Формулярът може да бъда разпечатан на
бланка на предприятието. Реквизити от 1 до 5
могат да се препечатват. Подписът на декларатора
не може да бъде заместен от печата на предпри
ятието, но може да се придружава от него.
д) Всяка допълнителна информация на наци
онално или регионално равнище се включва на
гърба на формуляра.
е) Когато формулярът се изготвя на език,
различен от английски или френски, заглавието
на националния език се изписва под заглавията
на английски и френски език, които трябва да
останат върху формуляра. Реквизитите в основната
част на формуляра задължително се повтарят на
английски език, когато оригиналният документ
е изготвен на език, различен от английски (виж
приложения образец).
2. (запазена за възможен друг формуляр)...“
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ДОПЪЛНЕНИЕ 3 НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА СПОГОДБАТА
ATTESTATION OF ACTIVITIES* / FORMULAIRE D'ATTESTATION D'ACTIVITÉS*
(REGULATION (ЕC) 561/2006 OR THE AETR**) / (RÈGLEMENT (CE) 561/2006 OU L 'AETR**)
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТИ*
(РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 561/2006 ИЛИ AETR**)
To be filled in by typing in Latin characters and signed before a journey / (À remplir en dactylographie en caractères latins et à
signer avant tout voyage.)
Попълва се с печатни латински букви и се подписва преди пътуването
To be kept with the original control device records wherever they are required to be kept / (À joindre aux enregistrements de
l'appareil de contròle qui doivent etre conservés)
Съхранява се с оригиналните записи от контролния уред, когато тяхното съхранение е задължително
FALSE ATTESTATIONS CONSTITUTE AN INFRINGEMENT / LES FAUSSES ATTESTATIONS CONSTITUENT UNE
ПОДПРАВЕНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЯВАТ НАРУШЕНИЕ
Част, попълвана от предприятието / Part to be filled in by undertaking
1. Име на предприятието / Name of the undertaking ............................................................................................................................
2. Адрес, пощенски код, град / Street address, postal code, city..........................................................................................................
Страна / Country:.............................................................................................................................................................................
3. Телефонен номер (включително международния телефонен код) / Telephone number (including international prefix) ..........
4. Номер на факс (включително международния телефонен код) / Fax number (including international prefix) ..........................
5. Адрес на електронна поща / e-mail address: ....................................................................................................................................
Долуподписаният / I, the undersigned:
6. Фамилно и собствено име / Name and first name.............................................................................................................................
7. Длъжност в предприятието / Position in the undertaking.................................................................................................................
декларирам, че водачът / declare that the driver
8. Фамилно и собствено име / Name and first name..............................................................................................................................
9. Дата на раждане (ден/месец/година) / Date of birth (day/month/year): ..........................................................................................
10. Номер на свидетелство за управление или номер на лична карта или номер на паспорт / Driving licence or identity card or
passport number ..........................................................................................................................................................................................
11. започнал работа в предприятието на (ден/месец/година) / who has started to work at the undertaking on
(day/month/year)…………………………………………………………………………………………………………………………
за периода / for the period
12.
от (час/ден/месец/година) / from (hour/day/month/year): .............................................................................................................
13.
до (час/ден/месец/година) / to (hour/day/month/year):..................................................................................................................
***
14. □ е бил в отпуск по болест / was on sick leave
***
15. □ е бил в годишен отпуск / was on annual leave
***
16. □ е бил в отпуск или почивка / was on leave or rest
***
17. □ е управлявал превозно средство, попадащо извън обхвата на Регламент (ЕО) 561/2006 или AETR / drove a vehicle exempted
from the scope of Regulation (EC) 561/2006 or the AETR
18. □ e извършвал друга работа, а не управление на превозно средство / performed other work than driving
***
19. □ е бил на разположение / was available
20.
Място / Place:............................................................................ Дата / Date:.............................................................................
Подпис / Signature
21.
22.

*
**
***
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Аз, водачът потвърждавам, че по време на горепосочения период не съм управлявал превозно средство, попадащо в обхвата на
Регламент (ЕО) 561/2006 или AETR / I, the driver, confirm that I have not been driving a vehicle falling under the scope of Regulation
(EC) 561/2006 or the AETR during the period mentioned above.
Място / Place:……………………………………………Дата / Date:………………………………………………………….
Подпис на водача / Signature of the driver

Този формуляр е на разположение в електронна версия и версия за печат на следния адрес: / This form is available in electronic and
printable version at the following address: http://www.unece.org/trans/main/sc1/aetr.html
Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози. /
European Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles engaged in International Road Transport.
Да се отбележи само една клетка. / Choose only one box.
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КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ
НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО
ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
Комисията за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност (обн., ДВ,
бр. 43 от 2008 г.; изм., бр. 47 от 2008 г., бр. 83
от 2009 г. и бр. 48 от 2011 г.)
§ 1. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. Комисията:
1. утвърждава и предоставя за обнародване
в „Държавен вестник“ образец на декларация
по чл. 17, ал. 7 ЗОПДИППД;
2. приема вътрешни правила, инструкции
и методически указания, свързани с опера
тивната дейност на комисията;
3. приема организационната структура,
щата и вътрешните правила за работната
заплата;
4. приема инструкции за извършване на
съвместни действия с органите на прокурату
рата, следствието, МВР, МФ и други държавни
органи за постигане на целите на ЗОПДИППД;
5. приема проект за бюджет за всяка следва
ща година и направените всеки месец разходи
през текущата година, вкл. и корекциите му;
6. приема годишния, включително и фи
нансовия, отчет за дейността на комисията;
7. прави мотивирани предложения и раз
глежда такива за налагане на наказания,
както и за прекратяване на трудовите пра
воотношения на органите по чл. 12, ал. 10
ЗОПДИППД, служителите и главния секретар
на комисията;
8. прави предложени я за изменение и
допълнение на този правилник, както и за
създаване, изменение или допълнение на други
вътрешни нормативни актове;
9. прави предложения за оптимизация на
работата на комисията;
10. участва в комисиите при провеждане на
конкурси за назначаване на главния секретар
и органите по чл. 12, ал. 10 ЗОПДИППД;
11. прави и разглежда предложения, свърза
ни с организацията на дейността на комиси
ята и нейното социално-битово и финансово
обезпечаване;
12. осъществява във връзка с дейността
си чрез упълномощени свои представители
взаимодействие с Върховната касационна
прокуратура, Върховната административна
прокуратура, Националната следствена служ
ба, Министерството на вътрешните работи,
Министерството на външните работи, Дър
жавната агенция „Национална сигурност“,
Агенцията за държавна финансова инспекция,
Сметната палата, Агенцията за приватизация,
Агенцията за следприватизационен контрол,
Агенция „Митници“, Националната агенция
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за приходите, окръжните съдилища, Аген
цията по вписванията към Министерството
на правосъдието и съответните служби на
общинската и областната администрация;
13. осъществява методическо ръководство
на място в териториалните дирекции;
14. съгласува проекти на нормативни актове
за съответствието им със законодателството за
издирване, установяване и отнемане на облаги,
придобити в резултат на престъпление, както и
препоръки за приемане, отменяне, изменение
и допълнение на нормативни актове;
15. осъществява наблюдение и предприема
мерки за съответствие на българското зако
нодателство относно издирването, установя
ването и отнемането на облаги, придобити
от престъпна дейност, с правото на ЕС и
международноправните актове;
16. осъществява и дру ги правомощи я,
предвидени в този правилник.“
§ 2. Член 15 се отменя.
§ 3. В чл. 16 т. 13 се изменя така:
„13. информира обществеността за дейност
та на комисията чрез средствата за масово
осведомяване след съгласуване с колегиалния
орган.“
§ 4. Член 17 се отменя.
§ 5. Член 17а се отменя.
§ 6. В чл. 18 т. 2 се изменя така:
„2. замества председателя на комисията
при негово отсъствие.“
§ 7. В чл. 19 ал. 2 се изменя така:
„(2) Дейността на комисията се осъщест
вява с помощта на главен секретар, обща и
специализирана администрация, която е орга
низирана във функционална и териториални
дирекции, вътрешен финансов контрольор,
сектор „Вътрешен одит“ и служител по си
гурността на информацията.“
§ 8. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) Главният секретар се назначава
от председателя след съгласуване с колеги
алния орган и е на пряко подчинение на
председателя, като за дейността си се отчита
пред комисията. Главен секретар може да бъде
само лице с висше юридическо образование
и с 8 години стаж по специалността.
(2) Главният секретар ръководи админи
стративното осигуряване на комисията, като:
1. организира и координира задачите между
отделните звена на администрацията;
2. организира и координира дейността
между различните звена и комисията;
3. докладва на комисията постъпилите в
комисията жалби на засегнати лица и сигнали
на физически и юридически лица, на държавни
и общински органи;
4. обезпечава работата в отделните звена
на комисията;
5. организира и отговаря за управлението
на ползваните за административни нужди
недвижими имоти и движими вещи, предос
тавени на комисията;
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6. подготвя и организира срещи на комисия
та, свързани с изпълнение на правомощията є;
7. подготвя заседанията и изготвя проект
на дневен ред;
8. следи за изпълнение на разпорежданията
на председателя, решенията на комисията и
сроковете за тяхното изпълнение;
9. подпомага комисията със становища при
осъществяване на правомощията є;
10. участва във вътрешни ведомствени
работни групи;
11. участва в разработването на проекти
от името на КУИППД, с които участва в
междуведомствени програми;
12. изготвя доклади за състоянието и нато
вареността на администрацията и ги представя
на комисията;
13. изпълнява и други задачи, възложени
му от председателя.“
§ 9. В чл. 20б се създава ал. 3:
„(3) Всички доклади от извършени одити,
включително и от външни одитори, се пре
доставят на комисията за информация.“
§ 10. Член 20г се отменя.
§ 11. Член 20д се отменя.
§ 12. Член 20е се отменя.
§ 13. Член 20ж се отменя.
§ 14. Член 20з се отменя.
§ 15. Член 20и се отменя.
§ 16. Създава се чл. 20й:
„Чл. 20й. Отдел „Методология, анализ,
отчет и контрол“:
1. изготвя методически модели по повод
дейността на комисията и ги представя за
одобрение от комисията;
2. събира, обработва, систематизира, обоб
щава и анализира информация във връзка с
установяването на имущество, придобито от
престъпна дейност;
3. събира, обработва, анализира и предос
тавя информация за международното сътруд
ничество на комисията;
4. предоставя информация на комисията
по движението на преписките и образуваните
производства по установяване, обезпечаване
и отнемане на имущество, придобито от
престъпна дейност;
5. дава методически насоки на територи
алните дирекции, свързани с дейността им
по установяване, обезпечаване и отнемане на
имущество, придобито от престъпна дейност;
6. анализира резултатите от прилагането
на нормативните актове и прави предложе
ния пред комисията за усъвършенстването
им или за вземане на мерки за правилното
им прилагане;
7. организира провеждането на семинари
и обучения;
8. на всяко шестмесечие изисква и пре
доставя справки на други държавни органи;
9. изпълнява и други задачи, възложени
им с решение на комисията;
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10. извършва планови и внезапни проверки
на дейността в териториалните дирекции;
11. осъществява предварителен и последващ
контрол за спазването на нормативните акто
ве, регламентиращи дейността на комисията;
12. констатира извършените нарушения при
проверките, анализира причините и условията
за тях, представя на комисията констатациите
от извършените проверки и предлага мерки
за отстраняването им;
13. упражнява контрол върху предприетите
действия за отстраняване на нарушения и
слабости, констатирани при проверките;
14. осъществява и други дейности и зада
чи, произтичащи от нормативни актове или
възложени им с решение на комисията.“
§ 17. В чл. 21 ал. 2 се изменя така:
„(2) Общата администрация е организирана
в дирекция „Финансово-счетоводно и правно
обслужване“.“
§ 18. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Дирекция „Финансово-счетоводно и
правно обслужване“ е на пряко подчинение
на главния секретар и се състои от четири
отдела: отдел „Правен“, отдел „Човешки ре
сурси“, отдел „Финансово-счетоводен“ и отдел
„Управление на собствеността и информаци
онни фондове“.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Отдел „Правен“:
1. осъществява правно-нормативно об
служване и процесуално представителство
на юридическото лице КУИППД;
2. подготвя заповеди в изпълнение на раз
пореждания на председателя на комисията;
3. отговаря за законосъобразност та на
вътрешноадминистративните актове и предла
га мерки за предотвратяване на нарушенията;
4. изготвя отговори по постъпили сигнали
от физически и юридически лица;
5. изготвя становища по докладни записки
на дирекциите и отделите по въпроси, каса
ещи дейността им;
6. изготвя официални писма от името на
председателя до държавни и общински органи;
7. изготвя проекти на решения за предоста
вяне или за отказ от предоставяне на достъп
до обществена информация;
8. участва в работни групи във връзка с
изготвянето, изменението и допълнението на
вътрешноадминистративни актове;
9. организира процедури по възлагане на
обществени поръчки.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) Отдел „Управление на собствеността
и информационни фондове“:
1. организира, отговаря и осъществява
контрол за правилното, законосъобразното
и ефективното ползване и управление, под
дръжката и ремонта на недвижимите имоти и
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движимите вещи, предоставени на комисия
та, включително застраховането им съгласно
действащото законодателство;
2. приема, съхранява и води отчетност за
материалите, предоставени на администра
цията;
3. подготвя справки за държавни органи;
4. организира и поддържа деловодната
система и архива на комисията съобразно
действащата нормативна уредба;
5. изгражда информационната и системната
среда, необходими за функционирането на
създадените автоматизирани информационни
фондове;
6. осъществява взаимодействието с автома
тизираните информационни системи на други
държавни органи и институции;
7. изготвя проекти на вътрешноведомствени
актове на комисията в областта на информаци
онно-аналитичната дейност и компютърните
информационни технологии;
8. изгражда, поддържа и актуализира стра
ницата на комисията в интернет;
9. конт ролира законосъобразност та на
достъпа на комисията до информационните
фондове на други държавни органи съгласно
сключените споразумения.“
§ 19. Създава се чл. 22а:
„Чл. 22а. Отдел „Международно сътрудни
чество“ е на пряко подчинение на комисията:
1. орга низи ра и ос ъщес т вя ва вза и мо 
действието на комисията с международни
организации;
2. разработва проекти от името на КУИППД,
с които участва в междуведомствени програми;
3. съвместно с други служби извършва
подготовката, анализа и оценката на междуна
родните споразумения от името на комисията
и предлага сключването им;
4. съгласува международната дейност на
комисията с други държавни органи.“
§ 20. Член 23 се отменя.
§ 21. В чл. 24 ал. 2 се изменя така:
„(2) Служителят по сигурността на инфор
мацията се подпомага от административно
звено „Специално деловодство и защита на
класифицираната информация“. Завеждащият
регистратура класифицирана информация е
на пряко подчинение на служителя по сигур
ността на информацията.“
§ 22. В чл. 25 ал. 1 се изменя така:
„(1) Служителят по сигурността на ин
формацията ръководи регистратура и архив
за класифицирана информация, изпълнява
възложените му със Закона за защита на
класифицираната информация задачи и отго
варя за надлежното създаване, обработване,
съхраняване и предаване на класифицираната
информация.“
§ 23. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 става чл. 26.
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2. Алинeя 2 се отменя.
§ 24. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. Функционална дирекция „Установя
ване, обезпечаване и отнемане на имущество“
е на пряко подчинение на главния секретар. Тя
подпомага и координира дейността и взаимо
действието на териториалните дирекции, като:
1. подготвя, изготвя становища и докладва
пред комисията, съвместно с директорите на
териториалните дирекции, проекторешенията
по внесените доклади за образуване на про
изводството за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност; за налагане
на обезпечителни мерки и за отнемане в полза
на държавата на имущество, придобито от
престъпна дейност;
2. участва при изготвяне на правни стано
вища относно постъпили жалби от проверя
ваните лица по чл. 24 ЗОПДИППД;
3. координира дейността по извършване
на оценка на стойността на установеното
имущество с оглед критериите на § 1, т. 2
ЗОПДИППД;
4. установява имущество със значителна
стойност в чужбина, придобито от престъпна
дейност, извършена на територията на Репуб
лика България;
5. установява имущество със значителна
стойност, придобито от престъпна дейност,
извършена в чужбина, която не попада под
наказателната юрисдик ци я на Реп ублика
България;
6. установява имущество, придобито от
престъпна дейност, съвместно с отдел „Между
народно сътрудничество“, когато то се намира
на територията на Република България и е
отправено искане от компетентните органи
на друга държава, когато това е предвидено
в международен договор, по който Република
България е страна, и имуществото на българ
ски граждани, намиращо се на територията
на друга държава;
7. осъществява съвместно с териториалните
дирекции процесуалното представителство на
комисията пред компетентните съдилища в
производството по обезпечение и отнемане
на имуществото, придобито от престъпна
дейност, и исканията до съда по чл. 23, ал. 5
ЗОПДИППД и пред други държавни инсти
туции;
8. сезира и координира действията на
комисията с изпълнителния директор на На
ционалната агенция за приходите в случаите
по чл. 31 ЗОПДИППД, като в тези случаи
съхранява събраните в производството по
закона доказателства и при необходимост
участва в съвместни действия с органите на
Министерството на финансите;
9. участва в работни групи във връзка с
изготвянето, изменението и допълнението на
вътрешноадминистративни актове.“

С Т Р.

46

ДЪРЖАВЕН

§ 25. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. Комисията разглежда и решава въ
просите от своята компетентност на заседания,
свикани от председателя по предварително
оповестен от него дневен ред. Членовете на
комисията могат да правят предложения и
допълнения към дневния ред.“
§ 26. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Материалите по дневния ред на заседа
нията по правило се предоставят на членовете
на комисията от главния секретар най-късно
в 5-дневен срок преди заседанията.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В заседанията на комисията участва
и стенограф-протоколчик. По решение на
комисията с оглед фактическата или правна
та сложност на преписката в заседанията є
може да участва директор на териториална
или функционална дирекция, който докладва
пред комисията и не участва в гласуването.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Заседанията на комисията се ръково
дят от председателя, а когато той отсъства,
от заместник-председателя.“
§ 27. В чл. 37 ал. 2 се изменя така:
„(2) Директорите на дирекции:
1. докладват на председателя на комисията
и на съответните членове на комисията въпро
сите, включени във функциите им по чл. 7, т. 2;
2. участват в съвещания и заседания на
комисията при условията, предвидени в този
правилник;
3. насочват и подписват документи по
въпроси, включени във функциите на ръ
ководените от тях дирекции, съгласно пре
доставените им правомощия;
4. разпределят задълженията, работата и
преписките между служителите в дирекциите
и контролират хода на преписките и срока
по чл. 15, ал. 2 ЗОПДИППД;
5. в рамките на утвърдения от комисията
числен състав и бюджетни средства опреде
лят конкретните задачи и функционалните
връзки на звената в дирекциите;
6. изготвят проекта на годишния бюджет
на дирекцията и отчета на неговото изпъл
нение и ги представят на председателя на
комисията;
7. упражняват контрол върху дейността на
служителите в ръководените от тях дирекции
и осъществяват организация по спазването
на вътрешните актове на комисията.“
Заключителна разпоредба
§ 28. Правилникът за изменение и до
пълнение на Правилника за устройството и
дейността на КУИППД е приет с Решение
№ 335 на КУИППД от 16 март 2012 г. и вли
за в сила от датата на обнародването му в
„Държавен вестник“.
За председател:
Антоанета Цонкова
3409
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на
продажби в търговските обекти чрез фискални
устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; доп.,
бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 79 от 2007 г.; изм. и
доп., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48
и 64 от 2011 г. и бр. 7 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 4 след думите „Закона за
акцизите и данъчните складове“ се добавя „или
при продажби на керосин, предназначен за
зареждане на граждански въздухоплавателни
средства чрез летищен оператор или оператор
по наземно обслужване“.
§ 2. В чл. 5, т. 2 след думите „по безкасов
начин“ се добавя „пенсионноосигурителните
дружества, когато извършват услуга по прехвър
ляне на натрупаните средства по индивидуална
партида от един фонд към друг,“.
§ 3. В чл. 20 се създава ал. 4:
„(4) В случаите по ал. 3 при извеждане от
експлоатация на ФУ уведомяването може да
бъде извършено от сервизната фирма чрез
подаване на протокола за демонтаж на фискал
ната памет по електронен път на официалните
електронни адреси на НАП чрез използване на
квалифициран електронен подпис в 3-дневен
срок от датата на издаването му.“
§ 4. В чл. 53 се правят следните изменения
и допълнения :
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Не е задължено да регистрира извърш
ваните от него продажби в търговски обект
чрез ФУ и лице, което отговаря едновременно
на следните условия:
1. регистрира и отчита оборотите от из
вършени продажби на стоки или услуги чрез
одобрена ИАСУТД с един централен сървър
и разположена на него КЛЕН, свързани в
мрежа с всички търговски обекти, от които се
извършват продажбите;
2. има реализирана дистанционна връзка
на централния сървър на системата с НАП за
ежедневно автоматично предаване на обобще
ни данни при дневното приключване съгласно
приложение № 17 за всеки търговски обект в
мрежата от търговски обекти, за които е одо
брена системата;
3. разполага с повече от 2000 търговски
обекта или извършва транспортни услуги чрез
вътрешни и международни превози на повече
от 1 500 000 пътници годишно и има над 50
броя превозни средства за осъществяване на
тези услуги.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 5. В чл. 54 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Интегрирана автоматизирана система за
управление на търговската дейност от одобрен
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тип е система, която има издадено свидетел
ство за одобрен тип съгласно приложение № 5,
вписано в регистъра по чл. 10, ал. 9, за:
1. ИАСУТД по чл. 53, ал. 1 за обекта, в
който е изпитана; или
2. ИАСУТД по чл. 53, ал. 2 за цялата систе
ма с един централен сървър, свързан в мрежа
с всички търговски обекти.“
2. В ал. 2, в основния текст след абревиа
турата „ИАСУТД“ се добавя „по чл. 53, ал. 1“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Право да използва ИАСУТД по чл. 53,
ал. 2 има лице по чл. 6, което притежава изда
дено от БИМ свидетелство за съответствие на
система с един централен сървър с изискванията
по тази наредба.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се из
меня така:
„(4) При неизпълнение на някое от условията
по чл. 53, ал. 1 или 2 или при установено наруше
ние на наредбата с влязъл в сила акт правото по
ал. 2 или 3 се отнема със заповед на председателя
на БИМ, издадена по реда на чл. 13.“
§ 6. В чл. 56 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. документ за изпълнение на изискванията
по чл. 53, ал. 1, т. 3 от Българската агенция
за инвестиции или друг компетентен орган,
когато лицето заявява за одобряване ИАСУТД
по чл. 53, ал. 1;“.
2. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. документ за изпълнение на изискванията
по чл. 53, ал. 1, т. 3 от Българската агенция
за инвестиции или друг компетентен орган,
когато лицето заявява за одобряване ИАСУТД
по чл. 53, ал. 1;“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Изпитването на ИАСУТД се извършва
в реални условия – на мястото за експлоата
ция на системата в обекта или на мястото на
експлоатация на сървъра и най-малко в 5 на
сто от свързаните с него обекти, избрани на
случаен принцип, като се следи за осъществя
ване на пълен контрол върху продажбите на
стоки или услуги и изпълнението на изисква
нето за ежедневно автоматично предаване на
данни при дневното приключване към НАП по
реализираната дистанционна връзка.“
4. В ал. 4 думите „за съответния обект“ се
заличават.
§ 7. В § 59 от преходните и заключителни
те разпоредби към Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за
регистриране и отчитане на продажби в търгов
ските обекти чрез фискални устройства (обн.,
ДВ, бр. 49 от 2010 г.; изм., бр. 48 от 2011 г.; изм.
и доп., бр. 64 от 2011 г.) се създават ал. 7 и 8:
„(7) След сроковете по ал. 2 извеждането
от експлоатация на ФУ се извършва по досе
гашния ред.
(8) В случаите по ал. 3 и 7 при извеждане от
експлоатация на ФУ уведомяването може да бъде
извършено от сервизната фирма чрез подаване
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на протокола за демонтаж на фискалната памет
в деня на издаването му по електронен път на
официалните електронни адреси на НАП чрез
използване на квалифициран електронен подпис.
Националната агенция за приходите заверява
или отказва да завери протокола в 3-дневен срок
от получаването му по електронен път чрез из
ползване на квалифициран електронен подпис.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. (1) Лице по чл. 3, което отговаря на
условията по чл. 53, ал. 2, т. 3, продължава да
регистрира и отчита извършваните продажби
по реда, приложим до 31 март 2012 г., в случай
че писмено уведоми Централното управление
на НАП в срок до 30 април 2012 г. за избора
си да регистрира и отчита извършваните от
него продажби чрез ИАСУТД по чл. 53, ал. 2.
Към уведомлението се прилагат доказателства
за наличието на условията по чл. 53, ал. 2, т. 3.
(2) В случаите по ал. 1 лицето привежда
дейността си в съответствие с изискванията
на наредбата в срок до 30 септември 2012 г.
(3) Независимо от разпоредбите на ал. 1 и 2,
когато се установи неизпълнение на условията
по чл. 53, ал. 2, т. 3 или уведомлението по ал. 1
бъде оттеглено, регистрирането и отчитането
на продажбите се извършва по общия ред на
наредбата, като ал. 2 не се прилага.
§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на об
народването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Владислав Горанов
3587

