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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
енергията от възобновяеми източници (ДВ,
бр. 35 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 12, ал. 2, т. 4, буква „б“ думите „обучение на монтажници“ се заменят с
„обучение за придобиване на професионална
квалификация за дейностите по чл. 21, ал. 1“.
§ 2. В чл. 18 се създава ал. 6:

„(6) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага за
енергийни обекти по чл. 24, т. 1.“
§ 3. Създават се чл. 20а, 20б, 20в, 20г, 20д
и 20е:
„Чл. 20а. Дейностите по монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на
съоръжения в енергийни обекти по чл. 24,
ал. 1, т. 1 и 2 се извършват от лица, които са
вписани в регистър на лицата, извършващи
такава дейност, при Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор и са получили удостоверение за това от председателя
на агенцията или оправомощени от него
длъжностни лица.
Чл. 20б. (1) В регистъра по чл. 20а се вписват и се издава удостоверение за вписването
на лица, които:
1. са вписани в търговския регистър или
са търговци по законодателството на друга
държава – членка на Европейския съюз, или
на друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
и не са обявени в несъстоятелност или не се
намират в производство по несъстоятелност
или ликвидация;
2. разполагат със следния персонал, нает
по трудово правоотношение:
а) лице с висше техническо образование
с подходяща за дейностите и съоръженията
специалност, което контролира извършване-
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то на дейностите по чл. 20а и спазването на
проектната документация;
б) лица, които притежават професионалната
квалификация по чл. 21, ал. 5;
3. имат застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на дейността им,
включително при неизпълнение на изискванията на проектната документация, с размер на
минималната застрахователна сума 100 000 лв.
(2) Лицата по ал. 1, т. 2 може да не са наети
по трудово правоотношение, когато:
1. са неограничено отговорни съдружници
и заявителят е събирателно или командитно
дружество, или
2. заявителят е едноличен търговец и самият той е включен в персонала по ал. 1, т. 2.
(3) Лицата по ал. 1 могат да бъдат вписани
в регистъра и да им бъде издадено удостоверение за всички дейности по чл. 20а или
само за част от тях.
(4) Съответствието на лицата с изискванията по ал. 1 се удостоверява със:
1. посочване на единния идентификационен
код по чл. 23, ал. 1 от Закона за търговския
регистър или документ, удостоверяващ качеството търговец съобразно законодателството
на друга държава – членка на Европейския
съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство;
2. копия от документи за образование,
квалификация, трудови договори и уведомления по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда
на персонала;
3. копие от застрахователния договор по
ал. 1, т. 3.
(5) Служители от Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор извършват
проверка на документите по ал. 4 и могат да
проверят на място наличието на изискванията
по ал. 1, т. 2 и 3. При проверката на място
служителите имат право:
1. на достъп в помещенията, в които ще
се извършва дейността;
2. да изиск ват писмени обяснени я о т
персонала на лицата, кандидатстващи за
регистрация;
3. да изискват всички документи, свързани
с дейността на лицата, кандидатстващи за
регистрация.
(6) Когато лицата отговарят на изискванията по ал. 1, председателят на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор
или оправомощени от него длъжностни лица
ги вписват в регистъра по чл. 20а и им издават
удостоверение.
(7) Председателят на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор или
оправомощените от него длъжностни лица
отказват регистрация, когато лицата не отговарят на някое от изискванията по ал. 1 или
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не представят документ по ал. 4. Отказът се
мотивира писмено и подлежи на обжалване по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(8) В регистъра по чл. 20а се вписват:
1. наименованието, седалището, адресът
на управление и адресът за кореспонденция
на регистрираните лица;
2. единният идентификационен код по чл. 23,
ал. 1 от Закона за търговския регистър или
съответните данни за идентификация на търговеца съобразно законодателството на друга
държава – членка на Европейския съюз, или
на друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство;
3. дейностите по чл. 20а, за които лицата
се регистрират;
4. датата на издаване на удостоверението.
(9) Председателят на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор или
оправомощените от него длъжностни лица
заличават от регистъра по чл. 20а и обезсилват
издаденото удостоверение на регистрираното
лице с мотивирана писмена заповед при:
1. прекратяване или заличаване на търговеца;
2. промени, водещи до несъответствие с
изискванията по ал. 1, т. 1 или 2;
3. липса на валидна застраховка по ал. 1,
т. 3;
4. установяване от служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор, че регистрираното лице системно не
изпълнява задълженията си или не спазва
обхвата на издаденото му удостоверение;
5. писмено искане от регистрираното лице;
6. възпрепятстване на проверка по чл. 20г,
ал. 1 от регистрираното лице или негови
служители.
(10) Заповедта по ал. 9 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 20в. Регистрираните лица са длъжни да:
1. монтират или преустройват съоръженията съгласно документите по чл. 147, ал. 2 от
Закона за устройство на територията и при
спазване на инструкцията за монтаж, поддържане и експлоатация на производителя;
2. поддържат и ремонтират съоръженията
при спазване на инструкцията за монтаж,
поддържане и експлоатация на производителя;
3. не допускат дейностите по монтиране,
поддържане, ремонтиране и преустройване на
съоръженията да се извършват от персонал,
който няма професионалната квалификация
по чл. 21, ал. 5;
4. не извършват дейностите по монтиране,
поддържане, ремонтиране и преустройване
на съоръженията без валидна застраховка по
чл. 20б, ал. 1, т. 3;
5. уведомяват председателя на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор
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за промени в наименованието и адреса си за
кореспонденция в 7-дневен срок от настъпването им.
Чл. 20г. (1) Председателят на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор
проверява веднъж на две години регистрираните лица за спазване обхвата на издаденото
им удостоверение и условията, при които са го
получили, и за изпълнение на задълженията
им по този закон.
(2) Извън срока по ал. 1 може да се извършват проверки на регистрираните лица при
получаване на сигнали, жалби или предложения от други контролни органи, граждани
и организации.
(3) При проверките по ал. 1 и 2 служителите на Държавната агенция за метрологичен
и технически надзор имат право на достъп
в помещенията и до местата, в които се
извършва дейността, да изискват обяснения
от персонала и предоставянето на всички
документи, свързани с дейността на лицето.
(4) Когато при проверките по ал. 1 и 2 се
установи, че регистрираните лица не спазват
обхвата на издаденото им удостоверение или
не изпълняват задълженията си по този закон, служителите на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор могат да:
1. предпишат мерки за отстраняване на
нарушенията в подходящ срок;
2. образуват производство по налагане на
административно наказание.
(5) При системно извършване на установените по ал. 4 нарушения председателят
на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор или оправомощените от
него длъжностни лица заличават лицето от
регистъра по чл. 20а и обезсилват издаденото
удостоверение с мотивирана писмена заповед.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 20д. Редът за издаване на удостоверението и вписване в регистъра по чл. 20а и за
проверките по чл. 20г, ал. 1 и 2 се определя
с наредба на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма по предложение на
председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
Чл. 20е. За издаване на удостоверението
по чл. 20а и за извършване на проверките по
чл. 20г, ал. 1 се събират държавни такси по
тарифа, одобрена от Министерския съвет.“
§ 4. В чл. 21 ал. 5 се изменя така:
„(5) Държавните образователни изисквания
за придобиване на квалификация по професия
„Техник на енергийни съоръжения и инсталации“ или „Монтьор на енергийни съоръжения
и инсталации“, специалност „Възобновяеми
енергийни източници“, включваща дейностите
по ал. 1, както и сроковете на валидност на
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документите, удостоверяващи наличието на
съответния вид квалификация, се определят
с наредба на министъра на образованието,
младежта и науката.“
§ 5. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думите „сгради и върху недвижими
имоти към тях в границите на урбанизирани
територии“ се заменят с „присъединени към
електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани
територии“.
2. В т. 2 думите „и върху недвижими имоти
към такива сгради в производствени зони“ се
заменят с „присъединени към електропреносната или електроразпределителната мрежа в
урбанизирани територии“.
3. В т. 3 думите „1 MW“ сe заменят с „1.5
MW“.
4. Създава се т. 4:
„4. с инсталирана електрическа мощност
до 1.5 MW включително, за производство на
енергия от водноелектрически централи.“
§ 6. В чл. 26 се създават ал. 3, 4 и 5:
„(3) За обектите по чл. 24, т. 1 условията
за присъединяване се определят в становище,
което се издава в срок до 30 дни от постъпване
на искането, а в случаите по чл. 27, ал. 5 – в
срок до 15 дни от постъпване на искането.
(4) В случаите по ал. 3 предварителен договор
за присъединяване не се сключва, а договор
за присъединяване се сключва при условията,
определени в становището по ал. 3, и при издадено разрешение за строеж.
(5) При искане за сключване на договор за
присъединяване по ал. 4 разпределителното
предприятие представя проект на договор в
срок до 30 дни.“
§ 7. В чл. 27, ал. 5 накрая се добавя „в
случаите, когато инсталираната мощност не
надвишава предоставената мощност за присъединяване на сградата като обект на потребител“.
§ 8. В чл. 29, ал. 6 навсякъде думите „две
години“ се заменят с „три години“.
§ 9. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Електрическата енергия от възобновяеми източници се изкупува от обществения
доставчик, съответно от крайните снабдители
по определената от ДКЕВР преференциална
цена, действаща към датата на въвеждане в
експлоатация по смисъла на Закона за устройство на територията на енергийния обект за
производство на електрическа енергия, а за
обектите по чл. 24, т. 1 – към датата на заявлението за извършено монтиране на инсталация
за производство на електрическа енергия, подадено до разпределителното предприятие по
реда на наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона
за енергетиката.“
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2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Сроковете по ал. 2 текат от датата на
въвеждане в експлоатация на енергийния обект,
съответно от датата на въвеждане в експлоатация на първия етап, при поетапно въвеждане в
експлоатация, а за обектите по чл. 24, т. 1 – от
датата на сключване на договор за изкупуване
на електрическата енергия. За енергийни обекти, въведени в експлоатация, и инсталации,
монтирани след 31 декември 2015 г., сроковете
за изкупуване се намаляват със срока от тази
дата до датата на въвеждането в експлоатация,
съответно монтирането.“
3. В ал. 5 думите „за която има издадена
гаранция за произход съгласно наредбата по
чл. 35, ал. 4“ се заличават.
4. Алинеи 7 и 8 се изменят така:
„(7) Разпоредбите на ал. 1 – 6 не се прилагат
за енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници
по чл. 25 и чл. 26, ал. 2.
(8) В случаите, когато инвестицията за
изграждането на енергийния обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници се подпомага със средства от
национална или европейска схема за подпомагане, електрическата енергия се изкупува от
обществения доставчик или съответния краен
снабдител по групи цени, определени от ДКЕВР,
при условията и по реда на съответната наредба по чл. 36, ал. 3 от Закона за енергетиката.“
5. Алинеи 10 и 11 се изменят така:
„(10) Въвеждането в експлоатация на енергийни обекти по ал. 1 се извършва по реда на
наредбата по чл. 177, ал. 2 от Закона за устройство на територията, но не по-късно от 30 дни
от датата на подаване на искане, придружено
със съответните документи, включително за
извършени 72-часови проби.
(11) Когато е предвидено отделни части от
енергийния обект да бъдат въвеждани поетапно
в експлоатация, цената за изкупуване на електрическата енергия се променя при въвеждане
в експлоатация на всеки следващ етап, като
тя е средно претеглена цена към съответстващите инсталирани мощности между цената за
изкупуване до датата на въвеждане в експлоатация на съответната част и определената от
ДКЕВР преференциална цена към тази дата и
се определя по методика, приета от ДКЕВР.“
§ 10. В чл. 34 се създава ал. 7:
„(7) За изкупената електрическа енергия по
чл. 31, ал. 5 производителите заявяват издаване
на гаранции за произход и ги прехвърлят на
обществения доставчик, съответно на крайния
снабдител, по реда на наредбата по чл. 35, ал. 4.“
§ 11. В чл. 52, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. В т. 3 думите „на монтажници на съоръжения за биомаса, слънчеви фотоволтаични
преобразуватели, слънчеви топлинни инстала-