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 1742 -НС
от 28 март 2012 г.
На 28 март 2012 г. на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България предсрочно са прекратени
пълномощията на народния представител
Ивайло Ангелов Московски, избран от Два
десет и трети многомандатен избирателен
район – София, издигнат от ПП „ГЕРБ“ в
41-ото Народно събрание.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител
в Двадесет и трети многомандатен избирателен
район – София, Михаил Владимиров Владов
от листата на ПП „ГЕРБ“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова
3538

С Т Р.

48

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 27

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 172
от 17 януари 2012 г.
за проучване на строителни материали – под
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Златката“,
разположена на територията на община Благо
евград, област Благоевград
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 и чл. 41,
ал. 1 от Закона за подземните богатства и § 105,
ал. 2 на Закона за изменение и допълнение на
Закона за подземните богатства и протоколно
решение № 48 от 14.12.2011 г. на Министерския
съвет разрешавам на „Дем Мед“ – ЕООД, София
титуляр на разрешението, дружество, вписано в
търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 131143502, със седалище и адрес
на управление София 1618, кв. Лозенец, ул. Добър юнак 12, ет. 2, 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 „Златката“, разположена
на територията на община Благоевград, област
Благоевград, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,312 кв.км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договор за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков
Приложение към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Златката“
Координатна система 1970 г.

1

2

3

3.

4521360

8466205

4.

4521660

8465635

3464
РАЗРЕШЕНИЕ № 181
от 24 януари 2012 г.
за проучване на строителни материали – под
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Пенкиното
кайначе“, разположена на територията на об
щина Враца, област Враца
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 и чл. 41,
ал. 1 от Закона за подземните богатства и § 105,
ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение и допълнение на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
№ 1 от 11 януари 2012 г. на Министерския съвет
разрешавам на „Нови кариери“ – ООД, София,
титуляр на разрешението, дружество, вписано в
търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 200591249, със седалище и адрес на
управление София 1142, бул. Васил Левски 31,
ет. 1, 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 „Пенкиното кайначе“, разположена
на територията община Враца, област Враца, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,94 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на 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,
описващи площ „Пенкиното кайначе“
Координатна система 1970 г.

№

X(m)

Y(m)

1

2

3

№

X(m)

Y(m)

1.

4522110

8465945

1

2

3

2.

4521710

8466450

1.

4710500

8530690
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2.

4710500

8531300

3.

4709528

8531790

4.

4709657

8530320

3465
РАЗРЕШЕНИЕ № 192
от 23 февруари 2012 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материа
ли – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Горната
нива“, разположена в землището на с. Черни рид,
община Ивайловград, област Хасково
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 от Закона
за подземните богатства, § 105, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните
богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и протоколно
решение № 4 от 01.02.2012 г. на Министерския
съвет разрешавам на „Бул стоун“ – ООД, Димитровград – титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 126729507, със седалище
и адрес на управление Димитровград, ул. Втори
септември 35, да извърши за своя сметка проучване
на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатства, в площ „Горната нива“, разположена в
землището на с. Черни рид, община Ивайловград,
област Хасково, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,28 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,
описващи площ „Горната нива“
Координатна система 1970 г.
№

X(m)

Y(m)

1

2

3

1.

4531550.0

9462250.0

2.

4531800.0

9462660.0

ВЕСТНИК
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2

3

3.

4531680.0

9463080.0

4.

4531500.0

9463170.0

5.

4531423.0

9463060.0

6.

4531383.0

9463047.0

7.

4531323.5

9462756.4

8.

4531389.0

9462780.0

9.

4531335.0

9462590.0

10.

4531295.0

9462500.0
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КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 219
от 21 февруари 2012 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 № 7 от заседание, проведено на 16.02.2012 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 АПК, протокол от изпитване № 6312 от
23.01.2012 г., издаден от ИЦ „Алми Тест“ – София,
удостоверяващ, че детска проходилка, търговска
марка Shubeile, пластмасова, с текстилна седалка
и метална конструкция на сгъване, 7 бр. колела,
има поставен занимателен борд и глава на пате,
в различни цветове, страна на произход – Китай,
не отговаря на изискванията на стандарт БДС
EN 1273:2006 „Изделия за отглеждане на малки
деца. Проходилки за бебета.“, по показатели:
„Отвори“, „Ръбове, ъгли и стърчащи елементи“,
„Малки части“, „Лепенки и ваденки“, „Механиз
ми за сгъване и настройка на рамката“, „Предотвратяване на падане по стълби“, „Статична
якост“, „Динамична стабилност“, както и липса
на необходимата маркировка и инструкции за
употреба на български език. Така проектирана,
проходилката представлява потенциален риск
от нараняване при малки деца, тъй като при
провеждане на изпитването е било установено,
че има отвори между 5 mm и 12 mm с дълбочина
10 mm, при които има опасност от заклещване
на пръстите на детето; има ръбове с радиус на
закръгление, по-малък от 2 mm; лепенките се
отделят; има само един заключващ механизъм, който се задейства без инструмент и със
сила, по-малка от допустимата 50 N; отделят се
компоненти от проходилката; проходилката се
сгъва; поради наличие на по-голям брой колела
съществува риск от падане по стълби, нареждам:

С Т Р.
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1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на детска проходилка, търговска марка Shubeile, пластмасова,
с текстилна седалка и метална конструкция на
сгъване, 7 бр. колела, има поставен занимателен
борд и глава на пате, в различни цветове, страна
на произход – Китай, като стока, представляваща 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 описаната
в заповедта стока по реда, при 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 АПК 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.
3414

Председател: В. Златев

ЗАПОВЕД № 220
от 21 февруари 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Уст ройствени я правилник на Комиси ята 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 № 7
от заседание, проведено на 16.02.2012 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 АПК, протокол от изпитване
№ 6217 от 6.01.2012 г., издаден от Изпитвателен
център „Алми Тест“ – София, удостоверяващ,
че бебешки стол за хранене, търговска марка
Bertoni, модел Mac Meal, в различни цветове: Green
Circles – art. №: 10100091101, Letters Blue – art.
№ 10100091103, Letters Violet – art. № 10100091104,
Space Aquamarine – art. № 10100091105, Space
Purple – art. № 10100091106, страна на произход – Китай, не отговаря на изискванията на стандарт БДС EN 14988-1:2006 „Детски високи столчета“, по показатели: „Дупки, отвори и цепнатини“,
„Издържливост на заключващите механизми“ и
„Статична стабилност“. Така проектирано, бебешкото столче за хранене представлява потенциален

ВЕСТНИК
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риск от нараняване при малки деца, поради това
че при провеждане на изпитването е установено
наличие на отвори и цепнатини с размери 7 mm
и 12 mm и с дълбочина, по-голяма от 10 mm, при
които има опасност от заклещване на пръстите на
детето; столчето не е стабилно и се е преобърнало, а заключващите механизми не функционират
след провеждане на теста, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на бебешки стол за хранене, търговска марка Bertoni,
модел Mac Meal, в различни цветове: Green
Circles – art. № 10100091101, Letters Blue – art.
№ 10100091103, Letters Violet – art. № 10100091104,
Space Aquamarine – art. № 10100091105, Space
Purple – art. № 10100091106, страна на произход –
Китай, като стока, представляваща 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 описаната
в заповедта стока по реда, при 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 АПК 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.
3415

Председател: В. Златев

СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
РЕШЕНИЕ № 67
от 20 март 2012 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 20.03.2012 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия
за радиодейност за град Стара Загора, област
Стара Загора.
След отправено запитване за възможността
от планиране на честотен ресурс Комисията за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 279 от 20.02.2012 г. предостави на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за град Стара Загора.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване, и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.

БРОЙ 27

ДЪРЖАВЕН

С оглед разпоредбата на чл. 116а ЗРТ и получената информация за наличие на свободен
радиочестотен ресурс СЕМ реши да проведе един
конкурс за честотата, посочена в приложението.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да
се разпространява на честота 102.6 MHz.
Съветът взе предвид, че в региона е изградена
и структурирана устойчива и конкурентна радиосреда. На територията на Стара Загора се разпространяват 6 програми с общ (политематичен)
програмен профил и 9 програми със специализиран програмен профил, като е налице превес
на лицензираните програми със специализиран,
преобладаващо музикален програмен профил,
удовлетворяващи предпочитанията на определени
възрастови групи (до 30 години, между 20 и 45
години и над 35 години).
Отчитайки възможността да бъде използван
ефективно радиочестотният спектър, слушателската аудитория в региона да получи достъп до
нова българска радиопрограма и потребителите
да имат алтернативен избор, СЕМ реши програмата, за създаването на която ще бъде лицензиран радиооператор в обявения с това решение
конкурс, да бъде с общ (политематичен) профил.
В нея задължително да присъстват предавания
с информационна, образователна, културна и
развлекателна насоченост, предназначени за
преобладаващата част от населението на град
Стара Загора.
С оглед изложеното СЕМ смята, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Стара Загора.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и
телевизията във връзка с Решение на КРС № 279
от 20.02.2012 г. Съветът за електронни медии реши
да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
с общ (политематичен) профил, чрез използване
на налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за град Стара Загора, област Стара Загора, за
честотно назначение с технически параметри,
посочени в приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 17 юли 2012 г. (вторник), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 25 юни
2012 г. (понеделник) включително на адрес: София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, стая
№ 506А, от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 14 до 18
май 2012 г. включително на адрес: София, бул.
Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса), от
9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател: Г. Лозанов

ВЕСТНИК
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Приложение

Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимална ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
3413

102.6 MHz
гр. Стара Загора
Парк „Аязмото“,
Международен
ситуационен център
42N26 30
25Е36 50
430 m
до 200 W
до 500 W
11 m
66 dB(μV/m)

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-25
от 12 март 2012 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР, Решение
№ 7160 от 25.05.2011 г. на Върховния административен съд на Република България, постановено
по административно дело № 11462/2010, Решение № 423 от 27.07.2010 г. на Административния
съд – Благоевград, постановено по административно дело № 268/2010, одобрявам кадастралната
карта и кадастралните регистри за територията на
поземлени имоти с идентификатори 61813.759.12
и 61813.759.88, гр. Разлог, община Разлог, област
Благоевград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
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 само по
отношение на непълно, неточно или неправилно
изпълнение на цитираното в мотивите съдебно
решение.
3416

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 57
от 9 февруари 2012 г.
В Направление „Архитектура и градоустройс т во“ на С т ол и ч ната общ и на е пос т ъп и ло
заявление вх. № ГР-94-Д-77 от 22.05.2008 г. от
Добромир Ганчев Филипов, пълномощник на
Радослава Любенова Кирова и Красимира Любенова Кирова, собственици на ПИ № 241, кв.
5, м. в.з. Врана – Герман, район „Панчарево“, с
искане за даване на съгласие за изработване на
проект за ПУП.
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Към заявлението са приложени: нотариален
акт № 154, том VI, peг. № 5553, дело № 1038 от
8.12.2003 г., скици, мотивирано предложение.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано, като е издадено разрешение
№ ГР-94-Д-77 от 16.07.2008 г. от главния архитект
на София, с което е допуснато да се изработи
изменение на плана за регулация, план за регулация и застрояване на ПИ № 241 с предписания.
Със заявление вх. № ГР-94-Д-77 от 18.12.2008 г.
от Радослава Любенова Кирова са внесени проекти за одобряване на ИПР и ПРЗ за създаване
на нов УПИ Х-241, кв. 5, с обяснителна записка.
Представени са съгласувани проекти от „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, на 5.06.2008 г.,
„Софийска вода“ – АД, с писмо № ТУ-3571 от
23.05.2008 г. и „БТК“ – АД, от 23.06.2008 г.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ, като съгласно писмо peг. № 6602-1080/3 от
9.04.2010 г. на главния архитект на район „Панчарево“ възражения не са постъпили.
Проектът е приет от ОЕСУТ по реда на чл. 128,
ал. 7 ЗУТ с решение по протокол № ЕСТ-65 от
29.06.2010 г., т. 59, което е допълнено с решение
по протокол № ЕС-Г-34 от 19.04.2011 г., т. 27, със
служебно предложение да се представи заснемане
съгласно изискванията на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
заверено от дирекция „Зелена система“ – СО, и
да бъде изпратен в СОС за одобряване на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
Служебното предложение е изпълнено, като е
представено контролно заснемане на дървесната
растителност, съгласно изискванията на чл. 19,
ал. 4 ЗУЗСО, заверено от дирекция „Зелена система“ – СО, с № 94-Х-СП-42 от 13.12.2010 г.
Предложеният проект за изменение на план за
регулация и план за застрояване е в съответствие
с изискванията на закона и е спазена процедурата
по допускане и обявяване.
В доклад № ГР-94-Д-77 от 2011 г. на главния
архитект на СО се съдържат подробни мотиви
за издаването на решението, които административният орган изцяло споделя и приема за свои.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 136, чл. 134, ал. 2 във връзка
с ал. 1, т. 1; чл. 110, ал. 1, т. 3, чл. 14, ал. 3, т. 1 и
ал. 4, § 6, ал. 7 ПРЗУТ, чл. 17, ал. 1 и чл. 130, ал. 1
ЗУТ, т. 21 от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-65 от 29.06.2010 г.,
т. 59, № ЕС-Г-34 от 19.04.2011 г., т. 27, доклад
№ ГР-94-Д-77 от 2011 г. на главния архитект на
СО Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на местност кв. 5, м. в.з. Врана – Герман. Създаване на нов УПИ Х-241. Изменение
на улица от о. т. 502а до о. т. 505 по зелените и
кафявите линии, цифри, зачертавания и корекции
във виолетов цвят съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване на
УПИ Х-241, кв. 5, местност в.з. Врана – Герман,
съгласно приложения проект.
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.
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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 – Софияград, 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.
3348

Председател: Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 84
от 23 февруари 2012 г.
С ъ с з а я в лен ие в х . № Г Р-70 - 0 0 - 6 8/10 о т
8.02.2010 г. собственикът на ПИ 008029 от землище на с. Световрачане – „Витамедикъл“ – ООД,
внася в НАГ мотивирано предложение за план
за регулация и застрояване с цел създаване на
самостоятелен УПИ за техния имот.
С п р о т о к о л н а ОЕ С У Т № Е С -Г-37 о т
20.04.2010 г., т. 44, е взето решение за приемане
на задание и издаване на заповед за допускане
на устройствена процедура.
Със Заповед № РД-09-50-1016 от 25.06.2010 г.
на главния архитект на Столичната община е
допуснато да се изработи ПУП за ПИ 008029.
Заповедта е изпратена за сведение на кмета
на район „Нови Искър“ с писмо изх. № ГР-7000-68 от 2.07.2010 г.
Със заявление вх. № ГР-70-00-68 от 14.09.2010 г.
е внесен за одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и
застрояване (ПРЗ) за с. Световрачане, кв. 51,
УПИ 1-008029 с обяснителна записка от „Дитомед“ – ООД, като нов собственик на ПИ № 008029.
Проектът е съгласуван от „ЧЕЗ – Разпределение България“ – АД, на 4.06.2010 г., от „Софийска
вода“ – АД (ТУ-2186 от 31.05.2010 г.), и е представена геодезическа снимка, заверена от дирекция
„Зелена система“ при СО на 20.07.2010 г. съгласно
чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО.
Приложено е положително становище изх.
№ ОД-2530 от 12.05.2010 г. на СДВР – отдел „Пътна
полиция“, относно организация на движението
и обслужване на имота. Проектът е съгласуван
със СО, отдел „Организация и безопасност на
движението“.
Представено е становище изх. № 66-Сф-356 от
29.12.2010 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“.
Проектът е обявен е по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ. С писмо peг. № 6602-178 от 10.02.2011 г. на
главния архитект на район „Нови Искър“ проектът е върнат с постъпило възражение от част
от собствениците на ПИ 008021. Възражението
се състои в несъгласие за строителство на промишлени сгради в съседството с техния имот.
Проектът е разгледан от ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-22 от 15.03.2011 г., т. 36, с решение да не
се уважи възражението и да се спазят изискванията на отдел „КТ“ по отношение на регулационния план.
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Преработеният проект е внесен и приет от
ОЕСУТ, протокол № ЕС-Г-37 от 3.05.2011 г., т. 32.
Решено е проектът да се изпрати в СОС за одобряване на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
Искането за одобряване на ПРЗ е направено от
заинтересовано лице по чл. 124, ал. 3 във връзка
с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственик
на ПИ № 008029 – предмет на плана, съгласно
приложените в административната преписка
документи за собственост.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересовано лице по
чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по образец,
допуснато е изработването на проект за ПУП
от компетентния за това орган, внесен е проект
и са изпълнени предписанията в допускането,
проектът е съобщен на всички заинтересовани
лица, същият е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Имотът попада в устройствена зона „Смф2“,
в която съгласно приложение към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО, т. 14 е допустимо конкретното предназначение на УПИ да е „За складове, магазини и
офиси“. Показателите в матрицата върху графичната част на плана отговарят на нормативите в
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Новообразуваните УПИ І-008029 – „За обществено обслужване, търговия и безвредно
производство“, кв. 4, и І-2684.100, 2813.153 – „За
складове, магазини и офиси“, е отреден по имотни
граници с достъп към новопредвидени улици от
о.т. 36в – о.т. 36к и о.т. 36в – о.т. 36и – о.т. 36е – о.т.
36ж – о.т. 36з, с което е спазено изискването на
чл. 17, ал. 1 и чл. 14, ал. 3 ЗУТ.
Изменението на улица по о.т. 36в – о.т. 36г е в
изпълнение на служебно предложение в протокол
на ОЕСУТ № ЕС-Г-22 от 15.03.2011 г. съобразно изискванията на отдел „Комуникации и транспорт“.
Предвиденото застрояване с 3-етажна сграда е
допустимо, тъй като в устройствена зона „Смф2“
няма ограничение за макс. кота корниз.
Сградата е свободностояща, като проектът
се одобрява при спазване на чл. 35, ал. 2 ЗУТ
за разстояние до вътрешна регулационна линия – мин. 3 м.
Предвид горното с проекта за изменение на
плана за застрояване не се допускат намалени
разстояния към съседни имоти и/или сгради,
включително през улица.
Изпълнени са изискванията в мотивираното предписание за съгласуване на проекта със
„Софийска вода“ – А Д, „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, както и изискването на чл. 19,
ал. 4 ЗУЗСО.
С п роек та се п ред ви ж да изг ра ж да не на
обект – публична общинска собственост по смисъла на чл. 21, ал. 1 ЗОС, и съгласно правомощията, предвидени в чл. 21, ал. 7 ЗОС, органът,
компетентен да приеме подробния устройствен
план, е Столичният общински съвет.