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

ции, термопомпи и повърхностни геотермални
системи“ се заменят със „за придобиване на
професионална квалификация за дейностите
по чл. 21, ал. 1“.
2. В т. 4 думите „на монтажници на съоръжения за биомаса, слънчеви фотоволтаични
преобразуватели, слънчеви топлинни инсталации, термопомпи и повърхностни геотермални
системи“ се заменят със „за придобиване на
професионална квалификация за дейностите
по чл. 21, ал. 1“.
§ 12. В чл. 64 ал. 1 се изменя така:
„(1) На производител на електрическа енергия от възобновяем източник, който не изпълни
задължението си по чл. 34, ал. 7, се налага глоба
от 300 до 3000 лв. или имуществена санкция в
размер от 500 до 10 000 лв.“
§ 13. Създава се чл. 67а:
„Чл. 67а. (1) Лице, което не изпълни задължение по чл. 20в, т. 1 – 4, се наказва с имуществена санкция в размер от 3000 до 15 000 лв.
(2) Лице, което не изпълни задължение по
чл. 20в, т. 5, се наказва с имуществена санкция
в размер от 1000 до 3000 лв.
(3) Лице, което монтира, ремонтира, поддържа или преустрои съоръжение по чл. 20а, без да
е вписано в регистъра на лицата, извършващи
такава дейност, и да има удостоверение за това,
се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв. или с
имуществена санкция от 5000 до 20 000 лв.“
§ 14. В чл. 69, ал. 1, т. 4 след числото „67“
се поставя запетая и се добавя „чл. 67а“.
§ 15. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 20а:
„20а. „Системно“ е извършването на три
или повече нарушения на този закон или на
нормативните актове по прилагането му в
рамките на две календарни години.“
§ 16. В § 7 от преходните и заключителните
разпоредби в ал. 3 накрая се добавя „когато
енергийният обект се въвежда в експлоатация
на един етап“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 17. (1) За енергийни обекти, с изключение на водноелектрически централи с обща
инсталирана мощност над 10 MW, за които
към датата на влизане в сила на този закон са
сключени предварителни договори за присъединяване и са изпълнени условията по § 6, ал. 2
от преходните и заключителните разпоредби
или са сключени договори за присъединяване
и които към датата на влизане в сила на този
закон не са въведени в експлоатация, цената
по договорите за изкупуване на електрическа
енергия от възобновяеми източници, считано
от датата на влизане в сила на този закон,
е действащата към датата на въвеждането в
експлоатация на енергийния обект.
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(2) В случаите по ал. 1, когато е предвидено
отделни части от енергийния обект да бъдат
въведени поетапно в експлоатация и въвеждането в експлоатация на всички предвидени
етапи не е извършено към датата на влизане
в сила на този закон, цената по договорите
за изкупуване на произведената електрическа
енергия се определя съгласно чл. 31.
§ 18. (1) Преносното и разпределителните
предприятия, след съгласуване с преносното,
в срок до три месеца от влизането в сила на
този закон изготвят съгласно 10-годишния план
за развитие на преносната мрежа и плановете
за развитие на електроразпределителните мрежи графици за присъединяване на обектите
на производителите – страни по сключени
предварителни договори за присъединяване
на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници,
с изключение на обектите за производство на
електрическа енергия от биомаса.
(2) Графиците за присъединяване по ал. 1 се
изготвят в съответствие с предвижданото развитие на преносната/разпределителната мрежа
и поредността на сключените предварителни
договори за присъединяване, а производителите – страни по сключени предварителни договори
за присъединяване, се уведомяват за възможните
срокове за присъединяване на всеки обект.
(3) В срок до един месец от получаване на
уведомлението по ал. 2 производителите – страни по сключени предварителни договори за
присъединяване, писмено заявяват съгласие или
несъгласие относно срока за присъединяване,
за който са уведомени.
(4) В случай на заявено съгласие по ал. 3
срокът за присъединяване се определя с анекс
към съответния предварителен договор за
присъединяване и срокът на договора е в съответствие с този срок.
(5) В случай на заявено съгласие по ал. 3,
когато е подадено искане за сключване на договор за присъединяване, срокът за присъединяване се определя в този договор, а договорът
за присъединяване е за посочения срок.
(6) В случай на заявено несъгласие по ал. 3,
както и в случаите на незаявяване, договорите
се смятат за прекратени от датата на изтичане
на срока, посочен в ал. 3, а ако е подадено
искане за сключване на договор за присъединяване, то не се разглежда.
(7) В случаите по ал. 4 и 5 срокът на валидност на внесената гаранция по § 6, ал. 2 от
преходните и заключителните разпоредби се
удължава в съответствие със срока на договора.
(8) В случаите по ал. 6 внесеният аванс или
гаранция по § 6, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби се връща, съответно се
освобождава в срок до един месец от изтичането
на срока по ал. 3.
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(9) Обектите на производителите – страни
по сключени предварителни договори за присъединяване на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от биомаса, се
присъединяват в срокове съгласно сроковете
на договорите и сроковете по чл. 29, ал. 5 и 6.
(10) В 6-месечен срок след утвърждаване
на 10-годишния план за развитие на мрежата
електроенергийният системен оператор публикува на интернет страницата си плана, както и
съгласуваните графици за присъединяване на
отделните производители.
(11) На всеки 6 месеца електроенергийният системен оператор публикува на интернет
страницата си актуализирана информация за
присъединените и кандидатите за присъединяване – производители на електрическа енергия
от възобновяеми източници, с указания за
мощността, типа на производството, присъединителното напрежение и населеното място.
§ 19. По отношение на договорите за присъединяване, сключени към датата на влизането
в сила на този закон, се прилагат сроковете
по чл. 29, ал. 6, действали до влизането в сила
на този закон.
§ 20. Наредбата по чл. 21, ал. 5 се издава
в срок до два месеца от влизането в сила на
този закон.
§ 21. В Закона за устройство на територията
(обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111
от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от
2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88,
94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37,
65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41,
53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102
от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г.,
бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54
и 80 от 2011 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „д“ накрая се
добавя „с изключение на обекти за производство на енергия по чл. 24, т. 1 и 2 от Закона за
енергията от възобновяеми източници“.
2. В чл. 147, ал. 2 накрая се добавя „и становище, с което са определени условията за
присъединяване към разпределителната мрежа“.
§ 22. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105
от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от
2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и
106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55
и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г.) в
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 55
от 2010 г.) се правят следните допълнения:
1. В § 41 се създава ал. 4:
„(4) Лицата по чл. 47, които притежават
лиценз за управление на данъчен склад, който
към момента на влизането в сила на този закон
е разположен в стратегически обект от значение
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за националната сигурност, привеждат изцяло
дейността си в съответствие с изискванията на
закона, но не по-късно от 1 юни 2013 г.“
2. Създава се § 41а:
„§ 41а. В случаите по § 41, ал. 4 лицата продължават да използват средствата за измерване
и контрол по реда на чл. 52, ал. 5 от Наредба
№ 3 от 2010 г. за специфичните изисквания и
контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни
стоки (обн., ДВ, бр. 15 от 2010 г.; изм., бр. 68
от 2011 г. и бр. 3 от 2012 г.).“
§ 23. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение
на § 3, който влиза в сила от 1 април 2013 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 28 март 2012 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3571

УКАЗ № 148
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за
омбудсмана, приет от ХLI Народно събрание
на 28 март 2012 г.
Издаден в София на 5 април 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
омбудсмана (обн., ДВ, бр. 48 от 2003 г.; изм.,
бр. 30 и 68 от 2006 г., бр. 42 от 2009 г. и бр. 97
от 2010 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Държавните и общинските органи са
длъжни да предоставят информация в 14-дневен срок от поискването є относно местата
по чл. 28а, условията и броя на лицата в тях,
както и друга информация, необходима за изпълнение на правомощията на омбудсмана по
глава четвърта „а“.“
§ 2. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 6 след думата „свободите“ се поставя
запетая и се добавя „включително предложения
за промени в нормативната уредба“;

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

б) в т. 7 думите „обявяване на противоконституционност на закона“ се заменят с
„произнасяне за съответствие на сключените
от Република България международни договори с Конституцията преди ратификацията
им, както и за съответствие на законите с
общопризнатите норми на международното
право и с международните договори, по които
България е страна“;
в) създават се нова т. 8 и т. 9 и 10:
„8. предоставя становища на Министерския
съвет и на Народното събрание по законопроекти, които се отнасят до защитата на правата
на човека;
9. защитава правата на децата с предвидените
в този закон средства;
10. отправя предложения и препоръки до
Министерския съвет и до Народното събрание
за подписване и ратифициране на международни
актове в областта на правата на човека;“
г) досегашната т. 8 става т. 11.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Омбудсманът изпълнява функциите
на Национален превантивен механизъм по
смисъла и в съответствие с Факултативния
протокол към Конвенцията на Организацията
на обединените нации против изтезанията и
други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, приет на 18
декември 2002 г. (ратифициран със закон – ДВ,
бр. 34 от 2011 г.), (ДВ, бр. 52 от 2011 г.).“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 3. В чл. 22, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 6:
„6. дейността на омбудсмана като Национален превантивен механизъм;“.
2. Досегашните т. 6 и 7 стават съответно
т. 7 и 8.
§ 4. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Жалби и сигнали пред омбудсмана могат да подават и представители на юридически
лица, създадени в обществена полза, в чийто
предмет на дейност е защитата на правата на
човека.“
§ 5. Създава се глава четвърта „а“ с
чл. 28а – 28д:
„ Г л а в а

ч е т в ъ р т а

„ а “

НАЦИОНАЛЕН ПРЕВАНТИВЕН МЕХАНИЗЪМ
Чл. 28а. (1) Правомощията на омбудсмана
като Национален превантивен механизъм се
отнасят за местата, където се намират лица,
лишени от свобода, или където са задържани
или настанени лица вследствие на акт или със
съгласието на държавен орган, които места те
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не могат да напуснат по собствена воля, с цел
защитата на такива лица от изтезание и други
форми на жестоко, нечовешко или унизително
отнасяне или наказание.
(2) Омбудсманът има право:
1. на достъп без предизвестие по всяко време
до всички места за задържане по ал. 1 и до
техните съоръжения и обекти;
2. на достъп до цялата информация за броя
на лицата, лишени от свобода, в местата за
задържане по ал. 1, както и за броя на тези
места и тяхното местонахождение;
3. да избира местата по ал. 1, които желае да
посети, и лицата, с които желае да разговаря;
4. да провежда лични разговори без свидетели
с лицата, лишени от свобода, лично или чрез
преводач, ако е необходимо, както и с всяко
друго лице, което според омбудсмана като
Национален превантивен механизъм може да
предостави съответната информация;
5. на достъп до цялата информация, отнасяща се до отнасянето с лицата по ал. 1 и до
условията в местата за задържане;
6. да изисква информация от служителите
на посещаваното място за задържане, с които
да се провеждат беседи, както и да провежда
лична беседа с всяко друго лице, което се намира на територията на проверявания обект;
7. да организира извършването на медицински прегледи на лицата с тяхно съгласие.
(3) Служителите и длъжностните лица в местата по ал. 1 са длъжни да оказват съдействие
и да предоставят необходимата информация
на омбудсмана.
Чл. 28б. (1) Орган или длъжностно лице не
може да нарежда, прилага, разрешава или допуска каквато и да е санкция по отношение на
лице или организация за това, че са съобщили
на омбудсмана като Национален превантивен
механизъм информация, била тя вярна, или не,
и нито едно такова лице или организация не
могат да претърпят вреда заради това.
(2) Поверителна информация, събрана от
омбудсмана като Национален превантивен механизъм, не може да бъде разгласявана. Лични
данни могат да бъдат публикувани само след
като лицето, за което се отнасят, е изразило
изрично съгласие.
Чл. 28в. Омбудсманът като Национален превантивен механизъм може със заповед да делегира изцяло или частично правомощията си по
чл. 28а на служители от неговата администрация.
Чл. 28г. (1) След всяко посещение омбудсманът
изготвя доклад, който може да съдържа препоръки
и предложения с цел подобряване на условията
в местата по чл. 28а, отношението към лицата,
настанени там, както и с цел предотвратяване на
изтезания и други форми на жестоко, нечовешко
или унизително отнасяне или наказание.
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(2) Докладът се предоставя на съответния
компетентен орган, който в едномесечен срок
е длъжен да уведоми омбудсмана за предприетите действия по изпълнение на препоръките.
(3) Омбудсманът публикува и ежегодни
доклади, свързани с дейността му като Национален превантивен механизъм, при спазване
на изискването на чл. 28б, ал. 2.
Чл. 28д. Омбудсманът като Национален
превантивен механизъм осъществява сътрудничество със съответните органи и механизми
на Организацията на обединените нации, сдружения на граждани, както и с международни,
регионални и национални организации, чийто
предмет на дейност включва осигуряване защита на лица от изтезания и други форми на
жестоко, нечовешко или унизително отнасяне
или наказание.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. В едномесечен срок от влизането в сила
на този закон омбудсманът внася за одобрение
в Народното събрание съответните промени в
правилника за организацията и дейността си.
§ 7. Този закон влиза в сила един месец
след обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 28 март 2012 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3660

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 пълномощията на Едуард Иванов Стойчев като народен представител от
23. многомандатен избирателен район – София.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 4 април 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3729

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
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РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Мирослав
Петков Маринов като народен представител от
6. многомандатен избирателен район – Враца.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 4 април 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3730
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Марио И ва нов Та г ари нск и,
Деница Стоилова Гаджева,
Петър Атанасов Курумбашев,
Кирил Николаев Добрев.
5. Временната комисия се избира за срок
от два месеца.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 4 април 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3793

РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна комисия за про
учване, анализ и обсъждане на добри прак
тики и законодателни решения във връзка
с регулирането на дейности по проучване и
добив на подземни богатства при опазване
на околната среда

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА

Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 34 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание

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

РЕШИ:
1. Създава Временна комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с
регулирането на дейности по проучване и
добив на подземни богатства при опазване
на околната среда.
2. Комисията се състои от 13 народни представители, от които: 6 от Парламентарната
група на ПП ГЕРБ, 2 от Парламентарната
група на Коалиция за България, 2 от Парламентарната група на „Движение за права
и свободи“, 1 от Парламентарната група на
партия „АТАКА“, 1 от Парламентарната група
„Синята коалиция“ и 1 независим народен
представител.
3. Комисията, въз основа на добрите практики и законодателни решения, да представи
доклад с предложения за усъвършенстване на
регулирането на дейностите по проучване и
добив на подземни богатства у нас.
4. Избира председател и членове на комисията, както следва:
Председател: Диан Тодоров Червенкондев
Членове:
Доброслав Дилянов Димитров,
Светлин Димитров Танчев,
Димитър Николов Лазаров,
Недялко Живков Славов,
Иван Йорданов Божилов,
Искра Димитрова МихайловаКопарова,
Рамадан Байрам Аталай,
Иван Николаев Иванов,

УКАЗ № 140

ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Веселин Петров Вълканов за
извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Белгия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 29 март 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
3772

УКАЗ № 141
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Васил Тодоров Калинов от
длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република
Азербайджан.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 3 април 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
3773
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УКАЗ № 142

МИНИСТЕРСК И СЪВЕТ

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70
ОТ 3 АПРИЛ 2012 г.

ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам комодор Георги Христов
Фиданов от длъжността „директор на дирекция „Стратегическо планиране“.
2. Назначавам комодор Георги Христов
Фиданов на длъжността „съветник на върховния главнокомандващ на въоръжените сили
по военната сигурност“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 3 април 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
3774

УКАЗ № 143
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам бригаден генерал Драгомир Здравков Димитров от длъжността
„заместник-директор на Националната ра
зузнавателна служба“.
2. Назначавам бригаден генерал Драгомир
Здравков Димитров на длъжността „директор
на Националната разузнавателна служба“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 3 април 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
3775