ВЕСТНИК
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 124,
ал. 3, чл. 129, ал. 1, чл. 130, ал. 1, чл. 17, ал. 1,
чл. 14, ал. 3 ЗУТ, § 6, ал. 7 ПРЗУТ, т. 14 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протоколи
на ОЕСУТ № ЕС-Г-22 от 15.03.2011 г., т. 36, и
№ ЕС-Г-37 от 3.05.2011 г., т. 32, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план за регулация
за УПИ I-008029 – „За складове, магазини и
офиси“, улица по о.т. 36в – 36к и улица по о.т.
36в – 36и – 36е – 36ж – 36з, кв. 51, м. с. Световрачане, район „Нови Искър“, по сините и червените
линии, цифри и текст с корекциите във виолетов
цвят съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на плана
за регулация на улица по о.т. 36в – 36г, м. с.
Световрачане, район „Нови Искър“, по кафявите
защриховки съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за план за застрояване за
УПИ І-008029 „За складове, магазини и офиси“,
кв. 51, м. с. Световрачане, район „Нови Искър“,
съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти или
сгради, включително през улица.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Нови Искър“ 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.
3493

Председател: Е. Герджиков

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 88
от 2 март 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 899 от 28.09.2007 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 23.04.2012 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение в трафопост, ж. к. Стрелбище, до бл. 87,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Триадица“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 3800 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
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3. Стъпка на наддаване – 200 лв.
4. Депозитът за участие – 380 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 19.04.2012 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
3250
РЕШЕНИЕ № 89
от 2 март 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 273 от 28.04.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 09.05.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
УПИ I, кв. 18, м. Обеля, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Връбница“, ведно
със сграда – Битов комбинат, кв. Обеля, ул. 3-та,
обособена част от капитала на общинско дружество „Лозана“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 299 000 лв. (Сделката
се облага частично с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 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 – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 07.05.2012 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
3251

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 90
от 2 март 2012 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 № 356 от 26.06.2008 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 25.04.2012 г. в 14 ч., в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда с
УПИ с. Житен, ул. Житница 42, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Нови Искър“.
2. Начална тръжна цена – 55 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 5500 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 – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 23.04.2012 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
3252
РЕШЕНИЕ № 91
от 2 март 2012 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 № 177 от 26.03.
2009 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за
приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 24.04.2012 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, ж. к. Гео Милев, до
бл. 57, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Слатина“, със съответното право на
строеж.
2. Начална тръжна цена – 3800 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 300 лв.
4. Депозитът за участие – 380 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – всеки
работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

БРОЙ 27

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 5

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 20.04.2012 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.

Одобрява ПУП – ИПР от 30.08.1990 г. и ПЗ
за поземлени имоти, попадащи в кв. 238, 239 и
240 по плана на гр. Банско.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Банско до Административния съд – Благоевград.
Председател: Вл. Колчагов
3437

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
3253

РЕШЕНИЕ № 145
от 9 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна записка
от кмета на общината относно одобряване на
ПУП – ПЗ за ПИ № 000053, землище с. Щипско,
община Вълчи дол, област Варна, Общинският
съвет гр. Вълчи дол, одобрява ПУП – ПЗ за промяна отреждането на имота от „Земеделска земя“
в земя за „Неземеделски нужди“ с конкретно
предназначение за „Жилищни нужди“, съобразно
представената графична част на ПУП – ПЗ.
Председател: Г. Тронков
3476

РЕШЕНИЕ № 92
от 2 март 2012 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 № 272 от 28.04.
2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за
приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 10.05.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
ПИ с планоснимачен № 736 в УПИ I и сграда,
ул. Летоструй 109, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Подуяне“.
2. Начална тръжна цена – 265 000 лв. (52 %
от сделката се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 26 500 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 – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 8.05.2012 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
3254

ОБЩИНА БАНСКО
РЕШЕНИЕ № 133
от 16 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решение по т. 23
от протокол № 10 от 16.12.2011 г. на ЕСУТ и
предложение с вх. № ОС-01-889 от 3.02.2012 г.
от кмета на общината Общинският съвет – гр.
Банско, реши:

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

РЕШЕНИЕ № 146
от 9 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, писмо вх. № РД 7700144 от 14.02.2012 г. от председателя на СД „Гифта“ – АД, Варна, и докладна записка от кмета
на общината относно одобряване на ПУП – ПП
(подробен устройствен план – парцеларен план)
Общинският съвет – гр. Вълчи дол, одобрява
ПУП – ПП за техническата инфраструктура,
план-схема и опорен план за новопроектирано
трасе за ел. провод на ветропарк, състоящ се от
25 ветрогенератора и подстанция в землищата на
селата Войводино и Щипско, община Вълчи дол,
област Варна, в поземлени имоти, собственост
на „Гифта“ – АД, Варна.
Председател: Г. Тронков
3477
РЕШЕНИЕ № 147
от 9 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, писмо вх. № РД 7700144 от 14.02.2012 г. от председателя на СД „Гифта“ – АД, Варна, и докладна записка от кмета
на общината относно одобряване на ПУП – ПЗ
Общинският съвет – гр. Вълчи дол, одобрява
ПУП – ПЗ за монтаж на 25 ветрогенератора в
поземлени имоти, както следва:
Землище с. Войводино: № 023014, 025024,
052024, 055015, 073043, 076020, 095040, 098033,
098042, 100084, 101020; землище с. Щипско:
№ 015001, 015002, 025034, 033042, 038022, 039038,
041001, 041004 и отреждане за изграждане на
„Подстанция“ в ПИ № 015002, собственост на
„Гифта“ – АД, Варна за изграждане на „Ветрогенераторен парк“.
3478

Председател: Г. Тронков
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ОБЩИНА КУКЛЕН

ОБЩИНА ОМУРТАГ

РЕШЕНИЕ № 71
от 22 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Куклен, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за изместване на преносен газопровод на „Булгартранс
газ“ – ЕАД, преминаващ през ПИ 011214 – канал,
ПИ 011320 – полски път, всички собственост на
Община Куклен, и ПИ № 011363, 011364, 011372,
011374, 011375 и 011378, всички собственост на
„Промишлено-търговска зона“ – АД, намиращи
се в местност Капсида, землище гр. Куклен,
община Куклен, област Пловдив.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ същото може да се обжалва чрез Община
Куклен пред Административния съд – Пловдив.

РЕШЕНИЕ № 52
от 2 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 5, ал. 2,
чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 3 ЗПСК, чл. 5, ал. 1, ал. 2,
т. 5 във връзка с чл. 4, ал. 4 и чл. 11 от Наредбата
за възлагане извършването на дейности, свързани
с подготовката за приватизация или следприватизационен контрол, включително процесуално
представителство, приета с ПМС № 115 от 2002 г.,
Общинският съвет – гр. Омуртаг, реши:
1. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг на:
• УПИ ІV в кв. 14 по плана на с. Панайот
Хитово с площ 2000 кв.м, отреден за „Търговия и
обществено хранене“, АОС № 447 от 05.07.2000 г.;
• УПИ VІ-104, кв. 14 по плана на с. Обител;
незастроен, с площ 1060 кв.м, АОС № 111 от
09.05.1997 г.;
• обект „Общинска баня“, с. Обител, УПИ
VІІ, кв. 16 по плана на селото, с площ 665 кв.м
и сграда със застроена площ 135 кв.м, АОС № 3
от 05.06.1995 г.;
• УПИ V, квартал 22 по плана на с. Змейно,
община Омуртаг, с площ 4300 кв.м, заедно с построената в него двуетажна масивна сграда със
застроена площ 250 кв.м, построена през 1968 г.,
АОС № 044 от 04.03.1997 г.;
• УПИ ХІІ, кв. 15 по плана на с. Обител,
община Омуртаг, с площ 770 кв.м, отреден за
„Млекопукт“; за имота иййййма съставен АОС
№ 12 от 17.04.2006 г.;
• Обект „Бивше училище“ с. Долно Новково,
поземлен имот І в кв. 11 по плана на селото, с
площ 6290 кв.м и построената в него двеутажна
масивна сграда със застроена площ 305 кв.м,
АОС № 90 от 19.03.2009 г.;
• обект „Бивше училище“, представляващ
УПИ І-24, кв. 15 по плана на с. Птичево, община
Омуртаг, с площ 8000 кв.м, с построената в него
двуетажна масивна сграда със застроена площ
190 кв.м, АОС № 257 от 06.08.1997 г.;
• обект „Бивше училище“, представляващо
УПИ І-119, кв. 18 по плана на с. Висок, община
Омуртаг, с площ 3285 кв.м и построените в него
едноетажна масивна сграда със застроена площ
140 кв.м, едноетажна полумасивна сграда 130
кв.м и тоалетна с площ 24 кв.м; за имота има
съставен АОС № 236 от 22.02.2012 г.;
• УПИ ІV, квартал 9 по плана на с. Падарино, община Омуртаг, с площ 6400 кв.м, заедно
с построената в него триетажна масивна сграда
с разгъната застроена площ 660 кв.м, построена
през 1962 г.; за имота има съставен АОС № 62
от 10.03.1997 г.;
• поземлен имот с площ 1025 кв.м, отреден
„За търговия и обществено обслужване“, с идентификатор 53535.501.1908 по плана на гр. Омуртаг
(стар идентификатор кв. 95, парцел І); за имота
има съставен АОС № 158 от 29.07.2010 г.;
• УПИ ХІІ, кв. 33а по плана на с. Камбурово,
община Омуртаг, с площ 808 кв.м, отреден „За
търговия и обществено обслужване“; за имота
има съставен АОС № 137 от 01.07.2010 г.;

3479

Председател: Ст. Апостолов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ МОНТАНА
ЗАПОВЕД № ДС-11-1
от 23 март 2012 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам план на новообразуваните имоти и регистър към него за отделни
имоти от местността Парта в землищата на гр.
Монтана и с. Долна Вереница, община Монтана, изработен в изпълнение на влязло в сила
Решение от 13.12.2010 г. на Административния
съд – Монтана, по адм.д. № 786/2009, с което за
имоти № 17.475 и № 17.476 е била отменена Заповед № РД-08-260 от 12.11.2009 г. на областния
управител на област Монтана за одобряване на
план на новообразуваните имоти на отделни
имоти в местността Парта, изработен в изпълнение на съдебни решения, с които за отделни
имоти е отменена Заповед № 30 от 7.02.2006 г. на
областния управител за одобряване на план на
новообразуваните имоти и регистър към него за
местността Парта в землищата на гр. Монтана
и с. Долна Вереница.
Планът на новообразуваните имоти е приет от
комисия по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ с протокол
от 22.03.2011 г.
С плана на новообразуваните имоти се обособяват следните имоти:
имот № 17.570 с площ 296,9 кв. м на Георги
Иванов Петров;
имот № 17.571 с площ 4200 кв. м на Лило
Тончев Ангелов;
имот № 17.572 с площ 3400,2 кв. м на Георги
Иванов Петров;
имот № 17.573 с площ 1061,6 кв. м на Георги
Иванов Петров.
Областен управител: Ив. Петров
3480
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• УПИ ХІІІ, кв. 33а по плана на с. Камбурово,
община Омуртаг, с площ 834 кв.м, отреден „За
търговия и обществено обслужване“; за имота
има съставен АОС № 138 от 01.07.2010 г.;
• поземлен имот VІІ-18 в кв. 2 по плана на с.
Долно Новково, община Омуртаг, с площ 800 кв.м
с построената в него едноетажна полумасивна
сграда със застроена площ 70 кв.м – за здравна
служба; сградата е построена през 1968 г.; за
имота има съставен АОС № 214 от 14.07.1997 г.;
• УПИ VІІ, кв. 3 по плана на с. Зелена морава,
община Омуртаг, с площ 2452 кв.м, отреден за
„Разширение на мандра“; за имота има съставен
АОС № 444 от 12.06.2000 г.;
• УПИ V, кв. 9 по плана на на с. Зелена морава, с площ 890 кв.м, отреден „За търговия“; за
имота има съставен АОС № 100 от 14.07.2009 г.;
• УПИ ІІІ, кв. 9 по плана на с. Зелена морава,
община Омуртаг, с площ 1960 кв.м, отреден за
„Кланичен пункт“; за имота има съставен АОС
№ 101 от 14.07.2009 г.
Възлага на кмета на общината провеждането
на процедурите и сключване на договорите по
изготвянето на актуализация на приватизационните оценки (без анализи на правното състояние),
информационни меморандуми и други във връзка
с продажбата на обектите по т. 1 по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности,
свързани с подготовката за приватизация или със
следприватизационния контрол, включително
процесуално представителство.
3373

Председател: М. Исмаил

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
РЕШЕНИЕ № 74
от 16 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 67, ал. 1 и чл. 150, ал. 6 ЗУТ,
чл. 34, ал. 6 ЗОС във връзка с чл. 295, ал. 7 ЗЕС
Общинският съвет – гр. Полски Тръмбеш, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларни планове за
елементи на техническата инфраструктура – „Подземна оптична връзка между с. Павел и с. Страхилово, между с. Страхилово и с. Климентово“,
като част от комплексен проект за инвестиционна
инициатива (КПИИ), както следва:
трасе на подземен оптичен кабел в землището
на с. Павел – участък от т. 1 (ш 4) по полски пътища (публична общинска собственост) № 05, 146,
151, 165, 194, 208, 209, 242, 247, 367, 369, 396, 433,
448 и 452 до т. 28 (ш 5) и координати на точките
по координатен регистър на трасето съгласно
ПУП – парцеларния план; участък от т. 69 (ш 3)
по полски пътища (публична общинска собственост) № 05, 146, 151, 165, 194, 208, 209, 242, 247,
367, 369, 396, 433, 448 и 452 до т. 21 (пътен възел) и
координати на точките по координатен регистър
на трасето съгласно ПУП – парцеларния план;
трасе на подземен оптичен кабел в землището на с. Страхилово – участък от т. 11 по
полски път (публична общинска собственост)
№ 059 до т. 1 (ш 2) и координати на точките
по координатен регистър на трасето съгласно
ПУП – парцеларния план; трасе на подземен
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оптичен кабел в землището на с. Страхилово – участък от т. 29 (ш 1) по полски пътища
(публична общинска собственост) № 05, 53, 55,
59, 162, 172, 176, 330 и 333 до т. 19 и координати
на точките по координатен регистър на трасето
съгласно ПУП – парцеларния план;
трасе на подземен оптичен кабел в землището
на с. Климентово – участък от т. 19 по полски
пътища (публична общинска собственост) № 507,
521, 523 и 537 до т. 1 и координати на точките
по координатен регистър на трасето съгласно
ПУП – парцеларния план.
2. Учредява право на прокарване в полза на
„Видеосат Нове“ – ООД, гр. Свищов, на подземни оптични кабели по така описаните трасета.
3374

Председател: Е. Енчев

ОБЩИНА ПОМОРИЕ
РЕШЕНИЕ № 75
от 21 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Поморие, одобрява ПУП – ПЗ за ПИ 57491.16.620
в м. Кротиря, землището на гр. Поморие, с
който план имотът се отрежда „за предимно
производствена зона“ – за склад за съхранение
на селскостопанска техника, при устройствени
показатели: К плътност – 70 %, Кинт – 2,0, максимална височина Н – 10 м, и минимално озеленяване – 30 %, съгласно приложените чертежи
и таблици със съответните цветове, сигнатури,
надписи и размери, който е изложен в сградата
на Община Поморие, ул. Солна 5.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Бургаския административен съд.
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Председател: М. Енева

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 119
от 17 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 8,
ал. 9 и чл. 35, ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 3, 5 и 7
от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публично оповестен конкурс
за продажба на общински нежилищен имот – поземлен имот с идентификатор № 23491.8.342 с
площ 2305 кв. м, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, в м.
Червената земя съгласно одобрената със Заповед
№ 300-5-49 от 18.06.2004 г. на изпълнителния
директор на АК кадастрална карта на с. Драгушиново, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10908/2012 г., вписан в Службата
по вписванията.
2. Конкурсът се провежда при определена
минимална конкурсна цена в размер 16 135 лв.
без ДДС при следните конкурсни условия:
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2.1. Имотът се предоставя за изграждане на
кравеферма.
2.2. Участниците в конкурса да бъдат регистрирани земеделски производители, което се удостоверява с Регистрационна карта на земеделски
производител от МЗХ, заверена за актуалност от
областната дирекция „Земеделие“.
2.3. Участниците в конкурса да притежават
минимум 30 крави и 15 други животни – едър
и дребен рогат добитък, което обстоятелство се
удостоверява със Справка за животни, издадена
от официален ветеринарен лекар към Националната ветеринарномедицинска служба към МЗХ,
актуална към февруари 2012 г.
2.4. Участниците в конкурса да представят
инвестиционен план за изграждане на кравеферма с минимален размер на вложени инвестиции
10 000 лв.
2.5. Срок за въвеждане на обекта в експлоатация – 18 месеца от датата на издаване на
разрешение за строеж.
2.6. Купувачът поема задължение да използва
закупения по реда на конкурса недвижим имот
за изграждане на кравеферма и да не го прехвърля за срок 5 години от датата на сключване
на договора за покупко-продажба без изричното
съгласие на продавача.
2.7. Участниците в конкурса заплащат цената
в деня на сключване на договора, като в случай
на отказ на участника за сключване на договора
в 30-дневен срок от обявяването му за спечелил
конкурса, внесеният от него депозит не се възстановява.
3. Конкурсната документация се закупува в
стая 420 на общината след заплащане на такса
100 лв. в брой в касата на общината.
4. Срок за закупуване на конкурсна документация – до 21-вия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
5. Условия за закупуване на конкурсната документация – получава се след представяне на:
а) документ за самоличност;
б) оригинал или нотариално заверено копие
от документ за актуално правно състояние на
юридическото лице;
в) нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, в случай че конкурсната
документация се закупува от името на друго лице
или ако представителната власт на лицето, закупуващо документацията, не може да се установи
от документа за регистрация;
г) при получаване на конкурсната документация лицата подписват декларация за неразгласяване на информация; в случаите на упълномощаване пълномощникът подписва декларация
за неразгласяване на информация лично от свое
име, а от името на упълномощителя се представя
нотариално заверена декларация за неразгласяване
на информация.
Лицата, закупили конкурсна документация и
подписали декларация за неразгласяване на информация, получават сертификат за регистрация.
6. Лицата, закупили конкурсна документация,
могат да отправят писмени искания за даване
на разяснения по процедурата за провеждане
на конкурса до 21-вия ден считано от датата
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на обнародването на решението в „Държавен
вестник“. Разясненията по предходното изречение се изготвят в писмена форма в срок 3
работни дни, съхраняват се от председателя
на конкурсната комисия и се предоставят при
поискване на всички лица, закупили конкурсна
документация.
7. Депозит за участие в конкурса в размер
50 % от началната конкурсна цена, посочен в
документацията, който следва да бъде внесен
по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00
BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон Самоков, до 27-ия ден вкл. от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
8. Офертите за участие в публично оповестен
конкурс се депозират в запечатан непрозрачен
плик до 14 ч. на 28-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в
деловодството на общината, гише № 3 – Стопански услуги.
9. Утвърждава конкурсната документация,
проектодоговора като част от нея и следните
критерии за оценяване на офертите:
9.1. цена – 60 %;
9.2. инвестиции – 40 %.
10. Упълномощава кмета на общината да
издаде заповед за назначаване на конкурсна
комисия, да определи размера на възнаграждението на членовете є, да издаде сертификат
за регистрация на лицата, закупили конкурсна
документация, да проведе публично оповестения
конкурс при посочените в решението условия и
съгласно документацията, да определи купувача
и да сключи договор за покупко-продажба.
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Председател: И. Коцева

РЕШЕНИЕ № 121
от 17 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен
имот – поземлен имот № 048097 с площ 13,200
дка, начин на трайно ползване: нива, категория на
земята: осма, в м. Калиница, землище с. Рельово,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10686 от 06.06.2011 г., вписан в Службата по
вписванията, при начална тръжна цена в размер
13 200 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
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5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на общината срещу 100 лв., платими в брой в
касата на общината до 24-тия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството на
общината до 17 ч. на 24-тия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала, ет. 3, в сградата на
общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на Община Самоков да издаде заповед
за назначаване на комисия по провеждане на
търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
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Председател: И. Коцева

РЕШЕНИЕ № 122
от 17 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти:
поземлен имот № 530008 с площ 26 кв. м, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно
ползване: нива, категория на земята: седма, в м.
Широка поляна в землището на с. Ковачевци,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10839 от 15.12.2011 г., вписан на 19.12.2011 г. под
№ 2035 под № 19, том 8, парт. книга, том 18372,
в Службата по вписванията – Самоков, при начална тръжна цена в размер 140,40 лв. – (5,40 лв./
кв. м) без ДДС;
поземлен имот № 530009 с площ 124 кв. м, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно
ползване: нива, категория на земята: седма, в м.
Широка поляна в землището на с. Ковачевци,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10840 от 15.12.2011 г., вписан на 19.12.2011 г. под
№ 2034 под № 18, том 8, парт. книга, том 18371,
в Службата по вписванията – Самоков, при начална тръжна цена в размер 669,60 лв. – (5,40 лв./
кв. м) без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
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3. Определя стъпка на наддаване 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF, при „ЦКБ“ – АД,
клон Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на общината срещу 100 лв., платими в брой в
касата на общината до 24-тия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството на
общината до 17 ч. на 24-тия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 9 ч.
в заседателната зала, ет. 3, в сградата на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на Община Самоков да издаде заповед
за назначаване на комисия по провеждане на
търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6, и 7
са съответно 31-вия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
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Председател: И. Коцева