за изменение и допълнение на Постановление
№ 55 на Министерския съвет от 2007 г. за
условията и реда за определяне на изпълнител
от страна на бенефициенти на договорена без
възмездна финансова помощ от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския
съюз, Съвместната оперативна програма за
трансгранично сътрудничество „Черно море
2007 – 2013 г.“ и от Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство
(обн., ДВ, бр. 24 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109
от 2008 г., бр. 68 и 93 от 2009 г. и бр. 93 от
2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В наименованието думите „Съвместната оперативна програма за трансгранично
сътрудничество „Черно море 2007 – 2013 г.“ и
от Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство“ се заменят със
„Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 – 2013 г.“, Финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство и Норвежкия финансов механизъм“.
§ 2. В чл. 1 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) С постановлението се уреждат условията
и редът за определяне на изпълнител от страна
на бенефициенти по договори за безвъзмездна
финансова помощ от Структурните фондове
и Кохезионния фонд на Европейския съюз,
Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 – 2013 г.“, съфинансирана от
Европейския инструмент за добросъседство
и партньорство, Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство и
Норвежкия финансов механизъм.
(2) Постановлението се прилага от бенефициенти по ал. 1, които не се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от Закона
за обществените поръчки (ЗОП) или които за
извършването на определени дейности в рамките на проекта не попадат в обхвата на ЗОП.“
§ 3. В чл. 11, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 числото „200 000“ се заменя с
„240 000“.
2. В т. 2 числото „50 000“ се заменя с
„60 000“.
§ 4. В чл. 12, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 числото „200 000“ се заменя с
„240 000“.
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2. В т. 2 числото „50 000“ се заменя с
„60 000“.
§ 5. В чл. 14, ал. 3 след думите „По програмите за европейско териториално сътрудничество“ се добавя „и Съвместната оперативна
програма „Черноморски басейн 2007 – 2013 г.“.
§ 6. В чл. 17 ал. 3 се изменя така:
„(3) Документацията за участие може да се
получава до изтичането на срока за подаване на
офертите или заявленията. Лицата имат право
да разгледат документацията, преди да я получат. В случай че се предоставя срещу заплащане, бенефициентът не може да определи цена,
която е по-висока от действителните разходи
за нейното отпечатване и размножаване. При
поискване от заинтересованото лице бенефициентът е длъжен да изпрати документацията
за сметка на лицето, отправило искането.“
§ 7. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Бенефициент ът може да прекрати
процедурата с мотивирано решение, когато:
1. е подадена само една оферта или заявление за участие;
2. има само един кандидат, който отговаря
на изискванията на чл. 31 – 33, или само една
оферта отговаря на предварително обявените
условия от бенефициента.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 8. В чл. 28 ал. 2 се изменя така:
„(2) Бенефициентът е длъжен да сключи
договор, който съответства на приложения в
документацията проект, допълнен с всички
предложения от офертата на кандидата, въз
основа на които е избран за изпълнител.“
§ 9. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „Изпълнителната агенция
по Програма ФАР на Европейския съюз или“
се заличават.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Договор за изпълнение по изключение
може да бъде изменен или допълнен без писмено съгласуване с Изпълнителната агенция
по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство, програмните
оператори по Финансови я механизъм на
Европейското икономическо пространство и
Норвежкия финансов механизъм съответно с
управляващия орган на Оперативна програма, предоставил безвъзмездната финансова
помощ, в следните случаи:
1. когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:
a) промяна в сроковете на договора, или
б) частична замяна на дейности от предмета
на договор за строителство или услуга, когато
това е в интерес на бенефициента и не води
до увеличаване стойността на договора, или
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в) намаляване общата стойност на договора
в интерес на бенефициента поради намаляване на договорените цени или договорени
количества или отпадане на дейности, или
2. при изменение на държавно регулирани
цени, когато основен предмет на договора
е дейност, чиято цена е обект на държавно
регулиране и срокът му на изпълнение е над
12 месеца – до размера на реалното увеличение на разходите на изпълнителя, настъпило
като резултат от изменението на държавно
регулираната цена, или
3. когато се налага увеличение в цената
поради приемането на нормативен акт – до
размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него, или
4. при удължаване срока на договор за доставка или услуга с периодично или продължително изпълнение, в случай че едновременно
са изпълнени следните условия:
а) не по-късно от 6 месеца преди изтичане
срока на договора бенефициентът е открил
процедура със същия предмет за последващ
период, която не е завършила с избор на
изпълнител;
б) срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца;
в) прекъсване в доставката или услугата
би довело до съществени затруднения за бенефициента.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 10. В чл. 57 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. поради настъпване на обстоятелства,
които бенефициентът при полагане на дължимата грижа не е могъл или не е бил длъжен
да предвиди или предотврати, не могат да
бъдат спазени сроковете за провеждане на
процедурите открит избор или договаряне с
пояснителен документ;“.
2. В ал. 2 думите „Изпълнителната агенция
по Програма ФАР на Европейския съюз или“
се заличават.
§ 11. В чл. 65, ал. 2 и 3 думите „изпълнителните агенции по Програма ФАР на Европейския съюз или“ се заличават.
§ 12. Навсякъде в текста, с изключение на
§ 1, т. 6, след думите „Изпълнителната агенция
по Финансовия механизъм на Европейското
икономическото пространство“ се поставя
запетая и се добавя „програмните оператори
по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство и Норвежкия
финансов механизъм“.
§ 13. Навсякъде в текста думите „Изпълнителната агенция по Финансовия механизъм на
Европейското икономическото пространство“
се заличават.
§ 14. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
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1. В § 1:
а) в т. 1 думите „или от Програма ФАР
на Европейския съюз“ се заличават, а след
думите „Безвъзмездна финансова помощ от
Европейския съюз“ са средства, предоставени от Структурните фондове“ се добавя „и
Европейски инструмент за добросъседство и
партньорство“;
б) създава се т. 1б:
„1б. „Безвъзмездна финансова помощ от
Норвежкия финансов механизъм“ са средствата, предоставени за изпълнението на
Норвежкия финансов механизъм по силата
на Меморандума за разбирателство относно
изпълнението на Норвежкия финансов механизъм между Република България и Кралство
Норвегия, включително съответното национално съфинансиране, които заедно формират
общия размер на ресурсите за предоставяне
на безвъзмездната финансова помощ на бенефициент с цел подпомагане постигането на
определен резултат.“;
в) в т. 2 думите „както и по“ се заличават,
а след думите „Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство“ се
добавя „и Норвежкия финансов механизъм“;
г) в т. 3 думите „или от“ се заменят със
запетая, а след думите „Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство“ се добавя „или Норвежкия финансов
механизъм“;
д) точка 6 се отменя;
е) създава се т. 6а:
„6а. „Програмни оператори по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство и Норвежкия финансов механизъм“ са публични или частни организации – търговски или нетърговски – както и
неправителствени организации, отговорни за
подготовката и изпълнението на програмите.“;
ж) точка 10 се изменя така:
„10. „Непредвидени обстоятелства“ са обстоятелствата, включително от извънреден
характер, възникнали след сключването на
договора, независимо от волята на страните,
които не са могли да бъдат предвидени и
правят невъзможно изпълнението при договорените условия.“
2. Параграф 2 се отменя.
§ 15. В § 4б, т. 2 от заключителните разпоредби думите „Съвместната оперативна
програма за трансгранично сътрудничество
„Черно море 2007 – 2013 г.“ се заменят със
„Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 – 2013 г.“.
Заключителни разпоредби
§ 16. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
с изключение на § 13 и § 14, т. 1, буква „д“,
които влизат в сила от 1 май 2012 г.
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§ 17. Процедурите, открити до влизането
в сила на постановлението, се довършват по
досегашния ред.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска

3698

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71
ОТ 5 АПРИЛ 2012 Г.

за приемане на Наредба за условията и реда
за осъществяване на дейностите, свързани с
оръжията, боеприпасите и пиротехническите
изделия, и контрола над тях в Главна дирекция
„Охрана“ и Главна дирекция „Изпълнение
на наказанията“ към Министерството на
правосъдието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за осъществяване на дейнос
тите, свързани с оръжията, боеприпасите и
пиротехническите изделия, и контрола над
тях в Главна дирекция „Охрана“ и Главна
дирекция „Изпълнение на наказанията“ към
Министерството на правосъдието.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
влиза в сила от деня на обнародването му в
„Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

НАРЕДБА

за условията и реда за осъществяване на дей
ностите, свързани с оръжията, боеприпасите
и пиротехническите изделия, и контрола над
тях в Главна дирекция „Охрана“ и Главна
дирекция „Изпълнение на наказанията“ към
Министерството на правосъдието
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят условията
и редът за осъществяване на дейностите с
оръжията, боеприпасите и пиротехническите
изделия (ОБПИ) и контролът над тях в Главна
дирекция „Охрана“ (ГДО) и Главна дирекция
„Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) към
Министерството на правосъдието (МП).
Чл. 2. В Главна дирекция „Охрана“ и в
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“
се осъществяват следните дейности с ОБПИ:
1. придобиване, съхраняване и отчет на
ОБПИ;
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2. транспортиране с автомобилен транспорт и пренасяне на оръжия, боеприпаси и
пиротехнически изделия;
3. извършване на технически прегледи на
ОБПИ;
4. ремонтиране и бракуване на оръжия,
унищожаване на ОБПИ;
5. контрол върху дейностите с ОБПИ.
Г л а в а