ОБЩИНА СЛИВЕН
ЗАПОВЕД № РД-15-445
от 13 март 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС с оглед необходимостта от реализиране на обекти: „Улица от о.т. 264-265-266
до о.т. 267“ и „Напорен водоем“, м. Градището,
селищно образувание „Изгрев“, съгласно влязъл в
сила подробен устройствен план на м. Хисарлъка,
Градището и Среди дол, селищно образувание
„Изгрев“, землище Сливен, одобрен с Решение
№ 807 от 22.12.2005 г. на Общинския съвет – гр.
Сливен, във връзка с прилагане на ПУП за м.
Градището, селищно образувание „Изгрев“, одобрен със Заповед № РД-15-1135 от 11.10.2011 г. на
кмета на Община Сливен, нареждам:
Да се отчуждят 214 кв. м земя, представляваща
ПИ № 67338.403.392 (образуван от ПИ 67338.403.169)
по кадастралната карта на гр. Сливен, община
Сливен, при граници на имота: ПИ № 67338.403.176,
ПИ № 67338.403.177, ПИ № 67338.403.168, ПИ
№ 6733 8 .4 0 3. 391, П И № 6733 8 .4 0 3. 39 0 , П И
№ 67338.403.170 и ПИ № 67338.403.171, и 715
кв. м земя, представляваща ПИ № 67338.403.391
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(образуван от ПИ № 67338.403.169), при граници
на имота: ПИ № 67338.403.392, ПИ № 67338.403.168
и ПИ № 67338.403.390, в м. Градището, селищно
образувание „Изгрев“, собственост по 1/2 ид. ч.
съответно на Златка Енева Милушева и Димитър
Николов Милушев, за общински нужди – изграждане на обекти: „Улица от о.т. 264-265-266 до о.т.
267“ и „Напорен водоем“ в местност Градището,
селищно образувание „Изгрев“ в землището на
Сливен – публична общинска собственост.
Общ размер на дължимото обезщетение –
22 148 лв., определен по реда на чл. 22, ал. 3 ЗОС.
Обезщетението, пропорционално на правото на
собственост на лицата, да се преведе по сметките
на собствениците, както следва:
– частта от дължимото на Златка Енева Милушева обезщетение да се преведе в „ОББ“ – АД,
клон Сливен, а на Димитър Николов Милушев
в ЦКБ – АД, клон Сливен, при условията на
чл. 29, ал. 2 ЗОС.
Изплащането на обезщетението по сметка на
правоимащите да започне след 15.04.2012 г.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Сливен, чрез Община Сливен.
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Кмет: К. Милев

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СМОЛЯН
ЗАПОВЕД № АП-03-17-188
от 21 март 2012 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПРЗЗСПЗЗ и протокол на комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ от
21.02.2012 г. нареждам:
Одобрявам плана на новообразуваните имоти в землището на Златоград, област Смолян, а
именно: имот с проектен № 31111.14.138 по кадастралната карта на Златоград, област Смолян, м.
Дюзенлика, с площ 600 кв. м, записан на Милко
Димитров Хаджиев.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез
областния управител на област Смолян пред
Административния съд – Смолян, от заинтересованите лица в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
3466

Областен управител: Ст. Стайков

ОБЩИНА С. КАЙНАРДЖА,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 54
от 15 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Кайнарджа, одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 017009 по картата на възстановената собственост на с. Зарник,
община Кайнарджа, за „Малка електроцентрала
с фотоволтаични модули“.
3441

Председател: И. Петков
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РЕШЕНИЕ № 55
от 15 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Кайнарджа, одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 027004 по картата на възстановената собственост на с. Зарник,
община Кайнарджа, за „Малка електроцентрала
с фотоволтаични модули“.
3442