в т о р а

ПРИДОБИВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ОТЧЕТ
НА ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ И ПИРОТЕХ
НИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ
Раздел I
Придобиване на оръжия, боеприпаси и пи
ротехнически изделия
Чл. 3. (1) Главна дирекция „Охрана“ и
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ придобиват ОБПИ чрез закупуване при
условията и по реда на Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по
прилагането му.
(2) Главна дирекция „Охрана“ и Главна
дирекция „Изпълнение на наказанията“ придобиват ОБПИ чрез закупуване от:
1. л и ца, п ри т еж а ва щ и ра зрешен и я за
производство и/или търговия, издадени при
условията и по реда на Закона за оръжията,
боеприпасите, взривните вещества и пиротех
ническите изделия (ЗОБВВПИ);
2. от внос и/или трансфер от търговски
дружества, притежаващи лиценз за извър
шване на износ, внос и трансфер на оръжия,
издаден при условията и по реда на Закона за
експортния контрол на оръжия и изделия и
технологии с двойна употреба и правилника
за прилагането му.
(3) При закупуване от внос на ОБПИ за
нуждите на ГДО и ГДИН на продавача по
сделката се издава сертификат за краен пот
ребител при условията и по реда на Закона за
експортния контрол на оръжия и изделия и
технологии с двойна употреба и правилника
за прилагането му.
Чл. 4. (1) При предаване на ОБПИ на ГДО
и ГДИН се изготвя предавателно-приемателен
протокол, в който се вписват:
1. калибърът, видът, количествата и фабричните номера и/или уникалната маркировка
на оръжията;
2. калибърът, видът, количествата и производствените данни и/или уникалната маркировка на боеприпасите и пиротехническите
изделия.
(2) Протоколът по ал. 1 е основание за издаване на документ за зачисляване на ОБПИ
в ГДО и ГДИН, а за продавача – за снемането
им от отчет.
Чл. 5. Главна дирекция „Охрана“ и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“
придобиват ОБПИ при условията и по реда,
определени и в други закони.
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Раздел II
Съхраняване и отчет на оръжия, боеприпаси
и пиротехнически изделия
Чл. 6. Съхраняването на ОБПИ е дейност,
осъществявана с цел недопускане на нерегламентиран достъп до тях и поддържането им в
готовност за използване по предназначение.
Чл. 7. В зависимост от периодичността на
използване по предназначение съхраняването
на оръжията се определя като:
1. ежедневно – когато оръжията не се използват ежедневно;
2. краткосрочно – когато оръжията не се
използват за срок от един месец до една година;
3. дългосрочно – когато оръжията не се
използват за срок, по-дълъг от една година.
Чл. 8. (1) Оръжията и боеприпасите, които
са придобити от ГДО и ГДИН, се съхраняват
за текущо доволствие и военновременни запаси. Придобитите пиротехнически изделия
се съхраняват само за текущо доволствие.
(2) Допустимото максимално количество
боеприпаси и пиротехнически изделия от различните условни групи, съхранявани в един
склад или помещение, както и изискванията
за съвместното им съхраняване са определени
съгласно приложение № 1.
Чл. 9. Изискванията към складовете и
помещенията за съхраняване на ОБПИ по
отношение на проектирането, изграждането,
реконструкцията и преустройството им се
определят съгласно Закона за устройство
на територията и подзаконовите актове по
прилагането му.
Чл. 10. (1) Общите изисквания за съхраняване на ОБПИ са:
1. съвместно съхранение в един склад или
помещение на оръжие и боеприпаси за него
се допуска само ако са подредени на отделни
фигури, отдалечени една от друга; не се допуска поставянето на боеприпаси в сандъците
с оръжието или върху тях;
2. специалните боеприпаси (пиротехничес
ки изделия със светлинен, звуков, димен и
химически ефект) се съхраняват на отделни
фигури в заводска опаковка, обозначени с
ясни и четливи надписи за вида, количеството
и предназначението им на фигурния етикет;
3. помощните патрони (с гумени, пластмасови и шокови куршуми) се съхраняват в
заводска опаковка на отделни фигури с ясни
надписи за вида, количеството и предназначението им;
4. опаковъчните сандъци с оръжие, боеприпаси и опаковките с пиротехническите
изделия се поставят с маркировката (производствените данни) и ключалките, обърнати
към проходите;
5. между наредените в една фигура боеприпаси или пиротехнически изделия от две
и повече номенклатури се оставят разстояния
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най-малко 10 см; разположените най-отдолу
сандъци и опаковки се поставят на разстояние от 12 до 18 см от пода върху дървени
накладки или палети;
6. на всеки стелаж или фигура се поставя етикет с наименованието (вид, калибър),
количеството и производствените данни за
боеприпасите и пиротехническите изделия;
най-отгоре на фигурата се поставят непълните
сандъци и опаковки с надпис „НЕПЪЛЕН“ и
се посочват видът и количеството на ОБПИ в
него; във всяка партида боеприпаси и пиротехнически изделия може да има само една
непълна опаковка;
7. за нормална работа с ОБПИ, за наблюдение (проверка) и за създаване на условия
за използване на средства за механизация в
склада или в помещението се оставят следните проходи:
а) работни – срещу всяка врата с широчина,
осигуряваща възможност за нормална работа
с ОБПИ, съобразена с размерите на сандъците
и с размерите на склада или помещението,
или по протежение на едната от стените;
б) за наблюдение и преглед – между стените и фигурите с ОБПИ с широчина 0,6 м,
а между фигурите – 0,2 м;
8. боеприпасите и пиротехническите изделия, забранени за използване по предназначение (бойно използване), но неопасни за
съхраняване, се съхраняват на отделни фигури,
на които се поставя надпис „ЗАБРАНЕНИ!“;
9. боеприпасите и пиротехническите изделия в заводска опаковка се подреждат в склада
или в помещението на височина, определена
съгласно приложение № 2.
(2) Изисквания към складовете и помещенията, в които се съхраняват ОБПИ:
1. оръжията, боеприпасите и пиротехничес
ките изделия се съхраняват в неотопляеми
складове в сградите на главните дирекции и
в специално оборудвани помещения в териториалните им звена и служби;
2. складът или помещението за съхраняване
на ОБПИ се поставят под денонощна въоръжена охрана и се осигуряват със сигналноохранителна и пожароизвестителна техника;
3. в склада или в помещението ОБПИ се
подреждат така, че да се използва най-добре
площта им, да се запази естественото осветление, да се осигури добра вентилация и
възможност за бързо изнасяне;
4. конструкцията на склада или помещението не трябва да позволява нерегламентиран
достъп до тях;
5. подът да е изграден от твърда настилка
(бетон, асфалтобетон, др.), да е искронеобразуващ и антистатичен и да издържа натоварване
най-малко 4 t/m 2;
6. вратите на склада или помещението да са
метални или осигурени с метални решетки и
снабдени с надеждни заключващи устройства;
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7. на прозорците на склада или помещението се поставят метални решетки с размери,
които да не позволяват изваждането на ОБПИ,
съхранявани в тях;
8. стъклата на прозорците на склада или
помещението за съхранение на боеприпаси
и пиротехнически изделия се затъмняват по
подходящ начин, за да се ограничи попадането
на преки слънчеви лъчи върху боеприпасите
и пиротехническите изделия;
9. в склада или в помещението се поддържа
необходимият влаго-температурен режим.
(3) Територията или сградата, в които се
разполагат складове или помещения за съхранение на ОБПИ, трябва да отговарят на
следните изисквания:
1. да позволяват организирането на надеждна охрана и противопожарна защита;
2. да позволяват осигуряването на необходимото количество вода за противопожарни
нужди;
3. да са пожаробезопасни и да не са застрашени от възникване на пожар от разположени в близост до тях обекти, предмети и
растителност;
4. да не преминават през тях продуктопроводи, в т.ч. газопроводи (открити и подземни),
електропроводи за високо напрежение, водопроводи и други комуникационни съоръжения;
5. в случаите, нерегламентирани в Закона за
устройство на територията и в подзаконовите
актове по прилагането му, минималните взриво- и пожаробезопасни разстояния (R) в метри
на склада или помещението за съхраняване
на ОБПИ от отделни сгради, съоръжения и
транспортни средства се определят съгласно
Методиката за определяне на безопасните
разстояния при взрив – приложение № 3.
Чл. 11. (1) Отговорността за наличността, качественото състояние и правилното
съхранение на ОБПИ, разположени в склада
и в помещението, се носи от материалноотговорното лице (завеждащ склада), на което
ОБПИ са зачислени.
(2) След приключване на работата вратите
на склада или помещението се заключват и
запечатват единствено от лицето по ал. 1 с
печат, който се води на отчет в съответната
регистратура.
(3) По изключение с разрешение на прекия
началник на лицето по ал. 1 и 2 складът или
помещението може да се отвори от комисия,
назначена от главния директор или ръководителя на териториалното звено или служба на
ГДО или ГДИН. Комисията съставя протокол,
в който се посочват причината за отварянето, работата, която е извършена, ОБПИ или
имущество, които са взети (оставени), номер,
количество и категория на ОБПИ. Номерът на
протокола се вписва в книгата за посещение
и работа в склада или помещението. Складът
или помещението се запечатва с печат, чийто
номер се вписва в протокола.
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(4) При отваряне на склада или помещението от лицето по ал. 1 и 2 или от комисията
по ал. 3 се проверяват:
1. съответствието и състоянието на печатите;
2. заключването;
3. състоянието на вратите и прозорците;
4. цялостното състояние на склада или
помещението.
(5) При констатиране на повреди при отваряне на склада или помещението лицето
по ал. 1 и 2 незабавно уведомява прекия си
началник. В този случай проверка на фактическата наличност на ОБПИ се извършва от
комисия, назначена от главния директор или
ръководителя на териториалното звено или
служба на ГДО и ГДИН.
(6) На лицата по ал. 1 и 2 се провежда
обучение за безопасна работа с ОБПИ, а на
лицата, определени за работа в склада или
помещението, се провежда инструктаж.
Чл. 12. (1) Зачислените на служителите на
ГДО и ГДИН огнестрелни оръжия (пистолети)
и боеприпаси се съхраняват в метални каси в
служебните им помещения или в специално
оборудвани помещения, намиращи се под
контрола на съответните длъжностни лица.
Оръжията се съхраняват обслужени без боеприпас в цевта и без поставен пълнител,
със спуснати части на ударно-спускателния
механизъм и поставени „на предпазител“.
(2) Служителите на ГДО могат да съхраняват зачисленото им огнестрелно оръжие
(пистолет) и зачислените им боеприпаси за него
в домовете си в периода между два работни
дни или две дежурства. В тези случаи зачис
леното оръжие задължително се съхранява
без патрон в патронника и без да е заредено
с патрони, в неподвижно закрепени метални
каси или шкафове, снабдени със секретни
заключващи устройства.
(3) Служителите на ГДИН получават зачис
леното им огнестрелно оръжие (пистолет) и
боеприпаси за него от дежурното длъжностно лице непосредствено преди застъпване в
дежурство или във връзка с изпълнение на
възложени задачи и го сдават на съответното
длъжностно лице след изтичане на дежурството или след изпълнение на задачата.
Чл. 13. При напускане на страната и при
излизане в полагаем отпуск служителите на
ГДО и ГДИН предават зачислените им огнестрелни оръжия и боеприпаси за временно
съхраняване на длъжностното лице, което им
ги е зачислило.
Чл. 14. При изг убване или кра жба на
предоставените ОБПИ служителят незабавно
уведомява главния директор чрез ръководителя на териториалното звено или служба
на ГДО и ГДИН, а при възникнала невъзможност уведомяването се извършва чрез
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оперативно-дежурната част. В срок 5 работни
дни от установяване на събитието служителят уведомява и писмено главния директор
чрез ръководителя на териториалното звено
или служба.
Чл. 15. Незабавно след узнаването за смърт
на служител, на когото е зачислено огнестрелно оръжие или боеприпаси, ръководителят на
териториалното звено или служба уведомява
писмено главния директор и предприема необходимите мерки за получаване на служебното
оръжие и боеприпаси.
Чл. 16. (1) Отчетът и отчетността на ОБПИ
в ГДО и ГДИН са организирани съгласно
изискванията на документите, определящи
отчета и отчетността на материалните активи
в ГДО и ГДИН.
(2) Водят се отчетни книги (контролни,
магазинни, партидни, дневници), картон-опис,
служебни книжки, формуляри и документи
по строгата отчетност, отразяващи движението, наличността и качественото състояние
на ОБПИ.
(3) Отчетността на оръжията се води по
вид, марка, модел, калибър и уникален производствен номер и/или уникална маркировка.
В отчетните документи се отразяват количес
твото, качественото състояние и единичната
цена на оръжията.
(4) Отчетността на боеприпасите и пиротех
ническите изделия се води по производствени
данни, количество, качествено състояние и
единична стойност.
(5) Състоянието на отчета и отчетността
е елемент от общата оценка за състоянието
на ОБПИ в структурните звена и служби на
ГДО и ГДИН.
Г л а в а