Председател: И. Петков

14 . – Ст оп а нск ат а а к а дем и я „ Д. А . Це
нов“ – Свищов, обявява конкурси за професори
по: 05.01.13 философия на културата, политиката, правото и икономиката – един; 05.02.26
маркетинг – един; доцент по 05.02.07 счетоводна
отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (банково и бюджетно счетоводство) – един;
главен асистент по 05.02.07 счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност
(контрол) – един, всички със срок 2 месеца от
датата на обнародване в „Държавен вестник“.
Документи – в академията, отдел „Докторантура
и академично израстване“, тел. 66-362.
3483
1. – Университетът по архитектура, строи
телство и геодезия – София, обявява конкурси
за професори в област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.7. Архитектура, строителство и геодезия, по
научната специалност Проектиране, строителство
и поддържане на железни пътища и съоръжения
към катедра „Железници“ – двама със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, бул. Христо
Смирненски 1, сграда ректорат, стая № 224, тел.
02-963-52-45, вътр. 419 и 449.
3494
188. – Университетът по библиотекознание
и информационни технологии – София, обявява
конкурс за избор на академичната длъжност
професор в професионално направление 3.5.
Обществени комуникации и информационни
науки (Оценка и измерване на организационната
култура) със срок 3 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – на адрес: София, бул. Цариградско шосе 119, стая 111, тел. за
справки: 970-85-83.
3428
238. – Пловдивският университет „Паисий
Хилендарски“ обявява конкурси за академичните длъжности: доцент по: област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика; професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика (Информационни технологии в математиката и обучение) – един; област на
висше образование 4. Природни науки, математика
и информатика; професионално направление 4.2.
Химически науки; научна специалност Органична
химия – един, двата със срок 2 месеца; област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.1.
Социология, антропология и науки за културата,
научна специалност Социология (Електорална
социология) – един със срок 3 месеца; главен
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асистент по: област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика;
професионално направление 4.2. Химически
науки, научна специалност Физикохимия – един;
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки
за културата, научна специалност Етнология
(Български фолклор) – един, двата със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ректората, ул. Цар Асен 24, стая
120, тел. 032/261-408.
3385
427. – Медицинският университет – Факултет
по дентална медицина, София, с решение на
АС от 6.03.2012 г. и на основание чл. 24, ал. 1
и 2 ЗРАС, чл. 60 ППЗРАС и чл. 106, ал. 2 и 3
ПУРПНСЗАД в МУ обявява конкурс за двама
професори по: Област на висше образование:
7. „Здравеопазване и спорт“, Професионално
направление: 7.2. „Стоматология“ , Научна специалност: „Детска стоматология“ за нуждите на
Катедра „Детска дентална медицина“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в деканата на факултета, ул. Св.
Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от
13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.
3386
427а. – Медицинският университет – Факул
тет по дентална медицина, София, с решение на АС
от 6.03.2012 г. и на основание чл. 24, ал. 1 и 2 ЗРАС,
чл. 53 ППЗРАС и чл. 106, ал. 2 и 3 ПУРПНСЗАД
в МУ обявява конкурс за доцент по: Област на
висше образование: 7. „Здравеопазване и спорт“,
Професионално направление: 7.2. „Стоматология“,
Научна специалност: „Детска стоматология“ за
нуждите на Катедра „Детска дентална медицина“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в деканата на факултета,
ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч.
и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.
3387
12. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за професор по 03.01.53 социална
медицина и организация на здравеопазването и
фармацията в катедра „Социална и превантивна
медицина, медицинска статистика, педагогика и
психология“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
Медицински университет, Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139,
тел. 064/884-172.
3482
65. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент по 03.01.36 офталмология в катедра „Очни болести, ушно-носногърлени болести и лицево-челюстна хирургия“,
сектор „Очни болести“, за нуждите на Клиника
по очни болести на УМБАЛ – ЕАД, Плевен, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски 1,
ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139, тел.
064/884-172.
3488
12. – Институтът по обща и неорганична
химия при БАН, София, обявява конкурси за
доценти по: 4.2. Химически науки (неорганична
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химия) – един за нуждите на лаборатория „Солеви
системи и природни ресурси“; 4.2. Химически
науки (химична кинетика и катализ) – един за
нуждите на лаборатория „Реактивност на твърди
повърхности“, и 4.2. Химически науки (химия на
твърдото тяло) – един за нуждите на лаборатория
„Електронна спектроскопия на твърди повърхности“, всички със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, София, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 11, тел. 872-48-01.
3388
32. – Институтът за гората – БАН, София,
обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор по професионално направление
„Аграрни науки“, научна специалност 04.01.02
„Почвознание“, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в Института
за гората, бул. Св. Климент Охридски 132.
3449
116. – Институтът за балканистика с Център
по тракология „Проф. Александър Фол“ при
БАН – София, обявява конкурс за главен асистент
по професионално направление 2.2. История и
археология (трако-малоазийски отношения) за
нуждите на Центъра по тракология със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, София, ул. Московска
45, тел. 02/980 62 97.
3468
81. – Институтът по електрохимия и енергий
ни системи при БАН – София, обявява конкурс
за доцент по специалност 01.05.05 Физикохимия
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в канцеларията на ИЕЕС,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 10, стая 217, тел. 979 27 50.
3469
405. – Институтът по криобиология и храни
телни технологии – София, към Селскостопанската академия обявява конкурс за академична
длъжност: главен асистент в професионално
направление 5.12. Хранителни технологии, научна
специалност Технология на биологично активните
вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини) със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, София 1407,
бул. Черни връх 53, тел.: 02/868-13-63 и 868-32-26.
3496
1 3. – Ст о л и ч н ат а общ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
подробен устройствен план – изменение на план
за регулация и план за застрояване на м. с.
Бистрица, в граници: УПИ XIV-3303, XVI-334 и
УПИ XVII-295 – за КОО, от кв. 86 и УПИ I-1079 –
за озеленяване, от кв. 88б, м. с. Бистрица, и
откриване на задънена улица от о.т. 771а до о.т.
771е, който е изложен в район „Панчарево“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения
и искания по проекта до главния архитект на
Столичната община чрез район „Панчарево“.
Проектът за подробен устройствен план подлежи
на обществено обсъждане по реда на чл. 121,
ал. 1 ЗУТ преди внасянето му в Общинския
експертен съвет по устройство на територията.
3443
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612. – Община Бойница на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ обявява помощен кадастрален
план на местност Лозята, намираща се в землището на с. Бойница, община Бойница, област
Видин. Местност „Лозята“ се намира на две
места в землището на с. Бойница. Първата част
е на север от селото, западно покрай шосето за
Видин, през с. Градец и по КВС попада в ПИ
186026, 186027 и 188022. Другата част е източно
от селото, зад стопанския двор и попада в ПИ
240001, 240002, 240003, 241001 и 241002.
3349
21. – Община Брезник, дирекция „ТСУ и
ЕИ“, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява на
заинтересованите страни, че със заявление вх.
№ 2600-38 от 19.03.2012 г. от „МИРОС“ – ЕООД,
с управител Росен Йорданов Асенов е внесен
за приемане и одобряване изработен проект за
ПУП – ПЗ – парцеларен план за трасе и сервитут на кабел 20 kW в землището на с. Режанци.
Трасето започва от проектен трафопост, намиращ
се в УПИ ІІІ-97,98 за безвредни производствени
дейности и фотоволтаична система в кв. 14 по
ПУП – ПРЗ на с. Режанци и стига до проектен
ЖР стълб в трасето и сервитута на съществуващ
въздушен електропровод в имот с № 000087,
представляващ жилищна територия. Изработеният проект се намират в дирекция „ТСУ и ЕИ“
при Община Брезник и може да бъде прегледан
всеки присъствен ден. Недоволните страни в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация, гр. Брезник, на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
3446
1. – Община Варна на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че с протоколи № 10
от 10.06.2011 г., № 12 от 1.12.2011 г., № 13 от
31.01.2012 г. и № 14 от 10.02.2012 г. на комисията
по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-10-7706-301 от 27.10.2010 г. на областния
управител на област с административен център
Варна, са изработени и приети проекти за план на
новообразувани имоти в случаите по § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ (в изпълнение на съдебни решения)
на зони по § 4 ЗСПЗЗ за: местност Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата – селищно
образувание, землище кв. Виница, община Варна, относно поземлени имоти 1172, 1660, 711,
4052 и 9514 КР 517; местност Траката – селищно
образувание, землище кв. Виница, община Варна, относно поземлени имоти 20 и 28 КР 520;
местност Горна трака – селищно образувание,
землище кв. Виница, община Варна, относно
поземлени имоти 871, 4142, 4143, 75, 4107, 4221 и
9502 КР 523; местност Пчелина – селищно образувание, землище Варна, община Варна, относно
поземлени имоти 98 и 99 КР 506; местност Свети
Никола – строителни граници, землище Варна,
община Варна, относно поземлени имоти 1028,
1029 и 1031 КР 526; местност Боровец-юг – селищно образувание, землище кв. Галата, община
Варна, относно поземлени имоти 3329 и 1512 КР
403 и поземлен имот 1512 (по ПКП (КП) КР
403. Проектите за изменение са предоставени за
разглеждане в Община Варна, ет. 12, стая 1205,
отдел „Земеделие“, дирекция „Общинска собстве-
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ност“. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени искания и възражения по проектите до
кмета на общината.
3376
31. – Община Габрово на основание чл. 64,
ал. 2 и чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
ПУП – ПЗ (подробен устройствен план – план за
застрояване) за ПИ (поземлен имот) 14218.29.9 по
кадастралната карта на гр. Габрово и ПУП – ПП
(парцеларен план) за канализация на западна
зона – гр. Габрово, клон Русевци, Киевци, който
е изложен в стая 303 на общината и може да бъде
разгледан в приемните дни: понеделник и сряда
от 9 до 12 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да подадат
писмени искания, предложения и възражения
относно проекта до кмета на общината.
3377
21. – Община Габрово съобщава, че на основание чл. 128, ал. 2 и чл. 64, ал. 2 ЗУТ е изработена
специализирана схема към действащ подробен
устройствен план на гр. Габрово за изграждане
на подземна разпределителна оптична кабелна
мрежа, която е изложена в общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
искания, предложения и възражения относно
специализираната схема към действащ подробен
устройствен план на гр. Габрово за изграждане
на подземна разпределителна оптична кабелна
мрежа и придружаващите я документи до кмета
на общината.
3467
150. – Община Дупница на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за ПУП – план за застрояване и план за регулация на поземлен имот
с идентификатор 87727.13.9, намиращ се извън
урбанизираните територии в м. Полето по кадастралната карта на с. Яхиново, община Дупница,
собственост на Венцислав Йорданов Стоилов,
във връзка с промяна предназначението на имота от земеделска земя за неземеделски нужди с
отреждане „за жилищни нужди“. Проектът се
придружава от схема на външно ел. захранване
и схема за водоснабдяване и канализация. С
плана за застрояване се установява устройствена зона от разновидност „жилищна – с малка
височина“ – Жм, с устройствени показатели,
както следва: височина – до 10 м; плътност на
застрояване – 60 %; коефициент на интензивност
(Кинт.) – 1,2; озеленена площ (Позел.) – мин.
40 %; начин на застрояване – свободно. Проектът
е изложен в стая 4 в сградата на Община Дпуница.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Община
Дупница в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
3379
455. – Община Дупница на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за ПУП – план за застрояване и план за регулация на поземлен имот с
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идентификатор 68789.25.390, намиращ се извън
урбанизираните територии в м. Фандъклъка по
кадастралната карта на гр. Дупница, собственост
на „Вилла Футура“ – ЕООД, във връзка с промяна
предназначението на имота от земеделска земя за
неземеделски нужди с отреждане „за жилищни
нужди“. Проектът се придружава от схема на
външно ел. захранване и схема за водоснабдяване и канализация. С плана за застрояване се
установява устройствена зона от разновидност
„жилищна – с малка височина“ – Жм, с устройствени показатели, както следва: височина – до
10 м; плътност на застрояване – 60 %; коефициент
на интензивност (Кинт.) – 1,2; озеленена площ
(Позел.) – мин. 40 %; начин на застрояване – свободно. Проектът е изложен в стая 4 в сградата
на Община Дупница. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Дупница в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3380
9. – Община Кърджали на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на ПУП – ПП (подобрен устройствен
план – парцеларен план) за обект: въздушно
отклонение 20 kV от съществуваща ВЛ 20 kV
„Пчеларова“, отклонение „Три могили“, и нов
мачтов трафопост, с. Три могили, община Кърджали, който се намира в дирекция „АСУТ“ при
Община Кърджали, стая 214. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по представения проект, отправени до
дирекция „АСУТ“ на общината.
3378
8. – Община гр. Мездра, област Враца, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен предварителен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
и парцеларен план за изграждането на МВЕЦ
„Ритлите Енерджи“ по поречието на р. Искър,
предвиждащ засягане на имоти и части от тях в
землището на с. Люти брод, община Мездра, за
съоръжения и заливаеми площи в следния обхват: ПИ № 016052, 016021, 099008, 013023, 016015,
109003, 015202, 015201, 015200, 015199, 098016,
098017, 104001, 107002, 108002, 098004, 099006,
109002, 017007, 017004. Проектите са на разположение в сградата на Община Мездра, стая 106.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация, гр. Мездра.
3341
9. – Община гр. Мездра, област Враца, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен
проект за подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделска земя за изграждане
на „Оранжерия, когенерация и складове“ в ПИ
№ 012015 и ПИ № 012018, местност Брусненски
слог, в землището на с. Брусен, община Мездра.
Проектите са на разположение в сградата на
Община Мездра, стая 106. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
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в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация, гр. Мездра.
3342
10. – Община гр. Мездра, област Враца, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен
проект за подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване, парцеларен план и комуникационно-транспортна схема за изграждането
на МВЕЦ „Ребърково“ по поречието на р. Искър
в следния обхват: в землището на с. Ребърково,
община Мездра: ПИ № 000425, 000540, 000542,
000950, 000951, 000952, 000954, 000957, 000963,
010209, 013013, 013018, 013020, 014102, 014123, 028011,
028012, 028013, 028014, 028015, 028016, 028017,
028018, 028019, 028026, 028073, 028076, 028078,
051013, 051014, 051018, 051019, 051021, 051023, 051032,
051034; в землището на с. Люти брод, община
Мездра: ПИ № 000760, 013017, 013024, 013036,
027010, 027011, 027012, 027013, 027018, 027025,
027026, 027027, 027028, 027030. Проектите са на
разположение в сградата на Община Мездра, стая
106. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация, гр. Мездра.
3343
42. – Община Мъглиж, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е изработена план-схема за газификация към
ПУП – ПРЗ за гр. Мъглиж, община Мъглиж,
област Стара Загора, изложена за разглеждане в
общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3458
10. – Община Нова Загора на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за обект „Подземен
електропровод 20 kV“ до ПИ 097003, с който се
засягат ПИ 000206 и 000166 по КВС на землище
с. Езеро и ПИ 000256, 000283, 097005 и 094008 по
КВС на землище с. Полско Пъдарево, община
Нова Загора. Проектът е изложен за разглеждане в отдел „КРВП“ на общината. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
76. – Община Омуртаг на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ и Решение № 50 по протокол № 8
от 2.03.2012 г. от заседание на Общинския съвет – гр. Омуртаг, във връзка със заявление вх.
№ 91-00-117 от 10.02.2012 г. от „Космо България
Мобайл“ – ЕАД, София, е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план на трасе
на линеен обект на техническата инфраструктура – електрозахранване, кабелна линия НН на
обект „Базова станция GSM/UMTS № 4760 на
GSM оператор „GLOBUL“, с. Рътлина, община
Омуртаг“. Заинтересованите могат да се запозна-
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ят с проекта, изложен за проучване в стая № 17
в сградата на Община Омуртаг. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ възражения по проекта могат
да бъдат подавани до Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг
в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3484
16. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе на оптична кабелна линия от
края на регулацията на гр. Пазараджик до края
на регулацията на с. Ивайло, попадащ изцяло
в обхвата на път – IV клас, означен като ПИ
55155.11.61 от КККР на землище Пазарджик и
като ПИ 000108 от КВС на землище с. Ивайло
с обща дължина 806 м съгласно изчертаните с
червено трасета и сервитути и регистъра на засегнатите имоти към проекта. Проектът е изложен
в общината, ет. 5, стая 503. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения до
общинската администрация.
3448
17. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе на оптична кабелна линия
от края на регулацията на с. Алеко Константиново до края на регулацията на с. Главиница,
попадащо изцяло в обхвата на път – IV клас,
означен като ПИ 000157 по КВС на землище
А леко Константиново и като ПИ 000230 по
КВС на землище с. Главиница с обща дължина
544 м съгласно изчертаните с червено трасета
и сервитути и регистъра на засегнатите имоти
към проекта. Проектът е изложен в общината,
ет. 5, стая 503. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения до общинската
администрация.
3447
89. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
е изработен проект на ПУП – парцеларен план за
обект: „Подземна оптична кабелна мрежа във и
между селата Граф Игнатиево, Динк, Крислово,
Калековец до границата с община „Раковски“.
Проектното трасе минава през следните имоти:
В с. Граф Игнатиево, община „Марица“: 30.50 – за
селскостопански, горски, ведомствен път; 61.31 –
изоставена орна земя; 61.37 – отводнителен канал;
61.138 – за селскостопански, горски, ведомствен
път. В с. Динк, община „Марица“: 1.70 – за селскостопански, горски, ведомствен път; 10.39 – за
местен път; 11.26, 11.31 – за селскостопански,
горски, ведомствен път; 11.33, 13.30 – напоителен
канал; 13.33, 13.35 – за селскостопански, горски,
ведомствен път; 13.37 – напоителен канал; 14.31,
14.34 – за селскостопански, горски, ведомствен
път. В с. Крислово, община „Марица“: 2.29 – водно
течение, река; 2.35 – за местен път; 3.17 – отводнителен канал; 3.18 – за местен път. В с. Калековец,
община „Марица“: 1.31, 1.33 – за селскостопански,
горски, ведомствен път; 1.175 – напоителен канал;
1.178 – отводнителен канал; 2.142 – изоставена
орна земя; 2.151 – напоителен канал. Проектът се
намира в сградата на общинската администрация,
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стая 408, и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в едномесечен срок от датата
на обнародването в „Държавен вестник“ могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация „Марица“, област Пловдив.
3340
59. – Община Полски Тръмбеш на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че са изработени
проекти на подробни устройствени планове
(ПУП) – парцеларни планове за трасета за линейни обекти на техническата инфраструктура,
свързана с изискванията за изграждане на Пречиствателно съоръжение за отпадни води (ПСОВ) в
поземлен имот ПИ кад. № 57354.29.2 по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Полски
Тръмбеш, както следва: 1. подробен устройствен
план – ПП – трасе на захранващ водопровод от
т. 1 в поземлен имот ПИ кад. № 57354.300.2612
през ПИ кад. № 57354.300.2464; 57354.300.2465;
57354.33.9; 57354.33.13; 57354.25.3; 57354.48.12 и
57354.29.3 по КККР на гр. Полски Тръмбеш; 2.
подробен устройствен план – ПП – трасе на захранващ ел. провод от т. 1 в поземлен имот ПИ
кад. № 57354.22.13 през ПИ кад. № 57354.22.62;
57354.30.29; 57354.30.18; 57354.29.5 и 57354.29.3
по КККР на гр. Полски Тръмбеш; 3. подробен
устройствен план – ПП – трасе на захранващ телекомуникационен кабел от т.1 в поземлен имот
ПИ кад. № 57354. 30.31 през ПИ кад. № 57354.29.5
и 57354.29.3 по КККР на град Полски Тръмбеш.
Проектите на трасетата за линейни обекти на
техническата инфраструктура са на разположение
на заинтересованите всеки работен ден от 8 до
17 ч., стая 303 на общината. В едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проектите до общинската администрация.
3485
90. – Община Правец на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план на
подземна кабелна линия, подземен водопровод и
канализация за дъждовни и отпадни води – довеж даща инфраст ру кт у ра за поземлен имот
№ 065090, м. Банчовец, землище на гр. Правец.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Правец.
3381
90а. – Община Правец на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
на подземна кабелна линия и подземен водопровод – довеждаща инфраструктура за поземлен
имот № 041001, м. Петровица, землище на с.
Разлив, община Правец. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – Правец.
3382
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16. – Община Първомай на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за външно
ел. захранване на обект: „Фотоволтаичен парк“
в ПИ № 010108 в землище с. Градина, община
Първомай, област Пловдив. Плановете са изложени в общинска администрация Първомай,
стая № 107. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да подават писмени
възражения по проекта в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ в общинска
администрация Първомай.
3459
195. – Общ и на Са н да нск и на основа н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен
план за проектно трасе на eлектропровод 20 kV в
землище с. Лиляново за МВЕЦ „Тремошница“ на
р. Санданска Бистрица. Трасето на електропровода
преминава през имот 000.371 – широколистни
дървесни видове, землище на с. Лиляново, община Сандански. Планът е изложен в сградата
на общината, ет. 4, стая 5. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
3383
82. – Община Созопол (ЕКАТТЕ 67800), област Бургас, на основание чл. 128, ал. 2 и чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
на обект: „Канализационен тласкател от Локална канално-помпена станция до съществуваща
канализация в м. Буджака и м. Мапи, землище
гр. Созопол, участък в горския фонд. Тласкателят – предмет на тази разработка, се намира в
западната част на местността. Обхватът на проекта за парцеларен план е частта от тласкателя,
преминаващ през горска територия. Трасето преминава през 4 поземлени имота: ПИ 67800.42.70,
ПИ 67800.42.61, ПИ 67800.42.71 и ПИ 67800.42.44.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания пред
общинската администрация.
3344
65. – Областният управител на област Стара
Загора на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед
№ РД-09-151 от 22.03.2012 г. е одобрен работният проект и издадено Разрешение за строеж
№ 2 от 22.03.2012 г. за обект от техническата
инфраструктура: „ВЛ 110 kV за присъединяване
на ФвЕЦ „Казанлък“ към преносната ел. мрежа
110 kV („Ясеново“) – реконструкция на ВЛ 110 kV
„Освобождение“ от п/ст „Сахране“ и присъединяване в стълб № 85 – съществуващ на новата
п/ст 20/110 kV на площадката на ФвЕЦ „Казанлък“, с възложител „Национална електрическа
компания“ – ЕАД, София, със седалище и адрес
на управление 1040 София, ул. Триадица 8, ЕИК
000649348. Обектът е втора категория съгласно
чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „б“ ЗУТ и чл. 4, ал. 2,
т. 1, чл. 5 във връзка с чл. 13, ал. 1 и 3 от На-
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редба № 1 от 2003 г. на МРРБ за номенклатурата
на видовете строежи. Трасето е разположено в
имоти: 010004 на община Казанлък, 000024 на
държавата, 011001 на община Казанлък, всички
в землището на с. Голямо Дряново на община
Казанлък по картата на възстановената собственост, продължава по съществуващото трасе на ВЛ
110 kV в имоти: 000030 на държавата, 000033 на
община Казанлък, 000036 на община Казанлък,
011001 на община Казанлък, 022001 на Кръстю
Косев Иванов, 023001 на Ненчо Илиев Хайлазов,
023041 на Кина Илиева Синева, 023053 на Донка
Иванова Косева, всички в землището на с. Голямо Дряново, община Казанлък, по картата на
възстановената собственост; в землището на с.
Горно Сахране в имоти: 000051 на община Павел
баня, 000063 на община Павел баня, 000065 на
община Павел баня, 000078 на община Павел
баня, 000081 на община Павел баня, 000091 на
община Павел баня, 000122 на кметство с. Горно
Сахране, 000157 на кметство с. Горно Сахране,
000159 на кметство с. Горно Сахране, 000160 на
кметство с. Горно Сахране, 023002 на Стефан
Христов Дянов, 023003 на Стефан Христов Милев, 023004 на Лальо Петров Лазаров, 023005 на
Яко Илиев Яков, 023006 на Стефанка Георгиева
Николова, 023007 на Танчо Димитров Михайлов,
023008 на Тодор Нанев Тодоров, Васила Тенева
Хаджийска, Димитър Лалев Топалов и Злата
Маркова Бошнакова, 023012 на Петър Лазаров
Илиев, 023013 на Танчо Димитров Михайлов,
023015 на Георги Кръстев Плачков, 023048 на
Наньо Илиев Яков, 023063 на Христо Тодоров
Костадинов, 027001 на Аврам Петров Костов,
027002 на Емин Махмудов Асанов, 027003 на
Иван Георгиев Дурев, 027004 на Христо Лазаров Илиев, 027005 на Герасим Досев Иванов,
027006 на Тотьо Стефанов Калчев, 027008 на
Иван Петков Шиков, 027010 на Пенка Досева
Анагелова, всички по картата на възстановената
собственост в землището на с. Горно Сахране,
община Павел баня. Заповедта за одобряване и
разрешението за строеж може да бъде обжалвана
от заинтересуваните лица съгласно чл. 149, ал. 4
ЗУТ, като жалбите се подават чрез областния
управител на област Стара Загора до Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3505
2. – Община Сунгурларе на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект „Довеждащ водопровод за водоснабдяване
на с. Черница, гр. Сунгурларе, с. Славянци, с.
Чубра, с. Мокрен, с. Пъдарево и Полеви учебен
полигон „Ново село“, за трасето на водопровода,
минаващо на територията на община Сунгурларе
през землищата на с. Климаш, с. Лозарево, с. Черница, гр. Сунгурларе, с. Славянци, с. Чубра, на
отклонение към НР – с. Черница, на отклонение
към НР – гр. Сунгурларе, на отклонение към
НР – с. Славянци, и отклонение към НР – с. Славянци, участък в регулацията на с. Славянци.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, отдел „УТ“, ет. 2, стая 3. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ
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на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
3384
5. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че с решение по т. 22 от
протокол № 6 от 21.02.2012 г. на Експертния
съвет по устройство на територията на Община
Хасково е приет проект за подробен устройствен
п лан – изменение на п лана за рег улаци я и
застрояване на част от жилищен район „Република“ между ул. Акация, ул. Могила, ул. Ятак
и ул. Ястреб, Хасково. Променя се уличната
регулация по ул. Ястреб от ул. Картечар до ул.
Ятак. Проектира се продължение на ул. Ястреб
на запад до ул. Акация и на изток през имот
с идентификатор 77195.727.353. Промен ят се
очертанията на кв. 8. Проектират се улици по
улиците Айтос, Баба Вида, Надежда, Картечар,
Лале, Звезда, Република, Росица и Ятак в участъка между ул. Ястреб и ул. Могила. Урегулират се нови кв. № 843, 844, 845, 717, 4, 3, 754 и
755. Проектира се улица източно от имота на
„ВиК“ – ЕООД, Хасково, в участъка между ул.
Ястреб и ул. Могила. Променят се очертанията
на кв. 6. Проектират се улици източно от ул.
Ятак, които урегулират нови кв. № 837, 838, 839 и
840. Проектират се улици, които урегулират нови
кв. № 841, 842 и кв. 7. Предвид това, че част от
проектната улица по действащия план за регулация от о.т. 3404 до о.т. 3135 не е реализирана,
се проектира улица, която свързва ул. Могила
с вътрешнокварталната улица пред (западно от)
жилищен блок № 27 в ж.к. Орфей. Урегулира се
нов кв. № 646. В новообразуваните квартали се
урегулират поземлени имоти с предназначение
„За жилищно строителство“ и „За комплексно
ниско жилищно застрояване“. С изменението
на плана за застрояване за жилищен район
„Република“ се предвижда ниско застрояване за
жилищни нужди. Проектът се намира в дирекция „Устройство на територията“ на ул. Михаил
Минчев 3, ет. 1, стая 13, и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. Приемни
дни – всеки вторник и четвъртък от 9 до 12 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекота за подробен
устройствен план до общинската администрация.
3411
127. – Общинската служба по земеделие – Шу
мен, на основание чл. 18д, ал. 4 във връзка с
чл. 18б, ал. 2 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите, че в сградата на Община Шумен
и Областна управа Шумен е обявен график за
уточняване на границите на земеделските земи,
разположени в териториите по чл. 18г, ал. 1, т. 1
ППЗСПЗЗ – граници на имоти с възстановена
собственост по реда на § 4 ПЗРЗСПЗЗ, за землището на гр. Шумен, ЕКАТТЕ 83510, местност
Дивизионна болница – кадастрален район 655,
местност Новоселски път – кадастрален район
655, и за землището на с. Лозево, ЕКАТТЕ 44032,
местност Старите лозя.
3460
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Върховният административен съд на основание чл. 181 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от
Красимир Петров Станоев от гр. Пазарджик и
Фондация „Асоциация за европейска интеграция
и права на човека“ със седалище Пловдив срещу чл. 4, ал. 1, т. 2 от Правилника за приемане
на студенти в Националната спортна академия
„Васи л Левск и“ п рез у чебната 20 06/20 07 г.
и издадено на основание същата разпоредба
приложение № 1 – „Заболявания, при които не
се разрешава кандидатстване в Националната
спортна академия“, по което е образувано адм.
дело № 1114/2012 по описа на Върховния административен съд.
3475
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс обявява,
че е постъпила жалба от „Рейт 2000“ – ЕООД,
ЕИК 130290642, със седалище и адрес на управление София, ж. к. Люлин, бл. 152, ет. 3, ап. 12,
представлявано от Калин Петков Русев, против
разпоредбата на чл. 4, ал. 4 в частта относно думите „валутни обменни бюра“ от Наредба № 10
за реда и условията за поставяне на преместваеми
обекти и елементи на градското обзавеждане и
рекламната дейност на територията на община
Несебър, приета от Общинския съвет – гр. Несебър. По оспорването е образувано адм. дело
№ 456/2012, насрочено за 7.06.2012 г. от 10,40 ч.
3393
Административният съд – Варна, съобщава
за направено оспорване от Божидар Атанасов
Нацев и Мария Атанасова Ангелова от Варна
срещу Решение № 3408-7 от протокол № 35 от
22, 23 и 29.06.2011 г. на Общинския съвет – гр.
Варна, с което е приет ПУП – ПУР на СО „Чайка“ в частта относно ПИ 86 (стар ПИ 665/3090).
Заинтересованите лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането
им като ответници по адм. дело № 3422/2011 на
Административния съд – Варна, в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството
им на заинтересовани лица. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
обжалвания административен акт, както и за
присъединяване към подадени жалби.
3426
Административният съд – Варна, съобщава
за направено оспорване от „Инжстройинженеринг“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Александър Дякович 31, представлявано
от Бистра Николова Николова, на Заповед № Г-13
от 16.01.2012 г. на зам.-кмета на Община Варна,
с която е одобрен ПУП – ПРЗ за УПИ ХІІІ-54,
кв. 2 по плана на 26-и м.р. на гр. Варна. Заинтересованите лица могат да подадат заявление за
конституирането им като ответници по адм. д.
№ 742/2012 в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“,
към което да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството им на заинтересовани
страни. Към заявлението е недопустимо да се
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правят искания за отмяна на обжалваната заповед, както и за присъединяване към подадената
от „Инжстройинженеринг“ – ЕООД.
3486
Административният съд – Добрич, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е постъпило
оспорване с вх. № 562 от 20.02.2012 г. от Лилия
Димитрова Захариева, Виолета Пенчева Дечева,
Павлета Николова Димитрова, Надежда Кирилова Иванова, Магдалина Николова Генова,
Коста Павлов Павлов и Николай Илиев Статев, всичките от Добрич, срещу Заповед № 896
от 2.07.2007 г. на кмета на Община Добрич за
одобряване на изменение на ПУП – ПР за УПИ
І – за ОО, и УПИ ІІ – за ЖС, ОО и трафопост в
кв. 116 на ЦГЧ на гр. Добрич, във връзка с което
оспорване е образувано АД № 89/2012 по описа
на Административния съд – Добрич, с указание,
че заинтересуваните лица, за които заповедта
се явява благоприятен акт, могат в едномесечен
срок от деня на обнародването в „Държавен
вестник“ да подадат заявление в изискуемата
съгласно чл. 218, ал. 4 ЗУТ форма, за да бъдат
конституирани като ответници по делото. По
оспорването е образувано адм. дело № 89/2012
по описа на Aдминистративния съд – Добрич,
насрочено за 21.05.2012 г.
3425
Административният съд – Пловдив, съобщава, че Ненчо Димитров Димитров от Пловдив,
кв. Прослав, ул. Прослава 24, е оспорил Заповед
№ ОА-3273 от 4.11.2008 г., издадена от кмета на
Община Пловдив, с която е одобрен ПУП – план
за регулация и застрояване, за поземлен имот
№ 050002, дял ІІ (договор от 31.01.2007 г. за разпределение на реалното ползване на съсобствен
недвижим имот между собствениците), м. Прослав, землище Пловдив-запад, община Пловдив, съгласуван с писмо № 6581 от 9.07.2007 г.
на РИОКОЗ – Пловдив, РИОСВ – Пловдив, с
писмо № 2931 от 11.07.2007 г. и план-схеми за
водоснабд яване и канализаци я, съгласу вани
от „В и К“ – ЕООД, Пловдив, на 13.07.2007 г.;
електрификация на 4.12.2007 г. и транспортно-комуникационна схема, съгласувана с ОД
„Полиция“, Пловдив, със становище № ВЯ/К АТ2218 от 31.01.2008 г., като урегулира поземлен
имот № 050002, дял ІІ (договор от 31.01.2007 г.
за разпределение на реалното ползване на съсобствен недвижим имот между собствениците),
м. Прослав, землище Пловдив – запад, община
Пловдив, като се образуват нови УПИ І-050002 –
ж илищно застрояване, У ПИ ІІ-050002 – ж илищно застрояване, УПИ ІІІ-050002 – жилищно
застрояване, УПИ ІV-050002 – жилищно застрояване, УПИ V-050002 – жилищно застрояване,
УПИ VІ-050002 – жилищно застрояване, VІІ050002 – жилищно застрояване, с ново свободно
основно застрояване за УПИ 050002 – жилищно
застрояване, VІ-050002 – жилищно застрояване,
и І-050002 – жилищно застрояване, свързано
в две УПИ основно застрояване между УПИ
ІІ-050002 – жилищно застрояване, и УПИ ІІІ050 0 02 – ж и л и щ но зас т роя ва не, и свърза но
между две УПИ допълващо застрояване – между УПИ ІІІ-050002 – жилищно застрояване, и
УПИ ІV-050002 – жилищно застрояване; между
І-050002 – жилищно застрояване, и УПИ ІІІ-
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050002 – жилищно застрояване, и задънена улица
по червените и сините линии и надписи за регулацията, червените ограничителни и задължителни
линии за застрояването и матрица с устройствени
показатели за зона Жм1 – нискоетажно жилищно
строителство, с височина до 10 м, с плътност на
застрояване 50 %, Кинт. – 1,2, озеленяване повече
от 40 %, указани със син цвят, и корекции със
зелен цвят на Кинт. Заинтересованите лица могат
да се конституират като ответници по делото в
едномесечен срок от обнародване на обявлението
чрез заявление, което съдържа: 1. трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. 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;
4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересованото лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на
заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи
качеството на заинтересовано лице на заявителя.
Административно дело № 372/2012 е насрочено
за 22.05.2012 г. от 9 ч.
3394
Административният съд – Пловдив, съобщава, че Христо Стефанов Христов от Пловдив е
оспорил Заповед № 1143 от 14.11.2011 г., издадена
от кмета на Община Карлово, с която е одобрен
проект за изменение на подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация (ПР) – частично за урегулирани поземлени имоти (УПИ)
ХІ-508 и Х-509 и улична регулация по улица с о.т.
232-233-234-235 в кв. 60 по устройствения план
на с. Васил Левски, община Карлово. Проектът
предвижда изместването на дворищната регулация между УПИ Х-509 и ХІ-508 да тангира
по съществуващата имотна граница. Отпада
нереализирана улица с о.т. 235-234-233 и образуване на нова тупична улица с о.т. 535а-235б
за захранване на УПИ ХІ-508 съгласно нанесените линии, надписи, зачерквания и щрихи
с кафяв и зелен цвят. Заинтересованите лица
могат да се конституират като ответници по
делото в едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ чрез заявление, което съдържа: 1. трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. 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; 4. номер на делото; 5. акта, който се
оспорва, и органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересованото лице желае да бъде
конституирано в производството като ответник;
7. подпис на заявителя. Към заявлението следва
да се приложат писмени доказателства, удосто-
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веряващи качеството на заинтересовано лице на
заявителя. Административно дело № 3298/2011
е насрочено за 22.05.2012 г. от 10 ч.
3487
Административният съд – София-град, съобщава, че по описа на съда е образувано адм.
дело № 9889/2011 на второ отделение, 25 състав,
насрочено за 11.06.2012 г. от 9,30 ч., по жалба на
„Райфайзен Лизинг България“ – ООД, представлявано от управителите Васил Кошничаров и
Добромир Добрев, срещу Заповед № РД-09-50-1673
от 25.10.2010 г. на главния архитект на Столичната община, с която е одобрен: 1. Изменение
на план за регулация на кв. 1а за създаване
на нови У ПИ „СГНС – Пси хо-неврологична
болница“ и VІІІ-711,348 – „За обществено обслужване, складове, офиси, жс и трафопост, м.
СГНС – Психо-неврологична болница; 2. план
за застрояване на нов УПИ VІІІ-711,348 – „За
обществено обслужване, складове, офиси, жс и
трафопост“, кв. 1а, м. СГНС – Психо-неврологична болница. Всяко заинтересовано лице може
да поиска конституирането му като ответник
по делото със заявление, подадено до съда по
номера на делото, в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“, което да съдържа
следната информация: 1. трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. 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;
4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; 6. заявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересовано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок.
3531
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
адм. д. № 673/2012 по описа на ІІ отделение, 27
състав, насрочено за 24.04.2012 г. от 9,30 ч. по
жалба на Лиляна Николова Райчева срещу Заповед
№ РД-09-50-641 от 14.05.2008 г. на главния архитект
на СО, с която е одобрен проект за изменение на
плана за регулация на в.з. Банкя, кв. 15, изменение на улица от о.т. 216 и о.т. 217. Отреждане
на нови УПИ: ХХІІІ-1535, ХХІV-69 – „За учебен
център“ и ХХV – „За трафопост“, и изменение
на плана за застрояване на УПИ: ХХІІІ-1535,
ХХІV-69 – „За учебен център“ и ХХV – „За трафопост“, кв. 15, в.з. Банкя. В едномесечен срок
от деня на обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите страни могат да се конституират като ответници по делото чрез подаване
на заявление до съда. Заинтересованите лица
имат право да се конституират като ответници
в производството пред съда в срока по ал. 1 чрез

ВЕСТНИК

БРОЙ 27

подаване на заявления до съда със съдържанието,
определено в чл. 218, ал. 4 ЗУТ, и приложенията,
посочени в чл. 218, ал. 5 ЗУТ. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индвидиуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадени жалби.
3532
Административният съд – Шумен, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпило
оспорване против Заповед № 106 от 21.03.2005 г.
на кмета на Община Нови пазар, с която на основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка с чл. 134,
ал. 1, т. 1 ЗУТ и протоколно решение № 55 от
17.03.2005 г. на ЕСУТ е одобрена по плана на гр.
Нови пазар промяна в улична и дворищна регулация на кв. 82, като УПИ ХVIII – „Жилищно
строителство“, се заличава и се образуват три
нови УПИ, както следва: УПИ ХVIII с площ
4700 кв. м, УПИ ХХI с площ 3330 кв. м и УПИ
ХХII с площ 3900 кв. м и се прокарва нова улица с
ОК 311-311а-311б-311в по съществуващия кадастър
с тупик – с площ 1870 кв. м. В едномесечен срок
от деня на обнародването в „Държавен вестник“
на това съобщение заинтересуваните лица могат
да подадат заявление за конституирането им в
качеството на ответници в производството по
оспорване на Заповед № 106 от 21.03.2005 г. на
кмета на Община Нови пазар, като следва да
подадат заявление по реда на чл. 218, ал. 4 ЗУТ
ведно с изискуемите писмени доказателства,
удостоверяващи качеството им на заинтересувани
страни по чл. 218, ал. 5 ЗУТ. По оспорването е
образувано адм.д. № 94/2011 по описа на Административния съд – Шумен.
3263
Административният съд – Шумен, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпило оспорване от Стефан Димитров Стоянов
от с. Никола Козлево, област Шумен, действащ
чрез процесуалния си представител адв. М. Марков, против Заповед № РД-138 от 16.06.2011 г.
на кмета на Община Никола Козлево, с която
на основание чл. 110, 128 и чл. 134, ал. 1, т. 3
и ал. 2, т. 6 ЗУТ, Заповед за допускане № РД94 от 9.05.2011 г. и протокол № 4 от 1.06.2011 г.
на ОБЕСУТ е одобрено по плана на с. Никола
Козлево, община Никола Козлево, частично
изменение на плана за регулация за урегулиран
поземлен имот VIII-121 от кв. 31, с цел връщане на имота по кадастралната карта, като се
запазва предназначението на имота – в територия за малкоетажно строителство – Жм, като
след промяната на регулацията урегулираните
поземлени имоти имат следните площи: УПИ
VIII-121 – 1015 кв. м, УПИ VII-122 – 524 кв. м,
и УПИ VI-122 – 759 кв. м. В едномесечен срок
от деня на обнародване в „Държавен вестник“
на това съобщение заинтересованите лица могат
да подадат заявление за конституирането им в
качеството на ответници в производството по
оспорване на Заповед № РД-138 от 16.06.2011 г.
на кмета на Община Никола Козлево, като
следва да подадат заявление по реда на чл. 218,
ал. 4 ЗУТ ведно с изискуемите писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на
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заинтересовани страни по чл. 218, ал. 5 ЗУТ.
По спорването е образувано адм.д. № 53/2012
по описа на Административния съд – Шумен.
3395
Пловдивск и ят окръжен съд, г ра ж данско
исково отделение, съобщава на Матю Джеймс
Симънс, гражданин на Великобритания, че срещу
него пред Пловдивския окръжен съд е заведено
гр.д. № 465/2012, XV гр.с., по молба на Димитър
Георгиев Георгиев от Пловдив, ул. Огоста 33, за
допускане пълното осиновяване на детето Даниел
Симънс, родено на 21.04.2005 г. в гр. Иойвил, Великобритания, от майка Таня Пламенова Дечева.
Съдът му указва, че в 14-дневен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“
може да се яви в канцеларията на Пловдивския
окръжен съд, бул. Шести септември 167, исково отделение, XV гр.с., за да получи преписи
от молбата на Димитър Георгиев Георгиев с
приложенията към нея, както и че ако въпреки
обнародването не се яви в съда в определения
срок, за да получи съдебните книжа, съдът ще
назначи особен представител в производството
по заведеното против него дело.
3424
Врачанският районен съд, 8 гр. състав, призовава Абдел Малек Буталби, роден на 28.04.1972 г.,
алжирски граажданин, с неизвестен адрес, да
се яви в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ в деловодството на съда за
получаване на препис от искова молба и доказателствата по гр.д. № 635/2012 по описа на ВРС,
заведено от Вероника Григорова Беловарска от
Враца, с правно основание чл. 132, ал. 1, т. 2 във
връзка с чл. 134, т. 1 СК. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай ще му бъде
назначен особен представител.
3266
Павликенският районен съд призовава Радостина Денчева Иванова с настоящ неизвестен
адрес в Испания да се яви в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството на съда за получаване на препис от
искова молба и приложения към нея за отговор
по чл. 131 ГПК по гр. д. № 981/2011, заведено от
ЕТ „Рачев – 2 – Николай Рачев“ със седалище и
адрес на управление Павликени, по чл. 19, ал. 3
ЗЗД. Ответницата да посочи съдебен адрес, в
противен случай ще є бъде назначен особен
представител.
3427
Пловдивският районен съд, ІV гр. състав,
призовава Кристина Е. Баева, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 9.05.2012 г. в 9,30 ч.
като ответница по гр. д. № 10666/2011, заведено
от Петър Георгиев Гигов от гр. Пловдив, за делба. Ако въпреки публикацията ответникът не се
яви в съда при разглеждане на делото, съдът му
назначава особен представител.
3519
Плевенският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 5 във връзка с ал. 1 ЗОПДИППД във връзка
с чл. 124, ал. 5 ГПК обявява, че в същия съд е
образувано гр.д. № 978/2011 по предявено на
17.11.2011 г. мотивирано искане (искова молба),
вписано в СВ при АВ – Плевен, на 29.11.2011 г.,
от КУИППД – София, против ответниците Тодор
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Илиев Никифоров с постоянен и настоящ адрес
Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 96 , вх. Б, ет. 1, ап. 3,
и Красимир Тодоров Никифоров, с постоянен и
настоящ адрес Варна, район „Одесос“, ул. Съединение 6, ет. 8, ап. 99, двамата лично и като
законни наследници на Милка Кръстева Никифорова, бивш жител на Плевен, за отнемане в
полза на държавата на следното имущество на
обща стойност 982 631 лв., а именно:
От Тодор Илиев Никифоров и Красимир Тодоров
Никифоров на основание чл. 10 във връзка с чл. 5,
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
1. Недвижим имот, намиращ се в Плевен, а
именно: апартамент № 3 на ет. 1, вх. Б, жил. бл.
№ 96 в ж.к. Сторгозия, състоящ се от три стаи,
кухня, клозет, баня, с площ 88,34 кв. м при съседи:
изток – стълбище, запад – вх. А, север – улица,
отгоре – ап. 6 на Георги Великов Георгиев, отдолу – мази, заедно с принадлежащото му избено
помещение № 3 с площ 3,58 кв. м при съседи:
североизток – улица, югозапад – мазе № 4 на
Иван и Палома Облашки, северозапад – коридор, югоизток – вх. В, както и 1,109 % ид.ч. от
общите части на сградата и съответно от правото
на строеж върху държавна земя в стр. кв. 716 по
плана на Плевен.
2. Недвижим имот: самостоятелен обект – апартамент № 23 с идентификатор 10135.4505.60.5.23,
намиращ се в сградата на бл. 208, вх. 1, ет. 6, в
ж.к. Владислав Варненчик, втори микрорайон на
гр. Варна, община Варна, състоящ се от две стаи,
кухня, баня-тоалетна и входно антре, със застроена
площ 57,30 кв. м при граници по нотариален акт:
апартамент 22, апартамент 24, коридор и зелени
площи, при граници по карта 10135.4505.60.5.22
и 10135.4505.60.5.24, заедно с принадлежащото
избено помещение № 23 при граници: изба на
апартамент 22, изба на апартамент № 24, изба
на апартамент № 21 и жилища, както и 0,5478 %
идеални части от общите части на сградата и от
правото на строеж върху държавното дворно място.
3. Лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег.
№ ЕН3755ВК, рама № WVWZZZ1HZRB092825,
двигател № ABS856978, първоначална регистрация 31.05.1994 г.
От Тодор Илиев Никифоров на основание чл. 10
във връзка с чл. 5, чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
4. Недвижим имот, намиращ се в Плевен,
а именно: апартамент № 18, ул. Гренадирска
84, в блок Съдружие, вх. Б, на ет. 6, състоящ
се от спалня, дневна, кухня, баня с клозет, със
застроена площ 60,22 кв. м, при съседи: изток
и запад – двор, север – ап. 17 на Емил Борисов
Петров, юг – ап. 16 на Илия и Стефка Илиева от
вх. А, горе – ап. 21 на Тодор и Малинка Тодорови,
долу – ап. 15 на Николай Михайлов Шекерджиев,
заедно с принадлежащото към това жилище избено помещение 7 при съседи: изток – мазе № 16
на Кирил и Бориславка Владови, запад – мазе
№ 6 на Николай Михайлов Шекерджиев, юг – коридор, горе – стълбище, както и с 0,847 % ид.ч.
от общите части на сградата и 0,809 % ид.ч. от
правото на строеж, отстъпено върху държавна
земя – в стр. кв. 133 по плана на гр. Плевен, и с
всички подобрения в описания имот към момента
на договарянето му.
5. Недвижим имот, намиращ се в Плевен, а
именно: апартамент № 14, ул. Гренадирска 32,
блок Юни, секция ІІ, вх. Б, ет. 6, с изложение:
изток-запад, застроен на 98 кв. м без стълбището,
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състоящ се от две спални, хол, столова, кухня,
баня-тоалетна, при съседи: отдолу – Цветан и
Иванка Личеви, отгоре – Цочо Цочев Димитров,
от изток и запад – двор, от юг – І секция, от
север – Андрей и Антоанета Андрееви и коридор, заедно с принадлежащото към апартамента
избено помещение № 9, застроено на 9 кв. м в
източната страна на мазата, при съседи: Люба и
Петър Панкови, Кирил Кочев Андреев и коридор,
заедно с принадлежащото му таванско помещение
№ 19, застроено на площ 7 кв. м, във вътрешната
страна на тавана при съседи: Любен и Добринка
Личеви, Динка Илиева Спасова, коридор, и ІІІ
секция, заедно с 1/63 ид.ч. от стълбището, общата
избена част, общата таванска част, външната канализация и външната ел. мрежа до ел. таблото и
от отстъпеното право на строеж върху държавна
земя в УПИ І в кв. 353 по плана на гр. Плевен.
От Тодор Илиев Никифоров на основание чл. 9
във връзка с чл. 5, чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
6. Недвижим имот, намиращ се в с. Тученица,
община Плевен, област Плевен, а именно: урегулиран поземлен имот, намиращ се в с. Тученица,
община Плевен, ул. Дамян Пешев 37, с площ 940 кв.
м, съставляващ имот № ІХ-147 в кв. 48 по плана
на селото, заедно с построената в същия имот
масивна стопанска сграда при граници и съседи
на имота: север – улица, изток – УПИ № Х-147 на
Георги Банчев, юг – улица, запад – УПИ № VІІІ146 на Красимир Ковачев.
7. Недвижим имот, а именно: апартамент
№ 142 – самостоятелен обект с идентификатор
№ 10135.4505.52.1.19, намиращ се в гр. Варна,
ж.к. Владислав Варненчик, бл. 206, който блок
съгласно кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-30 от 19.06.2007 г. на изпълнителния
директор на АГКК е сграда № 1, изградена в
поземлен имот с идентификатор № 10135.4505.52,
във вх. 58 пет, ет. 5, състоящ се от: две стаи,
кухня, баня-тоалетна, коридор и балкон, със
застроена площ 60,54 кв. м, при граници съгласно схема: на същия етаж самостоятелен обект
№ 10135.4505.52.1.18 и № 10135.4505.52.1.20, под
обекта: самостоятелен обект № 10135.4505.52.1.15,
над обекта – 10135.4505.52.1.23, а граници съгласно документ за собственост: апартамент № 141,
стълбищна площадка, апартамент № 143, ведно
с прилежащото му избено помещение, без номер
в първичния документ за собственост, с площ
2,86 кв. м, при граници: изба на апартамент № 143
и от две страни коридор, както и 0,5407 идеални
части от общите части на сградата и от правото
на строеж върху поземлен имот с идентификатор
№ 10135.4505.52.
8. Недвижим имот, намиращ се във Варна,
ул. Димитър Икономов 36, в комплекс „Вива
4“, а именно: ателие № 74 с идентификатор
10135.2555.277.1.74 съгласно схема № 5499 от
15.03.2010 г. на СГКК – Варна, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в
поземлен имот с идентификатор : 10135.2555.277,
вх. Б, ет. 4, със застроена площ 55,23 кв. м, състоящо се от: входно антре, дневна зона с кухненски бокс, една спалня, баня и отделно тоалетна,
при граници, съседни самостоятелни обекти
в сградата: на същия етаж: 10135.2555.277.1.73,
10135.2555.277.1.110; под обекта: 10135.2555.277.1.64,
над обекта: 10135.2555.277.1.80, 10135.2555.277.1.116;
ведно с прилежащите части: мазе № 74 с площ
2,75 кв. м при граници: мазе № 73, мазе № 75
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и избен коридор, както и 6,75 кв. м идеални
части от общите части на сградата и прилежащите към жилището – 0,1956 % идеални части
от правото на строеж и от поземления имот, в
който е построена сградата, с идентификатор
№ 10135.2555.277, целият с площ 4736 кв. м по
кадастралната карта, намиращ се във Варна, п.к.
9000, район „Приморски“, стар идентификатор:
квартал 19, парцел І, при съседи на поземления
имот: 10135.2555.278, 10135.2555.46, 10135.2555.294.
9. Недвижим имот, намиращ се във Варна,
ж.к. Владислав Варненчик, бл. 11, вх. 10, а
именно: апартамент № 19, ет. 7, със застроена площ 60,90 кв. м, състоящ се от: две стаи,
кухня, баня-тоалетна, коридор, два балкона,
представляващ самостоятелен обект в сграда с
идентификатор № 10135.4504.492.10.19, при съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
10135.4504.492.10.20, под обекта: 10135.4504.492.10.16,
и над обекта: 10135.4504.492.10.22, ведно с принадлежащата му изба, без посочен номер в документа
за собственост, с площ 2,48 кв. м при граници по
нотариален акт: коридор, тревна площ, изба на
ап. 10, тревна площ, както и 1,9289 % ид. части
от общите части на сградата, с означен № 10 и
от правото на строеж върху мястото, върху което
е построена последната, представляващо поземлен имот с идентификатор № 10135.4504.492 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-30 от 19.06.2007 г.
на ИД на АГКК.
10. Недвижим имот, намиращ се във Варна, ул.
Мадара 30, бл. 6, ет. 2, а именно: апартамент № 6,
представляващ самостоятелен обект в сграда с
идентификатор: 10135.2555.157.2.6 по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92 от 14.10.2008 г. на изпълнителния
директор на АГКК, на площ 58,29 кв. м, състоящ се
от: две стаи, кухня, баня, тоалетна, коридор и балкон, при съседни самостоятелни обекти: на същия
етаж: № 10135.2555.157.2.7, № 10135.2555.157.2.5,
под обекта: № 10135.2555.157.2.2, над обекта:
№ 10135.2555.157.2.11, заедно с принадлежащото
му избено помещение на площ 3,99 кв. м при
граници по документ за собственост: паркинг,
изба на ап. № 11, както и 1,2460 % идеални части от общите части на сградата с означен № 2
и от правото на строеж върху поземлен имот с
идентификатор № 10135.2555.157.
От Красимир Тодоров Никифоров на основание
чл. 8 във връзка с чл. 5, чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
11. Недвижим имот: апартамент 99, намиращ се
във Варна, ул. Съединение 6, вх. 6, ет. 8, нанесен
в кадастралната карта на гр. Варна в АГКК с
идентификатор 10135.1502.132.1.31 по кадастралната карта на гр. Варна, одобрена със Заповед
№ РД-18-98 от 10.11.2008 г. на ИД на АГКК,
състоящ се от: две стаи, кухня, баня-тоалетна,
коридор и балкон, със застроена площ 59,45 кв. м
при граници по нотариален акт: паркинг, стълбищна клетка, апартамент № 98, а по кадастрална
скица: на същия етаж: имоти с идентификатор:
10135.1502.132 .1.30 и 10135.1502.132.1.32; под обекта:
имот с идентификатор: 10135.1502.132.1.27; над
обекта: имот с идентификатор: 10135.1502.132.1.35,
ведно с принадлежащото му избено помещение,
без номер в първичния документ за собственост, със застроена площ 3,71 кв. м, при граници: паркинг, изба на ап. 98, коридор, изба на
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ап. 100, паркинг, както и 0,8132 % ид.ч. от общите
части на сградата и от правото на строеж, отстъпено върху мястото, попадащо в 13 подрайон по
плана на Варна и съставляващо поземлен имот с
10135.1502.132 по кадастралната карта на гр. Варна,
одобрена със Заповед № РД-18-98 от 10.11.2008 г.
на ИД на АГКК.
От Тодор Илиев Никифоров на основание чл. 10
във връзка с чл. 5 и чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД:
Сумата от продажбата на недвижим имот с
нотариален акт за покупко-продажба № 77, том
ХІІІ, дело № 2477/1997, е в размер 4900 лв.
Сумата от продажбата на недвижим имот
с нотариален акт за покупко-продажба № 197,
том ІІІ, рег. № 4176, дело № 349/2005, вписан в
СВ – Плевен, с дв.вх.рег. № 7187 от 14.04.2005 г.,
акт № 23, том ХІV, дело № 3030/2005, е в размер
22 200 лв.
Сумата от продажбата на недвижим имот с
нотариален акт за покупко-продажба № 4, том
ХVІ, рег. № 13156, дело № 2140/2008, вписан в
СВ – Плевен, с дв.вх.рег. № 22470 от 16.12.2008 г.,
акт № 197, том 61, дело № 14319/2008, е в размер
4500 лв.
Сумата от продажбата на недвижим имот
с нотариален акт за покупко-продажба № 193,
том VІІ, рег. № 8130, дело № 923/2007, вписан в
СВ – Плевен, с дв.вх.рег. № 10942 от 22.06.2007 г.,
акт № 181, том ХХVІІ, дело № 6495/2007, е в
размер 13 750 лв.
Сумата от продажбата на недвижим имот
с нотариален акт за покупко-продажба № 95,
том ІІІ, рег. № 2686, дело № 215/2007, вписан в
СВ – Плевен, с дв.вх.рег. № 8856 от 21.05.2007 г.,
акт № 96, том ХХІІ, дело № 5158/2007, е в размер
27 250 лв.
Сумата от продажбата на недвижим имот с
нотариален акт за покупко-продажба № 28, том
ХІV, рег. № 13956, дело № 1977/2007, вписан в
СВ – Плевен, с дв.вх.рег. № 20022 от 8.11.2007 г.,
акт № 131, том LV, дело № 13170/2007, е в размер
31 150 лв.
Сумата от продажбата на недвижим имот с
нотариален акт за покупко-продажба № 31, том І,
рег. № 634, дело № 10/2008, вписан в СВ – Плевен,
с дв.вх.рег. № 208 от 21.01.2008 г., акт № 115, том
І, дело № 133/2008, е в размер 4100 лв.
Сумата от продажбата на недвижим имот с
нотариален акт за покупко-продажба № 34, том
ІІ, дело № 451/1996, е в размер 170 лв.
От Тодор Илиев Никифоров на основание чл. 9
във връзка с чл. 5 и чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД:
Сумата от продажбата на недвижим имот с
нотариален акт за покупко-продажба № 17, том ІV,
рег. № 1578, дело № 258/2010, вписан в СВ – Плевен, с дв.вх.рег. № 8510 от 18.06.2010 г., акт № 23,
том 23, дело № 4716/2010, е в размер 59 100 лв.
Сумата от продажбата на недвижим имот
с нотариален акт за покупко-продажба № 142,
том VІІ, рег. № 5980, дело № 694/2010, вписан в
СВ – Плевен, с дв.вх.рег. № 12239 от 3.09.2010 г.,
акт № 97, том ХXXІ, дело № 6516/2010, е в размер 8500 лв.
Сумата от продажбата на недвижим имот
с нотариален акт за покупко-продажба № 19,
том ІV, рег. № 2336, дело № 392/2010, вписан в
СВ – Плевен, с дв.вх.рег. № 12377 от 9.09.2010 г.,
акт № 184, том ХXXІ, дело № 6607/2010, е в
размер 21 000 лв.
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Сумата от продажбата на недвижим имот с
нотариален акт за покупко-продажба № 177, том
І, рег. № 3847, дело № 172 от 27.09.2011 г., вписан
в СВ – Варна, с дв.вх.рег. № 21470 от 28.09.2011 г.,
акт № 71, том LХІ, дело № 12972/2011, е в размер 37 200 лв.
От Тодор Илиев Никифоров и Красимир Тодоров
Никифоров на основание чл. 10 във връзка с чл. 5 и
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
Наличната сума по банкова сметка с IBAN
BG15UBBS82814011168729 в Банка „ОББ“ – АД,
клон Плевен, ведно със законната лихва считано
от датата на завеждане на иска до окончателното
плащане с титуляр Милка Кръстева Никифорова;
Наличната сума по банкова сметка в евро
с IBAN BG43FINV91502003817592 в „Първа инвестиционна банка“ – АД, ведно със законната
лихва считано от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане с титуляр Милка
Кръстева Никифорова;
Наличната сума по банкова сметка в евро
с IBAN BG05FINV91502003888116 в „Първа инвестиционна банка“ – АД, ведно със законната
лихва считано от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане с титуляр Милка
Кръстева Никифорова;
Наличната сума по банкова сметка в лева IBAN
BG52FINV91502003847112 в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, ведно със законната лихва считано
от датата на завеждане на иска до окончателното
плащане с титуляр Милка Кръстева Никифорова;
Наличната сума по банкова сметка в евро
с IBAN BG30FINV91502003847120 в „Първа инвестиционна банка“ – АД, ведно със законната
лихва считано от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане с титуляр Милка
Кръстева Никифорова;
Наличната сума по банкова сметка в лева
IBAN BG79BPBI79231097185801 в „Юробанк И
Еф Джи България“ – АД, ведно със законната
лихва считано от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане с титуляр Милка
Кръстева Никифорова;
Наличната сума по банкова сметка в лева
IBAN BG36BPBI79231065085201 в „Юробанк И
Еф Джи България“ – АД, ведно със законната
лихва считано от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане с титуляр Милка
Кръстева Никифорова;
Наличната сума по банкова сметка в евро с
IBAN BG88BPBI79231465085202 в „Юробанк И
Еф Джи България“ – АД, ведно със законната
лихва считано от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане с титуляр Милка
Кръстева Никифорова;
Наличната сума по банкова сметка в щатски долари с IBAN BG42BPBI79234165085201 в
„Юробанк И Еф Джи България“ – АД, ведно със
законната лихва считано от датата на завеждане
на иска до окончателното плащане с титуляр
Милка Кръстева Никифорова;
Наличната сума по банкова сметка в евро с
IBAN BG77BPBI79234465085201 в „Юробанк И
Еф Джи България“ – АД, ведно със законната
лихва считано от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане с титуляр Милка
Кръстева Никифорова;
Наличната сума по банкова сметка в евро с
IBAN BG50BPBI79234465085202 в „Юробанк И
Еф Джи България“ – АД, ведно със законната
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лихва считано от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане с титуляр Милка
Кръстева Никифорова;
Наличната сума по банкова сметка в евро с
IBAN BG23BPBI79234465085203 в „Юробанк И
Еф Джи България“ – АД, ведно със законната
лихва считано от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане с титуляр Милка
Кръстева Никифорова;
Наличната сума по банкова сметка в лева с
IBAN BG14SOMB91301037315001 в „Общинска
банка“ – АД, ведно със законната лихва считано
от датата на завеждане на иска до окончателното
плащане с титуляр Милка Кръстева Никифорова;
Наличната сума по банкова сметка в евро с
IBAN BG55SOMB91304437315001 в „Общинска
банка“ – АД, ведно със законната лихва считано
от датата на завеждане на иска до окончателното
плащане с титуляр Милка Кръстева Никифорова;
Сумата в размер 88 191 лв., представляваща
отпуснатите заеми на трети лица с нотариални
актове за учредяване на договорни ипотеки от
Милка Кръстева Никифорова, през периода
2006 г. – 4.04.2009 г.
От Тодор Илиев Никифоров на основание чл. 9
във връзка с чл. 5 и чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
Наличната сума по банкова сметка в евро с
IBAN BG79BPBI79234470874901 в „Юробанк И
Еф Джи България“ – АД, ведно със законната
лихва считано от датата на завеждане на иска до
окончателното плащане с титуляр Тодор Илиев
Никифоров.
Наличната сума по банкова сметка в лева с
IBAN BG86SOMB91304046648301 в „Общинска
банка“ – АД, ведно със законната лихва считано
от датата на завеждане на иска до окончателното
плащане с титуляр Тодор Илиев Никифоров.
Наличната сума по банкова сметка в лева с
IBAN BG68SOMB91304446648301 в „Общинска
банка“ – АД, ведно със законната лихва считано
от датата на завеждане на иска до окончателното
плащане с титуляр Тодор Илиев Никифоров.
Наличната сума по банкова сметка в лева
с IBAN BG26FINV91502004462851 в „Първа инвестиционна банка“ – АД, ведно със законната
лихва считано от датата на завеждане на иска до
окончателното плащане с титуляр Тодор Илиев
Никифоров.
Наличната сума по банкова сметка в щатски
долари с IBAN BG48FINV91502004500188 в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, ведно със законната
лихва считано от датата на завеждане на иска до
окончателното плащане с титуляр Тодор Илиев
Никифоров.
Наличната сума по банкова сметка в евро
с IBAN BG59FINV91502004462839 в „Първа инвестиционна банка“ – АД, ведно със законната
лихва считано от датата на завеждане на иска до
окончателното плащане с титуляр Тодор Илиев
Никифоров.
Наличната сума по банкова сметка в евро
с IBAN BG68FINV91502004342785 в „Първа инвестиционна банка“ – АД, ведно със законната
лихва считано от датата на завеждане на иска до
окончателното плащане с титуляр Тодор Илиев
Никифоров.
Наличната сума по банкова сметка в евро
с IBAN BG36FINV91501004268705 в „Първа инвестиционна банка“ – АД, ведно със законната
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лихва считано от датата на завеждане на иска до
окончателното плащане с титуляр Тодор Илиев
Никифоров
Наличната сума по банкова сметка в евро
с № 0000000018511102 в „Банка ДСК“ – ЕАД,
ведно със законната лихва считано от датата на
завеждане на иска до окончателното плащане с
титуляр Тодор Илиев Никифоров.
Плевенският окръжен съд указва, че срокът, в
който заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху посоченото имущество, е
най-късно в първото заседание, което е насрочено
за 25.09.2012 г. от 14 ч.
3503