т р е т а

Т РА НСПОР Т ИРА НЕ С А ВТОМОБИ ЛЕН
ТРАНСПОРТ И ПРЕНАСЯНЕ НА ОРЪЖИЯ,
БОЕПРИП АСИ И ПИРОТ ЕХ НИ ЧЕСК И
ИЗДЕЛИЯ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 17. Транспортирането на ОБПИ включва превоза им от едно място до друго и
свързаните с това дейности, като опаковане,
маркиране, престой, времето за престой при
товарене и разтоварване на ОБПИ в транспортните средства и охраната им.
Чл. 18. С автомобилен транспорт се транспортират:
1. оръжия;
2. бойни и помощни патрони за стрелково
оръжие;
3. пиротехнически изделия (специални
боеприпаси със светлинен, звуков, димен и
химически ефект).
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Чл. 19. (1) Териториалното звено или служба
на ГДО или ГДИН, транспортиращи ОБПИ,
осигуряват въоръжена охрана за съпровождане
на превозните средства.
(2) Охраната по ал. 1 се разполага в съпровождащ автомобил със светлинна и звукова
сигнализация, който се движи след превозните
средства с ОБПИ.
(3) Служителите на ГДО и ГДИН, осъществяващи транспортиране на ОБПИ, се
инструктират за безопасна работа с тях, за
мерките за безопасни и здравословни условия на труд и за осигуряването на пожарна
безопасност, както и за работа с наличните
противопожарни уреди.
Чл. 20. При транспортиране опаковките с
ОБПИ се нареждат плътно една до друга и се
укрепват с цел недопускане на падане, разместване и удряне, като товарът се разпределя
равномерно в превозното средство.
Чл. 21. (1) Дейностите по товаренето или
разтоварването на ОБПИ се извършват на охранявани пунктове. В районите на пунктовете
не се допускат лица, които не осъществяват
дейност по транспортирането.
(2) Товаренето или разтоварването на ОБПИ
през тъмната част на денонощието се допуска само на осветени пунктове. Подвижните
електроагрегати на осветителната система
се разполагат на разстояние не по-близко от
25 м от пункта, а осветителните тела – на
разстояние не по-близко от 5 м от ОБПИ.
(3) Не се допуска осветителните тела да
се разполагат над ОБПИ.
(4) При транспортиране на ОБПИ не се
допуска превишаване на товароподемността
на съответния вид превозно средство.
Чл. 22. (1) Всички дейности по товарене
или разтоварване на ОБПИ се извършват с
технически изправни и обезопасени средства
за механизация (ръчни колички, електрокари
и др.), а при невъзможност – ръчно.
(2) За работа с подвижните средства за
механизация при товарене или разтоварване
на ОБПИ се допускат само служители, които
притежават свидетелство за правоуправление
на електро- и мотокари, електроповдигачи и
друга техника.
(3) При ръчно товарене или разтоварване
на ОБПИ се спазват следните изисквания:
1. служителите да са инструктирани за
мерките за безопасност при товарене или
разтоварване на ОБПИ от компетентно длъжностно лице;
2. теглото на ОБПИ заедно с опаковката
на товарените или разтоварваните от един
служител не трябва да превишава:
а) за боеприпаси – 40 кг;
б) за негодните и забранени за стрелба
боеприпаси и пиротехнически изделия – 20 кг;
3. не се допуска пренасяне на боеприпаси
и пиротехнически изделия в неизправна или
отворена опаковка.
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Чл. 23. При товарене в едно превозно средство на ОБПИ от различни номенклатури се
спазват правилата за съвместно превозване
на ОБПИ съгласно приложение № 1.
Чл. 24. (1) При транспортиране на ОБПИ
с автомобилен транспорт не се допуска:
1. зареждане на натоварените превозни
средства с гориво или преливане на гориво
от резервоара на едно превозно средство в
резервоара на друго превозно средство;
2. подгряване на двигателите с открит огън;
3. превозването на ОБПИ съвместно със
запалителни течности (бензин, газьол и др.);
4. пушене в превозните средства и на разстояние, по-малко от 25 м от тях;
5. транспортиране на боеприпаси и пиротехнически изделия в ремаркета;
6. спиране на отделни превозни средства
или колони от тях, натоварени с ОБПИ, в
населени места и престой на пътното платно
освен в случаите на внезапна авария, като
в тези случаи не се извършват действия по
отстраняването є до приключване на претоварването и извозването на товара от мястото
на аварията;
7. наличието на открит огън на разстояние,
по-малко от 100 м от мястото на товарене на
ОБПИ в превозните средства;
8. превозване на хора на борда на превозните средства или допускане в близост до тях
на други лица при спиране и почивка освен
охраната;
9. най-горни ят ред на натоварените в
превозните средства опаковки (сандъци) с
ОБПИ да надвишава борда на каросерията с
повече от една трета от размера на опаковката
(сандъците).
(2) Транспортиране на ОБПИ не се допуска
при лоши метеорологични и пътни условия
(силни гръмотевици и бури, хлъзгав път, гъс
та мъгла и др.). При внезапно настъпване на
такива условия по време на превозването отговорното за транспортирането лице е длъжно
незабавно да предприеме всички необходими
мерки за обезопасяване на товара.
Раздел II
Транспортиране с автомобилен транспорт и
пренасяне на оръжия, боеприпаси и пиротех
нически изделия
Чл. 25. (1) Автомобилите, определени за
транспортиране на ОБПИ, се осигуряват с
искроуловители със защита от статично електричество и с неутрални оранжеви табели с
размери 40 х 30 см с черен кант по краищата с широчина 15 мм, които се поставят на
предната и задната част на автомобила.
(2) Преди започване на транспортирането
водачите на автомобилите се инструктират
от компетентно длъжностно лице за спазване
на правилата за транспортиране на ОБПИ
по наредбата.
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Чл. 26. (1) За транспортиране на ОБПИ се
използват само технически изправни и закрити
автомобили, които са оборудвани с пломбирани противопожарни уреди, както следва:
1. два пожарогасителя (от 2 кг и от 6 кг)
с прахообразно вещество;
2. при монтиран неподвижен пожарогасител
в автомобила – само един от 6 кг;
3. при автомобили с товароносимост под
3,5 т – два пожарогасителя от по 2 кг.
(2) Автомобилите, определени за транспортиране на ОБПИ, се оборудват и със:
1. два светлоотразителни конуса или триъгълника;
2. ръчно фенерче без метален корпус за
всеки член на екипажа.
Чл. 27. Дистанцията между отделните автомобили, превозващи ОБПИ, е не по-малка
от 100 м, а скоростта на движение – не поголяма от 50 км/час извън населено място,
до 40 км/час – в населено място, и до 70 км/
час – по автомагистрала.
Чл. 28. (1) Пренасяне на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях с обществен транспорт
се разрешава единствено в случаите, когато
служители на ГДО и ГДИН пътуват и носят
зачисленото им служебно оръжие (пистолет),
ако това не противоречи на закон.
(2) Служителите по ал. 1 пренасят зачисленото им оръжие незаредено (без патрон в
цевта), поставено на предпазител.
(3) Не се допуска пренасяне на ОБПИ във
вид на пощенски колетни пратки по всички
видове транспорт.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ОРЪЖИЯ,
БОЕПРИП АСИ И ПИРОТ ЕХ НИ ЧЕСК И
ИЗДЕЛИЯ
Чл. 29. Длъжностните лица по въоръжението в ГДО и ГДИН, притежаващи необходимата
квалификация по ремонта и експлоатацията
на ОБПИ, извършват технически прегледи на
оръжията, боеприпасите и пиротехническите
изделия – собственост на ГДО и ГДИН.
Чл. 30. Техническите прегледи на ОБПИ
се провеждат с цел:
1. установяване на техническото им състояние и комплектност;
2. определяне на неизправностите, получени при използването им, причините за тях
и вземане на мерки за отстраняването им;
3. проверка за спазването на условията за
съхранение на ОБПИ.
Чл. 31. (1) В зависимост от техническото
състояние и от характера на необходимия
ремонт оръжията се разделят на 5 категории, а боеприпасите и пиротехническите
изделия – на 3 категории, съгласно приложение № 4.
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(2) Въз основа на категорията на ОБПИ
се извършва качественият им отчет, определя
се степента им на годност и необходимият
ремонт за тяхното възстановяване.
(3) Категоризирането на ОБПИ се извършва
от комисии, назначени от главните директори
на ГДО и ГДИН. За извършеното категоризиране комисиите изготвят протоколи.
(4) Протоколите по ал. 3 за промяна на
категориите на ОБПИ се утвърждават от
главните директори на ГДО и ГДИН.
Чл. 32. В Главна дирекция „Охрана“ и
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ на боеприпасите и пиротехническите
изделия се извършва единствено технически
преглед и установяване на тяхната годност за
използване по предназначение.
Г л а в а