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация за социални изслед
вания и приложни изследователски практики“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на
11.05.2012 г. в 18 ч. общо събрание на членовете
на сдружението в София на адреса на управление
на асоциацията – район „Слатина“, бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, ет. 4, стая 418, при следния
дневен ред: 1. доклад на управителния съвет за
дейността на асоциацията през 2011 г. и финансов отчет за 2011 г.; 2. приемане, освобождаване
и отпадане на членове; 3. промени в устава на
асоциацията; 4. избор на нов управителен съвет;
5. разни. Поканват се всички членове да вземат
участие в общото събрание. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
3470
14. – Управителният съвет на Асоциацията
на преподавателите по философия (АПФ) – Со
фия, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
отчетно-изборно събрание на 12.05.2012 г. в 13 ч.
в София, СУ „Св. Кл. Охридски“, северно крило,
ет. 1, заседателна зала № 2, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на АПФ през периода
2009 – 2012 г.; 2. избор но нов председател и
управителен съвет на АПФ; 3. други: 3.1. дискусия върху актуални проблеми на философското
образование в средното училище; 3.2. обсъждане
на предложения на АПФ до институциите НС и
МОМН. Поканват се всички членове на АПФ да
вземат участие в него.
3307
4. – Управителният съвет на Национално
сдружение „Задруга на майсторите на народни
художествени занаяти“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
12.05.2012 г. в 10 ч. в София, ул. Алабин 38, ет. 4,
Регионална занаятчийска камара, при следния
дневен ред: 1. отчет на председателя на НС ЗМНХЗ
за мандата; 2. финансов отчет; 3. приемане на
промени и допълнения в устава; 4. избиране на
нов управителен съвет; 5. 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 заседанието ще бъде редовно независимо от
броя на явилите се членове.
3320
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11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация за развитие на об
разованието по право и международни отношения
АРОПМО“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на сдружението на
13.05.2012 г. от 17 ч. в София, кв. Студентски град,
бл. 55, вх. В, ет. 2, п.к. 1700, при следния дневен
ред: 1. приемане на дневния ред; 2. приемане на
доклад на председателя на УС; 3. вземане на решения за структурни и организационни промени в
сдружението; 4. приемане на изменения в устава;
5. приемане на нови членове; 6. освобождаване
от отговорност на управителния и надзорния
съвет на сдружението; 7. избор на нови членове
на управителния и надзорния съвет; 8. избор на
секретар; 9. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
съгласно чл. 22, ал. 4 от устава на същия адрес
на 20.05.2012 г. от 17 ч. Писмените материали,
свързани с дневния ред на общото събрание, са
на разположение при предварителна заявка до
УС. Канят се да присъстват всички членове на
общото събрание лично или чрез упълномощен
представител.
3244
21. – Управителният съвет на Студентско
сдружение „Озирис“, София, на основание чл. 26,
ал. 1 ЗЮЛНЦ по искане на една трета от членовете на сдружението свиква общо събрание на
15.05.2012 г. в 18 ч. в София, ул. Стефан Караджа
12, вх. В, ет. 5, при следния дневен ред: 1. внасяне предложение за „прекратяване“ от повече от
1/3 от членовете на сдружението; 2. гласуване
на предложението за „прекратяване“ и приемане
на решение в тази връзка. Писмените материали
по обосновката във връзка с искането за прекратяване се намират за запознаване на посочения
по-горе адрес. Поканват се всички членове на
сдружението да участват в общото събрание.
Регистрацията за участие в общото събрание
ще започне в 17 ч. и ще приключи в 18 ч. срещу
представяне на лична карта. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
3289
12. – Управителният съвет на сдружение
„Българска асоциация за биомаса“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 24, ал. 1 от устава свиква общо събрание на сдружението на
15.05.2012 г. в 11 ч. в офиса на сдружението в
София 1407, бул. Джеймс Баучер 83 – 85, ет. 2,
офис 7, при следния дневен ред: 1. освобождаване
от длъжност на досегашния председател на управителния съвет Владимир Георгиев Владимиров;
2. избор на нов председател, а именно Андрей
Иванов Бъчваров; 3. разни. Поканват се всички
членове на сдружението да вземат участие.
3489
3. – Управителният съвет на сдружение „Лов
но-рибарско дружество „София Север“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 16.05.2012 г. в 18 ч. в София, бул. Витоша
31 – 33, в сградата на СЛРБ, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението през
2011 г.; 2. отчет на КР комисия; 3. разглеждане
на програма за развитие на сдружението през
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2012 г.; 4. разглеждане бюджета на сдружението
за 2012 г.; 5. определяне размера на членския
внос за 2013 г.; 6. разглеждане на предложения
за изменение на устава на сдружението; 7. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3335
14. – Управителният съвет на сдружение
ЛРД „София – юг“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свик ва общо годишно отчетно събрание на
сдружението на 17.05.2012 г. в 17 ч. в сградата на
„НЛРС – СЛРБ“, бул. Витоша 31 – 33, ет. 7, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на УС за
2011 г.; 2. отчетен доклад на КРК за 2011 г.; 3.
приемане на финансов план на сдружението за
2012 г.; 4. избор на представители на сдружението
за ОС на НЛРС – СЛРБ; 5. промени в устава на
сдружението; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание се
отлага с един час и се провежда на същото място
и при същия дневен ред.
3350
14. – Управителният съвет на Българска
федерация „Бадминтон“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно събрание
на 17.05.2012 г. в 10,30 ч., в София, Национален стадион „Васил Левски“, залата на „Пресклуб – България“, при следния дневен ред: 1.
годишен отчет за дейността на БФ „Бадминтон“
за 2011 г.; 2. финансов отчет на БФ „Бадминтон“
за 2011 г.; 3. отчет на контролния съвет за 2011 г.;
4. приемане на бюджета на БФ „Бадминтон“ за
2012 г.; 5. приемане на промени в трансферния
правилник на състезателите; 6. приемане на
промени в дисциплинарния правилник; 7. разни.
3473
14. – Управителният съвет на Училищно настоятелство на 25 ОУ „Д-р Петър Берон“ – София,
на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете си на 18.05.2012 г. в 18 ч.
в 25 ОУ при следния дневен ред: 1. избор на сек
ретар; 2. отчет за дейността на УН за периода
2008 – 2011 г.; 3. освобождаване на УС на УН;
4. избор на нов УС на УН. Поканват се всички
членове да присъстват на събранието. Материалите по дневния ред са на разположение в канцеларията на училището. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието ще се
проведе същия ден в 19 ч.
3245
19. – Управителният съвет на сдружение
„Приятели на Валдорфската педагогика“ – Со
фия, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 20.05.2012 г. в 12 ч.
в София, ул. Ген. Паренсов 47 (вътр. сграда),
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на УС през 2011 г.; 2. финансов отчет за 2011 г.;
3. избор на нов председател на сдружението; 4.
приемане на годишен план за работата на сдружението; 5. разни.
3290
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел с обществена полза „Гръцко
просветно сдружение в София „Одисеас Ели
тис“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
20.05.2012 г. в 10,30 ч. в София, район „Витоша“,
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кв. Павлово, ж.к. Бъкстон, ул. Белмекен 3, партер,
при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане
на отчет на УС за дейността на сдружението за
2011 г.; 2. обсъждане и приемане на годишните
счетоводни отчети за 2011 г.; 3. избор на нов управителен съвет и председател на сдружението
поради изтичане на мандата (две години) на УС
и председателя; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите по дневния
ред са на разположение на членовете в офиса на
сдружението.
3248
3. – Уп ра ви те л н и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Семейна федерация за световен мир и обеди
нение“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
кани членовете на сдружението да присъстват на
годишно редовно общо събрание на 20.05.2012 г. в
13 ч. в залата на ул. Г. Бенковски 25, София, при
следния дневен ред: 1. прием на нови членове; 2.
отчет за дейността на сдружението за 2011 г.; 3.
финансов отчет за 2011 г.; 4. промени в устава на
сдружението; 5. промени в УС – освобождаване
на членове и избор на нови.
3351
16. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по карате-до
(стил Шотокан) – Аякс – 1990“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
21.05.2012 г. в 17 ч. в сдружението, София, ж.к.
Дружба 2, бл. 412, вх. А, ап. 3, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението през
2011 г.; 2. приемане на годишен счетоводен отчет
и баланс за 2011 г.; 3. обсъждане и приемане на
промени в устава на сдружението; 4. освобождаване от отговорност членовете на УС; 5. избор
на нови членове на УС; 6. избор на председател
на УС; 7. приемане на план за дейността на СК
„Аякс – 1990“ за 2012 г. 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.
3272
18. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Нацио
нално сдружение на кметствата в Република
България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на сдружението на
22.05.2012 г. в 11 ч. в София, бул. Витоша 31 – 33,
ет. 7, в сградата на Българския ловно-рибарски
съюз при следния дневен ред: 1. утвърждаване
на нови членове на НСКРБ; 2. годишен отчет
за дейността на управителния съвет; 3. отчет
за изпълнението на бюджет 2010/2011 г. и проектобюджет 2012 г.; 4. отчет на контролния
съвет; 5. програма за дейността на сдружението
през 2012 г.; 6. избор на председател на УС и
членове на УС и КС; 7. определяне на размера
на членския внос за 2012 г.; 8. разни. Поканват
се всички членове или техните упълномощени
представители да участват в общото събрание.
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.
3166
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14. – Управителният съвет на СНЦ „ГД „Софт
Аутор“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 22.05.2012 г. в 17 ч. в
Перник 2304, ул. Бл. Гебрев, бл. 58/12, при следния дневен ред: 1. приемане на нов устав на ГД
„СофтАутор“; 2. избор на ръководство на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3246
21. – Управителният съвет на Асоциацията
на производителите, вносителите, търговците и
вулканизаторите на гуми – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общото събрание на асоциацията на редовно заседание на 22.05.2012 г.
в 13 ч. в салона на център за гуми „Европа“,
София, бул. Овча купел 89, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет; 2. отчет на
контролния съвет; 3. приемане на бюджет на
асоциацията за 2012 г. и на насоки за работата
на сдружението; 4. разни. Поканват се всички
членове на асоциацията. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
3354
14. – Съветът на настоятелите на сдружение
с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Училищно настоятелство
„Хермес“ при 125 СОУ „Проф. Боян Пенев“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на 28.05.2012 г. в 18,30 ч. в София,
ж.к. Младост 1, до бл. 43, в сградата на 125 СОУ
„Проф. Боян Пенев“, при следния дневен ред: 1.
промени в устава на сдружението; 2. освобождаване на членове и избор на нови в управителния
съвет на сдружението; 3. разни. 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. Членовете на
сдружението могат да се запознаят с писмените
материали по дневния ред на посочения адрес
от 10 до 17 ч. всеки работен ден.
3435
17. – Управителният съвет на сдружение
„Българска асоциация по превенция и контрол
на нозокомиалните инфекции – БУЛ НОЗО“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 28.05.2012 г. в 13,30 ч.
в София, бул. Янко Сакъзов 26, НЦЗПБ, в залата
на Учебния център по превенция и контрол на
нозокомиалните инфекции, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението през
2011 г.; 2. годишен финансов отчет за 2011 г.; 3.
организационни въпроси; 4. разни. Материалите
са на разположение в седалището на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 14,30 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
3474
5. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т н а ф он д а ц и я
„Контрол на придобитите имунни дефицити,
свързани с промени в околната среда“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани своите членове на общо годишно събрание на 29.05.2012 г.
в 16 ч. в Дома на учения при БАН – София, ул.
Шипченски проход 50, при следния дневен ред:
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1. обсъждане и гласуване на годишния отчетен
доклад за дейността през 2011 г.; 2. обсъждане и
гласуване на финансовия отчет за 2011 г.; 3. други.
3454
23. – Управителният съвет на Асоциация
„Телекомуникации“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 30.05.2012 г. в 10 ч. в София, конгресен център
на Парк-хотел „Москва“, при следния дневен ред:
1. отчет за работата през 2011 г.; 2. финансов
отчет за 2011 г.; 3. избор на ново ръководство; 4.
приемане на бюджет за 2012 г.; 5. приемане на
годишен календарен план за 2012 г.; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред колкото
и членове да се явят.
3353
3. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
плувни спортове „Олимпия“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и съгласно чл. 21, ал. 1 и 3
от устава на сдружението свиква общо събрание
на сдружението на 30.05.2012 г. в 12 ч. в София,
бул. Васил Левски 75, в плувния комплекс на
Спортната палата, при следния предварително
обявен дневен ред: 1. приемане на отчет на управителния съвет за дейността на сдружение „Клуб
плувни спортове „Олимпия“ за 2011 г. и обобщен
отчет за мандата на УС за периода 2006 – 2011 г.;
2. приемане на финансов отчет за 2011 г.; 3. утвърждаване проект за бюджет на сдружението за
2012 г.; 4. приемане на изменения и допълнения
на устава на сдружение „Клуб плувни спортове
„Олимпия“; 5. освобождаване от длъжност и отговорност на УС на сдружението; 6. избор на УС на
сдружение „Клуб плувни спортове „Олимпия“; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
13 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от явилите се членове.
3471
23. – Управителният съвет на сдружение
„Клуб по воден туризъм и воден слалом – Мургаш
2003“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
взето решение на проведено събрание на клуба
на 9.03.2012 г. в присъствието на над една трета
от членския състав свиква общо събрание на
7.06.2012 г. в 18,30 ч. в София, район „Красно
село“, ж.к. Белите брези, бул. България, бл. 3,
вх. 1, партер, при следния дневен ред: 1. избор на
членове на управителния съвет; 2. приемане на
годишен финансов отчет за 2011 г.; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 16 от устава на сдружението общото събрание
ще се проведе същия ден в 19,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на членовете.
3397
14. – Управителният съвет на Германо-бъл
гарска индустриално-търговска камара – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани своите членове на общо събрание на 14.06.2012 г. в 18 ч. в
София 1000, зала „Средец“ на „Шератон София
хотел Балкан“, пл. Света Неделя 5, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния отчетен
доклад за 2011 г.; 2. резултати от проведената
външна финансова проверка (одит) от „КПМГ
България“ – ЕООД, и на контролната комисия
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на Германо-българска индустриално-търговска
камара; 3. освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет за дейността им
през 2011 г.; 4. приемане на бюджета за 2012 г.; 5.
избор на одиторска фирма за 2012 г.; 6. избор на
нови членове на управителния съвет на сдружението Германо-българска индустриално-търговска
камара; 7. разни. Регистрацията на членовете
започва в 17 ч. и 30 мин. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще започне един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред. Съгласно чл. 29, ал. 3
от устава на камарата предложения за член на
управителния съвет се изпращат писмено до
главния управител заедно с писмено съгласие на
предложеното лице най-късно до 31 май 2012 г.
3247
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на обществе
нополезна дейност „Ре – Енерджи“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 18.06.2012 г. в 15 ч. в седалището на сдружението – София, район „Овча
купел“, ул. Обиколна 8, бл. А, вх. Б, ет. 3, ап. 8,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността
на сдружението през 2011 г.; 2. план за развитие
на дейността на сдружението за 2012 г.; 3. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да
вземат участие в общото събрание. Материалите
по дневния ред на събранието са на разположение на членовете в седалището на сдружението.
Регистрацията на членовете ще започне в 14,30 ч.
в деня на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
3472
3. – Управителният съвет на Българското
дружество на англицистите (БДА), София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, устава на БДА и решение от проведеното на 7.03.2012 г. заседание
на управителния съвет свиква общо събрание
на членовете на БДА на 29.06.2012 г. в 17 ч. в
аудитория 161 (библиотеката по англицистика и
американистика на СУ „Св. Климент Охридски“)
при следния дневен ред: 1. избор на ръководни
органи на БДА; избор на председател, управителен
съвет и контролно-ревизионна комисия; 2. промяна в устава на БДА относно начина на свикване
на общо събрание на БДА; 3. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе в 18 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
3035
39. – Управителният съвет на Българската
асоциация на металургичната индустрия – Со
фия, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 16.05.2012 г. в 14 ч.
в заседателната зала в сградата на „Нипроруда“,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет на БАМИ и изпълнението на
основните направления за работата през 2011 г.;
2. отчет на контролния съвет за финансовото
състояние на БАМИ през 2011 г.; 3. приемане
на основни направления и план за работата през
2012 г.; 4. приемане на бюджет на БАМИ за 2012 г.;
5. промени в съставите на управителния и контролния съвет; 6. разни. Материалите за общото
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събрание са на разположение в седалището на
БАМИ. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден,
един час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите.
Представителите на юридическите лица – участ
ници в общото събрание, задължително следва да
представят при регистрацията удостоверение за
актуално състояние на съответното юридическо
лице, а упълномощените лица – и писмено пълномощно, издадено от управителния му орган.
Удостоверението, ако е копие, следва да бъде
заверено с „Вярно с оригинала“, подпис и печат.
3510
1. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
„Алфа Ромео“ България“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на членовете на сдружението на 20.05.2012 г.
в 9 ч. в София, бул. Христофор Колумб 42, в
залата на „Еврохолд“ – АД, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението през
2011 г.; 2. финансов отчет за 2011 г. и одобрение
на годишния счетоводен отчет на сдружението за
2011 г.; проект за решение – ОС приема отчета за
дейността на сдружението и годишния счетоводен отчет за 2011 г.; 3. приемане на нов бюджет
на сдружението; проект за решение – ОС приема
нов бюджет на сдружението; 4. промени в състава
на УС на сдружението; 5. определяне на размера
на имуществената вноска за 2012 г.; проект за решение – ОС определя размера на имуществената
вноска за 2012 г.; 6. разни. Поканват се всички
членове да вземат участие лично или чрез писмено упълномощени от тях лица. На основание
чл. 24 от устава на сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ
при липса на кворум общото събрание се отлага
с един час и се провежда на същото място и при
същия дневен ред и може да се проведе колкото
и членове да се явят.
3507
12. – Управителният съвет на Български
национален киноложки клуб „Приятели на йоркширския териер“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно общо събрание
на 29.05.2012 г. 13 ч. в София, ж. к. Борово, ул.
Солун 43, ресторант „Лимончето“, при следния
дневен ред: 1. отчет на дейността за 2011 г.; 2.
отчет и издаване от Лидия Владова на финансовите постъпления на сдружението; 3. приемане и
освобождаване на членове; 4. промяна в устава;
5. приемане на програма за 2012 г.; 6. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място.
3506
11. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Асоциация Родители“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на членовете на сдружението
на 30.05.2012 г. в 17 ч. в София, ул. Черковна 33,
пл. 1, при следния дневен ред: 1. отчет на УС; 2.
приемане на бюджет на сдружението за 2011 г.; 3.
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. Писмените материали на събранието са на
разположение на членовете на сдружението в
неговия офис.
3502
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12. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Съюз на туристическия
бизнес – Банско“, Банско, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ кани членовете на сдружението на общо
събрание в сградата на хотел „Родина“ – Банско,
на 7.05.2012 г. в 17 ч. при следния дневен ред: 1.
освобождаване на Александър Иванов Мацурев
като член на сдружението и като председател
на УС, като го освобождава и от отговорност;
2. избор на нов председател на УС; 3. отчет за
дейността на сдружението през 2011 г.; 4. отчет за
дейността на КС през 2011 г.; 5. приемане бюджета на сдружението за 2012 г.; 6. приемане на нов
устав и подписването му. При липса на кворум
в посочения час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе в 18 ч. същия
ден, на същото място и при същия дневен ред.
3450
19. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Балкани без граници“, Банско,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 26, ал. 4 от
устава на сдружението свиква извънредно общо
събрание на 30.05.2012 г. в 12,30 ч. в офиса на
сдружение с нестопанска цел „Балкани без граници“ на следния адрес: гр. Банско, ул. Иван Вазов
13, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за закриване на Клон Благоевград на СНЦ
„Балкани без граници“; 2. вземане на решение
за определяне на нови (допълнителни) цели към
целите на сдружението; 3. вземане на решение за
промяна на седалището и адреса на управление
на сдружение с нестопанска цел „Балкани без граници“; 4. приемане на нов устав на сдружението,
в който да бъдат отразени настъпилите промени
в обстоятелствата на сдружението; 5. разни. На
основание чл. 26, ал. 4 от устава на сдружението
общото събрание се счита за законно и може да
взема валидни решения само ако на него присъстват всички членове на сдружението и те дадат
изричното си писмено съгласие за провеждането
на редовно извънредно общо събрание. При липса
на кворум събранието се отлага за 13,30 ч. и ще
бъде проведено при същия дневен ред на посочения в поканата адрес независимо от броя на
явилите се членове на сдружението.
3271
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Методика“ – Благоевград, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 23.05.2012 г. в 10 ч. в седалището на сдружението в Благоевград, ул. Тодор Александров 41,
офис 109, при следния дневен ред: 1. приемане
отчета за дейността на управителния съвет за
2011 г.; 2. приемане програмата за дейността на
сдружението за 2012 г.; 3. избор на членове на УС;
4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3455
Марин Василев Колчаков – ликвидатор на
ЮЛНЦ „Европейско бъдеще за Ботевград“, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 21.05.2012 г. в 17 ч. в Ботевград, ул. Акад. С.
Романски 2, ет. 2, офис 4, при следния дневен
ред: 1. приемане на окончателния ликвидационен
баланс на ЮЛНЦ „Европейско бъдеще за Ботев
град“; 2. приемане на доклада на ликвидатора; 3.
освобождаване на ликвидатора Марин Василев
Колчаков от отговорност; 4. възлагане на ликвидатора да предприеме действия по заличаване на
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ЮЛНЦ „Европейско бъдеще за Ботевград“ – Ботевград, ЕИК 175497600. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
3270
4. – Управителният съвет на Тракийско дру
жество „Екзарх Антим І“, Бургас, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 4, ал. 3 от устава свиква
общо събрание на дружеството на 15.05.2012 г. в
9 ч. в Драматичен театър „Адриана Будевска“,
ул. Цар Асен 36А, Бургас, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на Тракийско дружество „Екзарх Антим І“ за периода 2006 – 2011 г.;
2. промени в устава на организацията; 3. избор
на управителен съвет и ръководни органи; 4.
избор на председател на управителния съвет; 5.
разни. Регистрацията на присъстващите започва
в 8,30 ч. на 15.05.2012 г. на мястото на провеждане на общото събрание. 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.
3017
10. – Управителният съвет на СНЦ „Спелео
клуб „Бургас – НЕПИАСТ“, Бургас, на основание
чл. 15 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 29.05.2012 г. в 18 ч. в Бургас, ул.
Александровска 46, при следния дневен ред: 1.
изменение на устава; 2. избор на нов управителен
съвет; 3. промяна на адреса на управление. 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.
3433
2. – Управителният съвет на Фондация „Кор
Кароли“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно отчетно-изборно събрание на
членовете дарители на фондацията на 10.05.2012 г.
в 18 ч. във Варна, бул. Цар Освободител 27, Младежки дом „Орбита“, ет. 2, заседателната зала, при
следния дневен ред: 1. разглеждане на молби до
общото събрание за приемане на нови членове на
фондацията; 2. отчет за дейността на управителния
съвет през 2011 г.; 3. годишен финансов отчет за
2011 г.; 4. отчетен доклад на контрольора за 2011 г.;
5. освобождаване от отговорност на членовете на
управителния съвет и на контрольора за дейността
им през 2011 г.; 6. избор на управителен съвет,
избор на председател и контрольор за мандат от
9.05.2012 г. до 9.05.2017 г.; 7. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе в 19 ч. същия ден, на същото място
и при същия дневен ред, колкото и членове да се
явят. Писмените материали са на разположение
за запознаване в седалището на фондацията на
ул. Презв. Козма 12, Варна.
3333
14. – Управителният съвет на Ловно-рибарско
сдружение „Сокол“ – гр. Гоце Делчев, област
Благоевград, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на пълномощниците на
4.06.2012 г. в 10 ч. в Дома на културата – гр. Гоце
Делчев, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчетния доклад на УС на ЛРС „Сокол“ – гр. Гоце
Делчев, за периода от 01.01. до 31.12.2011 г. и
освобождаване на УС от отговорност; 2. приемане на отчета за дейност на КС за 2011 г. и
освобождаване от отговорност; 3. приемане на
финансовия план за 2012 г.; 4. приемане промени в устава на ЛРС „Сокол“; 5. други. Поканват
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се всички пълномощници на сдружението да
присъстват на събранието. 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.
3249
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел на Клуб по културизъм „Фе
никс – 2002“ – гр. Девин, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 19.05.2012 г.
в 10 ч. в сградата на фитнесклуба – гр. Девин,
ул. Родопи 20, при следния дневен ред: 1. избор
на управителен съвет; 2. избор на председател и
зам.-председател на УС; 3. избор на контролен
съвет; 4. избор на председател и зам.-председател
на КС; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите
членове на сдружението.
3398
7. – Управителният съвет на Асоциацията на
народните читалища – Община Димитровград,
Димитровград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 25 от устава на асоциацията свиква редовно
годишно общо събрание на членовете на асоциацията на 30.05.2012 г. от 9 ч. в седалището на
Асоциацията в Димитровград, бул. Г. С. Раковски 15, зала „Гросето“, при следния дневен ред:
1. приемане и отпадане на членове; 2. отчет на
управителния съвет за работата му през 2011 г.; 3.
утвърждаване на разходите по бюджета през 2011 г.
Регистрацията на участниците ще се извърши
от 8,30 до 8,55 ч. При липса на кворум съгласно
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 26 от устава на асоциацията
събранието ще се проведе на същото място и
при същия дневен ред в 10 ч. независимо колко
от членовете са се явили. Канят се членовете на
асоциацията да вземат участие в общото събрание.
3399
21. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на ФК „Бо 
тев“ – гр. Димово, област Видин, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 14.05.2012 г. в 10 ч. в
сградата на стадион „Христо Ботев“, гр. Димово,
общо събрание на ФК „Ботев“, Димово, при следния дневен ред: 1. отчет на спортно-състезателната
и финансовата дейност на клуба за 2011 г.; 2. освобождаване на стария УС и неговия председател;
3. избор на нов УС и нов председател; 4. други.
3306
11. – Управителят на сдружение с нестопан
ска цел „Спортен клуб по танци Флорета Ка
варна“ – Каварна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на 1.06.2012 г.
в 18 ч. в лекционната зала на Читалище „Съгласие“ в Каварна при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на клуба за 2010 г. и 2011 г.;
2. определяне на членския внос и имуществени
вноски; 3. приемане на проектобюджет за 2012 г.;
4. приемане основни насоки и програма за дейността на сдружението за 2012 г.; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
3497
21. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Лайънс клуб“ – Кърджали, на
основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 21.05.2012 г. в 17,30 ч. в Кърджали, бул.
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България 75, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението; 2. освобождаване на
управителния съвет поради изтичане на мандата
му; 3. избор на нов управителен съвет; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
18,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3175
15. – Уп р а ви т е л н и я т с ъв е т н а „ Ро т ар и
клуб – Несебър“, гр. Несебър, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 5.06.2012 г. в 18,30 ч. в Несебър,
хотел „Мистрал“, при следния дневен ред: 1.
отчет на УС на клуба за ротарианската година;
2. освобождаване на УС; 3. избор на УС; 4. промяна на седалището и адреса на управление; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19,30 ч. на същото място, при същия дневен ред.
Материалите за събранието са на разположение на
членовете на клуба ежедневно в залата за срещи.
3031
12. – Управителният съвет на Сдружението
на възрожденските градове и общности „Въз
раждане за 21 век“, Панагюрище, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно
събрание на сдружението на 29.05.2012 г. в 11 ч.
в Панагюрище, пл. 20 април 13, общинска администрация, при следния дневен ред: 1. отчет за
работата на сдружението за мандат 2008 – 2012 г.;
2. финансов отчет; 3. приемане насоки за работа
на сдружението; 4. приемане на нови членове;
5. избор на управителен съвет и председател; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото отчетно-изборно събрание на
сдружението ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред колкото и
членове да се явят.
3058
7. – Управителният съвет на Туристическо
дружество „Калабак“, Петрич, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание
на 11.05.2012 г. в 19 ч. в Петрич, ул. Гоце Делчев
26, при следния дневен ред: 1. отчет за спортнотуристическата дейност за 2011 г.; 2. отчет за
финансово-стопанската дейност за 2011 г.; 3. приемане на бюджет за 2012 г.; 4. избор на управителен
съвет, председател и контролен съвет; 5. приемане
на промени в устава на дружеството; 6. избор
на делегат за общото събрание на БТС – София.
3291
18. – Управителният съвет на Стопанска
камара – Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 28.05.2012 г. в 14 ч. в
офиса на камарата на ул. Дойран 138, ет. 5, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
камарата; 2. избор на нов управителен съвет;
3. разни. Писмените материали по дневния ред
на общото събрание се намират в седалището
на камарата на адрес: Плевен, ул. Дойран 138,
ет. 5, и са на разположение на членовете всеки
работен ден от 9 до 17 ч. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
3430
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по културизъм,
фитнес и силов трибой „Масъл – Арт“, Пловдив,
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на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на 21.05.2012 г. в 10 ч. в Пловдив,
ул. Гладстон 15, при следния дневен ред: 1. приемане на изменение и допълнение на устава; 2.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3401
14. – Управителният съвет на Асоциацията
на общини от Южен централен район „Хебър“,
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 11.06.2012 г. в 11,30 ч. в сградата
на Общинския съвет – гр. Пловдив, ул. Авксентий
Велешки 20, зала 205, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет за дейността на АОЮЦР „Хебър“; 2. одобряване на годишния финансов отчет;
3. приемане на бюджета на АОЮЦР „Хебър“ за
2012 г.; 4. приемане на програма за развитие на
АОЮЦР „Хебър“ за 2012 г.; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 12,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове.
3514
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„Мара Тотева“, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава свиква общо събрание на сдружението на 28.05.2012 г. в 14 ч.
в Пловдив, ул. Иван Вазов 25, при следния
дневен ред: 1. отчет на председателя на УС на
сдружението за 2011 г.; проект за решение – ОС
приема доклада и финансовия отчет за периода
1.01.2011 г. – 31.12.2011 г.; 2. освобождаване на
досегашния УС и избор на нов УС; проект за
решение – ОС освобождава досегашния УС в
състав Анастасийка Илиева Ковачева, Иванка
Димитрова Шикренова и Тодорка Атанасова
Бъчварова и ги освобождава от отговорност;
ОС избира нов УС в състав: Тодорка Атанасова
Бъчварова, Гергана Димитрова Коцева и Елена
Георгиева Манолова; 3. приемане на нов устав
на сдружението; проект за решение – ОС приема
и подписва нов устав на сдружението; 4. разни.
Писмените материали, свързани с дневния ред
на общото събрание, са на разположение на
членовете на сдружението на адреса на управление на сдружението в Пловдив, ул. Иван Вазов
25. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
1 час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред.
3512
10. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство – Щаст
ливо детство“, Пловдив, на основане чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.05.2012 г.
в 11 ч. в Пловдив, ул. Болград 12, при следния
дневен ред: 1. освобождаване от длъжност на
членовете на управителния съвет на сдружението;
2. избиране на нов управителен съвет; 3. промяна
на устава на сдружението; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
3561
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11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на дейност
в обществена полза Голф клуб Правец по своя
инициатива и на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
22.05.2012 г. в 14 ч. в гр. Правец, ул. Христо Ботев
4А, при следния дневен ред: 1. приемане отчета
за дейността на управителния съвет за 2011 г.;
2. одобряване на годишния финансов отчет на
сдружението за 2011 г.; 3. назначаване на независим финансов одитор за 2012 г.; 4. промени в
състава на управителния съвет; 5. разни. Поканват се членовете на сдружението или писмено
упълномощените от тях представители да вземат
участие в събранието.
3352
2. – Управителният съвет на КФВС „Ат
лет“ – гр. Първомай, област Пловдив, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 30.05.2012 г. в 18 ч. в сградата на общинския
съвет, пленарна зала, със следния дневен ред: 1.
годишен отчет за дейността на клуба; 2. отчет
на контролния съвет; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе при същия дневен ред в 19 ч., на
същото място.
3232
3. – Управителният съвет на Спортен клуб
по лека атлетика „Димитър Вучков – Вучето“,
Самоков, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на клуба на 16.05.2012 г.
в 10 ч. в Самоков, кв. Самоково, бл. 17, вх. Б,
ет. 4, при следния дневен ред: 1. гласуване за освобождаване от длъжност на председателя на УС;
2. избор на нов УС; 3. избор на нов председател;
4. избор на нов член; 5. промяна в устава. При
липса на необходимия кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ заседанието ще се проведе в 11 ч., на
същото място при същия дневен ред независимо
от броя на явилите се членове.
3284
22. – Управителният съвет на Съвет по тури
зъм „Самоков“ на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
свиква редовно годишно общо събрание на сдружението на 30.05.2012 г. в 17 ч. в Самоков, ул. Хан
Кубрат 4, в офиса на сдружението, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
дейността на сдружението през 2010 г. и 2011 г.; 2.
финансово-икономически отчет на управителния
съвет за 2010 г. и 2011 г.; 3. приемане на нови
членове в сдружението; 4. промени в състава за
управителния съвет; 5. разни. Поканват се всички
членове на сдружението или техни упълномощени
представители да участват в общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе на същата дата и място,
при същия дневен ред в 18 ч.
3324
14. – Съветът на настоятелите на „Училищно
настоятелство – Севлиево“ – Севлиево, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно
общо събрание на членовете на настоятелството
на 30.05.2012 г. в 17,30 ч. в служебните помещения
на настоятелството при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на съвета на настоятелите;
2. финансов отчет; 3. приемане на календарен
план-програма; 4. приемане на нов председател
и представяне на изпълнителен директор на
УН – Севлиево; 5. приемане и освобождаване
на членове на УН – Севлиево; 6. промени в
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съвета на настоятелите; 7. промени в устава; 8.
разни. Поканват се всички членове или писмено
упълномощените им представители да участват.
Материалите по дневния ред са на разположение в офиса на „УН – Севлиево“ в Севлиево, ул.
Св. св. Кирил и Методий 33, в срок един месец
преди датата на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно същия ден, на същото
място и при същия дневен ред.
3346
2. – Управителният съвет на Агенция за ико
номическо развитие и инвестиции – Силистра,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 14 от устава
свиква редовно общо събрание на 29.05.2012 г.
в 17 ч. в сградата на Бизнес-център Силистра,
офис № 5, блок А, ул. Добруджа 41, при следния
дневен ред: 1. приемане на доклад за работата на
АИРИ – Силистра, през 2011 г.; 2. приемане на
финансовия отчет за 2011 г.; 3. промени в устава
на СНЦ „АИРИ – Силистра“; 4. приемане на
план за работа на СНЦ „АИРИ – Силистра“ през
2012 г. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3490
11. – Управителният съвет на сдружение „Ту
ристическо дружество Сините камъни“ – Сливен,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо делегатско събрание на 8.06.2012 г. в 10 ч. в офиса на
сдружението – Сливен, ул. Великокняжевска 13,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет на сдружението за 2011 г.;
2. приемане бюджет на сдружението за 2013 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на
управителния съвет. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото делегатско
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч. на
посоченото място при същия дневен ред.
3456
12. – Управителният съвет на сдружение
„Асоциация за развъждане на Среднородопска,
Каракачанска, Родопски Цигай овце и Кара
качански кон“ – Смолян, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свик ва годишно от четно събрание
на 11.05.2012 г. в 14 ч. в заседателната зала на
ОСЖЗ – Смолян, ул. Невястата 35, ет. 2, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
Асоциацията за развъждане на Среднородопска,
Каракачанска, Родопски Цигай овце и Каракачански кон за 2011 г.; 2. утвърждаване на финансов
отчет на асоциацията за 2011 г.; 3. приемане на
бюджет за 2012 г.; 4. промени в устава и управителния съвет; 5. други. Материалите по дневния
ред са изложени в офиса на сдружението, ул.
Невястата 35, стая 28.
3231
15. – Управителният съвет на сдружение
„Футболен клуб „Родопея“, Смолян, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 12 от устава свиква общо
събрание на 18.05.2012 г. в 10 ч. в седалището
на сдружението в Смолян, ул. Тракия 20, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за 2011 г.; 2. вземане на решение за
промяна на целите на сдружението, средствата
за тяхното постигане и на вида дейност по смисъла на чл. 2 ЗЮЛНЦ; 3. промени в устава на
сдружението; 4. разни.
3434
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31. – Управителният съвет на ФСУ „Жу
левия дом“, с. Лесичево, област Пазарджик,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 5.3.5 от
устава на фондацията свиква общо събрание
на 16.05.2012 г. в 10,30 ч. в офиса на следния
адрес: с. Лесичево, ул. Братя Дарджикови 44,
при следния дневен ред: 1. откриване и доклад
за кворум и приемане на дневен ред; 2. избор
на водещ, протоколчик и преброители на събранието; 3. отчет за дейността на ФСУ „Жулевия
дом“ за периода 2008 – 2011 г.; 4. обсъждане и
приемане предложения за изменения в устава на
фондацията; 5. избор на ръководни и контролни
органи; 6. обсъждане на настоящи и бъдещи
проекти и приемане план за 2012 – 2014 г.; 7.
разни. Общото събрание се счита за законно
и може да взема валидни решения, ако присъстват най-малко 3/4 от всички членове на
фондацията. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието на ОС се отлага за
11,30 ч. на същото място и при същия дневен
ред и се счита за законно, колкото и членове
да се явят.
3034
17. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб „Заря“ – с. Тодор
Икономово, област Шумен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 21.05.2012 г.
в 10 ч. в с. Тодор Икономово, област Шумен, ул.
Тодор Икономов 2, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на УС; 2. приемане на нови
членове на сдружението; 3. избор на нови членове
на УС и КС; 4. избор на председател на УС. При
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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.
3501
Ангел Атанасов Пелтеков – ликвидатор на
сдружение „Добрият самарянин“ – Пловдив, в
ликвидация по ф. д. № 42/2009 по описа на ПОС,
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията
си в законоустановения 6-месечен срок от обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
3287
Хамид Бари Хамид – ликвидатор на сдружение
с нестопанска цел в обществена полза „Център
за европейски фондове и програми“, Бургас, в
ликвидация по ф. д. № 3538/2007 на БОС, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си
в 6-месечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3325
Поправка. Университетът по архитектура,
строителство и геодезия – София, прави следната
поправка в обявата за конкурс за професори към
Катедра „Фотограметрия и картография“ (ДВ,
бр. 22 от 2012 г., стр. 172, обявление № 2769):
Вместо текста „научна специалност Картография
(включително тематично географско моделиране)“
да се чете: „научна специалност Картография
(включително тематично географско картографиране)“.
3495

СЪОБЩЕНИЕ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 150-05-132 от 19.07.2011 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 60 от 2011 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вест
ник“ за 2012 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на минис
терства, други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща
страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща
страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт
таксите се заплащат в двоен размер;
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
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