п е т а

РЕМОНТИРАНЕ И БРАКУВАНЕ НА ОРЪЖ И Я, У НИЩОЖ А ВА НЕ Н А ОРЪЖ И Я,
БОЕПРИП АСИ И ПИРОТ ЕХ НИ ЧЕСК И
ИЗДЕЛИЯ
Раздел I
Ремонтиране на оръжия
Чл. 33. (1) В Главна дирекция „Охрана“ и
в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ се организира и извършва ремонт на
огнестрелни оръжия.
(2) Ремонтът на огнестрелните оръжия
бива текущ, среден и основен в зависимост
от степента на износване, характера на неизправностите и установените междуремонтни
срокове на експлоатация.
Чл. 34. (1) Тек у щи ят ремонт на огнестрелните оръжия е непланов ремонт и е
предназначен да осигури нормална работа на
огнестрелните оръжия до плановия им ремонт.
(2) Ремонтът по ал. 1 е минимален по
обем и се изразява в регулиране или замяна
на неизправни съставни части и проверка и
регулировка на огнестрелните оръжия.
(3) Ремонтът по ал. 1 се извършва от длъжностни лица по въоръжението в ГДО и ГДИН
с необходимата квалификация.
(4) Неизправностите, за чието отстраняване
е необходим текущ ремонт, както и нарушаването на антикорозионното покритие не са
основание за преминаване на огнестрелните
оръжия в по-ниска категория.
Чл. 35. (1) Средният ремонт на оръжията
е планов ремонт, при който се възстановяват
тактико-техническите им характеристики.
(2) За извършване на ремонт по ал. 1 се
възлага обществена поръчка при условията и
по реда на Закона за обществените поръчки
и подзаконовите актове по прилагането му.
(3) Огнестрелните оръжия се предават за
ремонт заедно с индивидуалната техническа
документация за отчет на качественото им
състояние. В документацията се вписват из-
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вършеният ремонт и настъпилите изменения
в качественото състояние на огнестрелните
оръжия.
Чл. 36. (1) Основният ремонт на огнестрелните оръжия е планов ремонт, при който се
възстановяват тактико-техническите характеристики и техническите ресурси на всички
съставни части на огнестрелните оръжия.
(2) За извършване на ремонт по ал. 1 се
възлага обществена поръчка при условията и
по реда на Закона за обществените поръчки
и подзаконовите актове по прилагането му.
Чл. 37. Редът, сроковете, обемът и последователността на работите при технически прегледи, обслужване и ремонт на огнестрелните
оръжия, използваните инструменти и принадлежности, смазочни и експлоатационни
материали и разходните норми се определят
в ръководствата, наставленията, техническите
описания и инструкциите по експлоатация
на видовете огнестрелни оръжия.
Раздел II
Бракуване на оръжия и унищожаване на оръ
жия, боеприпаси и пиротехнически изделия
Чл. 38. (1) Определянето на ОБПИ като
негодни за използване се извършва от комисия, назначена от главния директор на ГДО
или ГДИН.
(2) Комисията по ал. 1 съставя протокол
за изменение на качественото (техническото)
състояние на ОБПИ, в който се установява
техническото им състояние и нецелесъобразността на извършване на ремонта им.
Чл. 39. На бракуване подлежат оръжия
от четвърта и пета категория съгласно приложение № 4.
Чл. 40. (1) Бракуване на оръжия се извършва от комисия от експерти, назначена от
главния директор на ГДО или ГДИН.
(2) Комисията по ал. 1 изготвя протокол
за бракуване и трансформация, в който се
записват точните наименования на вида,
марката, модела, калибъра, серията и номера
и/или уникалната маркировка на оръжията.
Протоколът за изменение на качественото
(техническото) състояние на огнестрелните
оръжия по чл. 38, ал. 2 е неразделна част от
протокола за бракуване и трансформация.
Чл. 41. (1) Бракуваните оръжия се разглобяват.
(2) Частите от бракуваните оръжия, които
са годни за използване, се заприходяват от
материалноотговорното лице.
(3) Частите от бракуваните оръжия, които
са негодни за използване, се унищожават чрез
трансформирането им в отпадъци по механичен начин и се претопяват в присъствието
на комисията по чл. 40, ал. 1.
Чл. 42. (1) Боеприпасите и пиротехническите изделия не се бракуват.
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(2) Боеп рипаси те и пи ротех ни ческ и те
изделия, които са негодни за използване,
преминават в трета категория с протокола за
изменение на качественото (техническото) им
състояние и се предават за утилизация или
унищожаване на лица, притежаващи необходимите квалификация, правоспособност и
разрешения за тази дейност.
Чл. 43. (1) Утилизацията на боеприпаси се
възлага съгласно Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането
му. Тя се извършва в обекти, отговарящи на
изискванията за безопасност и охрана, и при
спазване изискванията на действащото законодателство за опазване на околната среда.
(2) Използваните технологии в обектите
по ал. 1 трябва да осигурят:
1. комплексност на преработката на боеприпасите и техните компоненти;
2. необратимост на процеса на утилизация;
3. обработка на всички елементи на боеприпасите;
4. безопасност на процесите на утилизация;
5. икономическа ефективност;
6. ефективен и надежден мониторинг на
опазване на околната среда.
(3) В процедурите по утилизация на боеприпаси могат да участват лица, които притежават
разрешение за производство на боеприпаси,
съгласно чл. 151, ал. 3 ЗОБВВПИ.
(4) Лицата по ал. 3 трябва да представят
технологични карти за всички номенклатури
боеприпаси, подлежащи на утилизация по
съответната процедура.
Г л а в а

ш е с т а

КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТИТЕ С ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ
Чл. 44. Контролът по извършването на
дейностите с ОБПИ се осъществява от главните директори на ГДО и ГДИН чрез ръководителите (началниците) на подчинените им
териториални звена или служби, комисии и
длъжностни лица.
Чл. 45. Сектор „Въоръжение“ в ГДО и
длъжностните лица по въоръжението в ГДИН
осъществяват контрол и методическа помощ
на териториалните звена или служби на съответните главни дирекции по дейностите с
оръжията, боеприпасите и пиротехническите
изделия.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се приема на основание
чл. 2, ал. 2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите
изделия.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
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Приложение № 1
към чл. 8, ал. 2 и чл. 23
ТАБЛИЦА
за разпределение на боеприпасите и пиротех
ническите изделия, както и изискванията към
съвместното им съхраняване в едно помещение
и транспортирането им
№ Наименова- Допус- Поредни номера на
по
ние на ботимо
БП,допустими за:
ред еприпасите количесъвсъв(БП)
ство БП
местно местно
в едно
съхратранспомещеняване
портиние
ране
1.

2.

3.

1

П и ро т ех н ическ и изделия със запалителен, димен, звуков,
сълзотворен
и светлинен
ефект

20 кг1

Пат рон и за
всички видове стрелково
оръжие

5 тона

Запалки за 2000 бр.
р ъч н и г р а нати

1; 2; 3

1; 2; 3

1; 2; 3

1; 2; 3

1; 2; 3

1; 2; 3

Преизчислено количество в пиротехническа смес.

Приложение № 2
към чл. 10, ал. 1, т. 9
ТАБЛИЦА
за допустимите височини за нареждане на боепри
пасите и пиротехническите изделия в заводска
опаковка в складови помещения (м)
№

Наименование на
боеприпасите

Допустима височина (м)

1.

Патрони за стрелково
оръжие и пиротехнически изделия

3,00

2.

Запалки за ръчни гранати и пиропатрони

2,00

Приложение № 3
към чл. 10, ал. 3, т. 5
Методика
за определяне на безопасните разстояния
при взрив (м)

Разстоянието, на което възникващите при
взрив взривна и въздушна ударна вълна загубват
способността си да нанасят поражение с определена интензивност на разположените около него
обекти и съоръжения, се определя по формулата:
R = K × корен квадратен от q,
където:
R е безопасното разстояние в метри;
q – масата на активното взривно вещество (ВВ)
на заряда в килограми, отнесено към тротила.
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Активното взривно вещество за боеприпасите
се определя като сума на разривния заряд и 50
на сто от метателния заряд. Коефициентите за
привеждането на различните видове ВВ и барути
към тротила са:
– тротил 			
1,0;
– хексоген 			
1,8 – 2,0;
– аматол 			
0,7 – 0,8;
– тетрил 			
1,1 – 1,2;
– тен 			
1,8 – 2,0;
– октоген 			
1,8 – 2,0;
– пикринова киселина
1,1 – 1,2;
– барут 			
0,4 – 0,5.
К е коефициентът, зависещ от характера на
поражението (разрушението) на обекта, от условията на разположението на заряда (ВВ) и от
характера на терена и местността между взрива
и обекта. Коефициентът К се определя експериментално и неговите значения за различните
видове разрушения са дадени в долната таблица.
Значение на коефициента К при открито раз
положение на боеприпасите
№
по
ред

Характеристика на поражението
(разрушението) на обектите (съоръженията)

К

1.

Пълна липса на повреди по остъкляването на сградите и транспортните 50 – 80
средства (автобуси, влакове, кораби)

2.

Случайно повреждане на остъкляването на сградите и транспортните 10 – 15
средства (автобуси, влакове)

3.

Пълно разрушаване на остъкляването на сградите и повреждане на
рамките на прозорците, вратите,
леките прегради и покривите

5 – 8

Пълно повреждане на остъкляването
на транспортните средства (автобуси,
влакове, кораби)

3 – 4

4.

5.

Леки повреди на въздушните елек25 – 30
тропроводи (огъване на стълбове)

6.

Разрушаване на бараки, навеси, вътрешни преградни стени на сградите,
рамките на вратите и прозорците и
керемидените покриви

2 – 3

7.

Разрушаване на полумасивни каменни, тухлени и дървени постройки,
обръщане на транспортните средства 1,5 – 2,0
(автобуси, влакове, кораби) и скъсване на въздушни електропроводи

8.

Разрушаване на масивни тухлени
постройки и предаване на детонация 0,8 – 1,0
по влияние

9.

Разрушаване на масивни постройки
с железобетонна и бетонна кон- 0,3 – 0,5
струкция

При определяне на безопасното разстояние
трябва да се отчитат също и местните условия –
най-вече характерът и релефът на местността
между склада (взрива) и застрашения обект.
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Разпространението на взривната и въздушната
ударна вълна при определени условия на взрива
може да има насочено действие и там разстоянието на разрушаващото действие е 1,5 – 2 пъти
по-голямо или по-малко. Ако между склада
(взрива) и застрашения обект има преграда
(гъста гора, хълм, здрава стена, земен вал) или
хранилището е вкопано в земята, безопасното
разстояние, изчислено по формулата, се намалява
1,5 – 2 пъти, а при наличие на просека на гора
и дефиле се увеличава 1,5 – 2 пъти. В направление на необвалованата страна на хранилището
действието на взривната и въздушната ударна
вълна е 1,5 – 2 пъти по-голямо. Това изисква
хранилищата да са четиристранно обваловани
или вкопани. Необвалованата страна на хранилищата не трябва да е насочена към стопанските
и битовите сгради на склада (базата) или към
други хранилища и обекти.
Стойностите на коефициента К са за открито
разположени ВВ и боеприпаси или под навеси и
в бараки. При разполагането им при други условия разстоянието, определено по формулата, се
намалява, като получените стойности се делят,
както следва:
– при необваловани полумасивни
с 1,1 – 1,2;
хранилища
– при необва ловани масивни
с 1,2 – 1,3;
тухлени хранилища
– при необваловани железобес 1,3 – 1,4;
тонни хранилища
– при обваловани полумасивни
с 1,5 – 1,7;
и масивни хранилища
– при вкопани в земята полумас 1,8 – 2,0;
сивни и масивни хранилища
– при котловини и ниши
с 1,8 – 1,9;
– при надземни обваловани плос 1,4 – 1,5.
щадки и навеси

Приложение № 4
към чл. 31, ал. 1
Критерии за определяне категориите на оръ
жията, боеприпасите и пиротехническите из
делия – собственост на ГДО и ГДИН
1. Оръжие:
а) стрелково оръжие:
– първа категория – ново, а също така намиращо се в експлоатация, изправно и годно за
бойно използване, на което в канала на цевта и
патронника няма следи от ръжда или раковини
и откъртване на хрома; полетата и браздите в
дулната част са износени на разстояние не повече от един калибър; оръжието удовлетворява
изискванията за нормален бой;
– втора категория – намиращо се в експлоатация, изправно и годно за бойно използване,
чийто канал на цевта и патронника имат слаби
следи от ръжда или раковини и откъртване на
хрома; полетата и браздите в дулната част са
износени на дълбочина повече от един калибър;
при това оръжието удовлетворява изискванията
за нормален бой;
– трета категория – изискващо среден ремонт;
– четвърта категория – изискващо основен
ремонт;
– пета категория – негодно оръжие, чието
възстановяване е технически невъзможно или
икономически нецелесъобразно.
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Основни детайли, които определят прекатегоризирането на оръжието в пета категория, да
се считат:
– цевта с цевната кутия – за пушки и карабини;
– цевната кутия – за автомати и картечници;
– цевта и затворната кутия – за картечни
пистолети;
– ложата (рамката) – за пистолети и револвери;
б) гладкоцевно, малокалибрено и пневматично
оръжие, учебно оръжие, ракетни пистолети:
– първа категория – ново, както и намиращо
се и било в експлоатация, изправно и годно за
използване;
– втора категория – не се установява;
– трета категория – изискващо среден ремонт;
– четвърта категория – не се установява;
– пета категория – негодно, чието възстановяване е технически невъзможно или икономически
нецелесъобразно.
Забележка. При преминаване на въоръжение
в по-долна категория с виновност се заплаща
стойността на повредените детайли, по които се
определя категорията. При раздуване на цевите те
се заплащат в пълен размер.
2. Боеприпаси:
а) боеприпаси за стрелково оръжие (калибър
до 14,5 мм включително):
Първа „А“ категория:
1. Произведени през 1946 г. и по-късно, съхранявани в заводска херметическа опаковка, с
пълни производствени данни.
2. Произведени през 1946 г. и по-късно, съхранявани в херметическа опаковка и в пълнителите
не повече от 5 години.
Първа „Б“ категория:
1. Произведени до 1945 г. включително, съхранявани в заводска херметическа опаковка, с
пълни производствени данни, в т.ч. произведените
във военно време, но преопаковани в заводите
в следвоенния период (включително сборни заводски партии).
2. Произведени до 1945 г. включително, изправни по външен вид, съхранявани в нехерметическа
опаковка или в насипно състояние.
3. Без производствени данни.
4. Сборни складови партии.
5. Произведени през 1946 г. и по-късно, съхранявани в нехерметическа опаковка и в пълнителите повече от 5 години.
Втора категория:
В насипно състояние, изискващи сортиране по
вид на действие на куршума и степен на годност,
а така също изискващи почистване от корозия
и възстановяване на отличителното боядисване
на куршума.
Трета категория:
1. Осечки (с отпечатък на жилото върху
капсула).
2. С химически неустойчиви или балистически
нестабилни барути (по данни от лабораторията).
3. С пукнатини по дулцето, корпуса и венеца
на гилзите.
4. С побитости по куршумите и гилзите.
5. Със средна и голяма корозия по повърхността на гилзите и куршумите, неподлежащи
на почистване.
6. С клатещи се и изпадащи куршуми.
7. С големи окиси по капсулите.
8. С признаци на продължително престояване
във вода или смазка.
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б) пиротехнически средства (осветителни и
сигнални патрони):
Първа категория:
1. Произведени през 1946 г. и по-късно, съхранявани в изправна херметическа опаковка, с
пълни производствени данни.
2. Произведени през 1946 г. и по-късно, съхранявани в нехерметическа опаковка, която е
захерметизирана със смазка по установения начин,
с пълни производствени данни.
Втора категория:
Подлежащи на сортиране по външен вид,
калибровка и изземване на патрони с дефекти,
указани в т. 3 за трета категория.
Трета категория:
1. Бракувани и забранени за използване (по
данни на лабораторията).
2. С откази в действието.
3. Със следните дефекти (от сортираните по
външен вид):
– изпъкнали капсул-възпламенители над дънния срез на гилзата (за 26 мм патрони);
– явни признаци на овлажняване;
– пукнатини по корпуса на патрона;
– цялостни пукнатини по гилзата;
– свободно снемащи се капачки (за реактивните патрони);
– осево преместване на снарядяването;
– невлизащи в стрелящите приспособления;
– неясни опознавателни знаци.
Забележка. Когато в една партия на пиротехнически средства повече от 50 на сто от изделията са
с дефекти, указани в т. 3 за трета категория, цялата
партия се зачислява в трета категория.
Забележки:
– Боеприпасите от всички видове, които са
първа категория, са годни за бойно използване
(по предназначение) и дългосрочно съхраняване.
– Боеприпасите от всички видове, които са
втора категория, са негодни за бойно използване
(по предназначение), изискват ремонт, замяна на
отделни елементи и сортиране по вид на действие.
– Боеприпасите от всички видове, които са трета
категория, са негодни за бойно използване (по предназначение), подлежат на ремонт в ремонтни бази
и фирми, както и забранените за бойно ползване, в
т.ч. загубилите бойните си свойства по заключение
след лабораторни и полигонни изпитвания;
в) за химически вещества, утвърдени от министъра на здравеопазването, патрони с гумени,
пластмасови и шокови куршуми, както и за светлинни, звукови и сълзотворни (химически) гранати
се определят следните категории:
първа категория – с пълни производствени
данни, с неизтекъл срок на съхранение, определен от производителя, годни за употреба по
предназначение;
втора категория – не се определя;
трета категория – с изтекъл срок на съхраняване, без производствени данни, негодни за
употреба по предназначение.
Забележка. След изтичане на срока за съхраняване и употреба, определен от производителя,
средствата по буква „в“ се подлагат на оценка за
съответствието на продукта, за което се изготвя
протокол. При доказване годността на продукта
за употреба по предназначение и за съхраняване
в зависимост от резултатите срокът за съхраняването и употребата им се удължава до 60 на сто от
сроковете, определени от производителя.
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
ПРОТОКОЛ

за опазване на биологичното и ландшафтното
разнообразие на Черно море към Конвенцията
за опазване на Черно море от замърсяване,
подписан на 14 юни 2002 г.
(Ратифициран със закон, приет от ХХХІХ Народно събрание на 13 октомври 2004 г. – ДВ,
бр. 94 от 2004 г. В сила за Република България
от 20 юни 2011 г.)
Договарящите страни по настоящия протокол:
Като договарящи страни по Конвенцията
за опазване на Черно море от замърсяване
(Букурещка конвенция от 21 април 1992 г.);
Като признават, че през последните десетилетия в биотата и физикохимичните условия в
Черно море са настъпили значими изменения,
причинени от антропогенна дейност;
Като изразяват загриженост, че заплахите
за биологичното разнообразие, каквито са
еутрофикацията, свръхриболовът, замърсяването и въвеждането на неместни видове,
продължават да съществуват;
Като приемат важността на упражняването на контрол върху замърсяването в Черно
море с оглед запазване на биологичното разнообразие и поддържане и възстановяване на
функциите на екосистемите;
Като припомнят, че съгласно член 13 от
Букурещката конвенция при вземането на
мерки за предотвратяване, намаляване и
контрол на замърсяването на морската среда
на Черно море от договарящите страни се
изисква да обръщат особено внимание на
предотвратяването на увреждане на живота
в морето и на живите ресурси, в частност
чрез изменение на техните местообитания
посредством риболов и други законни начини
за използване на морето;
Като освен това припомнят, че
– Протоколът за опазване на морската
среда на Черно море от замърсяване от базирани на сушата източници;
– Протоколът за сътрудничество в борбата
със замърсяването на морската среда на Черно
море от нефт и други вредни вещества при
аварийни ситуации;
– Протоколът за опазване на морската
среда на Черно море от замърсяване, причинено от изхвърляне на отпадъци
са в сила съгласно Конвенцията за опазване
на Черно море от замърсяване;
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Като припомнят, че през април 1993 г.
министрите на околната среда на всичките
шест черноморски страни подписват обща
политическа дек лараци я (Дек лараци я на
министрите за опазване на Черно море от
замърсяване, Одеса, 1993 г.), с която се споразумяват:
• да насърчават разработването на подробни и координирани планове за възстановяване и опазване на биологичното
разнообразие в Черно море в духа на
Конвенцията за опазване на биологичното разнообразие (5 юни 1992 г., Рио
де Жанейро, Бразилия);
• да вземат съответните мерки за възстановяване и опазване на биологичното
разнообразие в Черно море в духа на
Конвенцията за опазване на биологичното разнообразие (5 юни 1992 г., Рио
де Жанейро, Бразилия);
• да създадат и да подобрят състоянието
на територии за опазване на природата
в крайбрежните зони на всяка от крайморските държави до 1996 г.;
Като вземат предвид, че всички черноморски страни са подписали и ратифицирали
Конвенцията за опазване на биологичното
разнообразие (5 юни 1992 г., Рио де Жанейро,
Бразилия);
Като освен това вземат предвид, че някои от
договарящите страни също така са подписали
и ратифицирали други подобни конвенции и
споразумения, в т. ч. Конвенцията за влажните зони, която има особено международно
значение по отношение местообитанията на
водните птици (2 февруари 1971 г., Рамсар,
Иран), Конвенцията за международната търговия със застрашени видове от дивата флора
и фауна (CITES, 3 март 1973 г., Вашингтон,
САЩ), Конвенцията за опазване на дивата
европейска флора и фау на и природните
местообитания (19 септември 1979 г., Берн,
Швейцария), Конвенцията за опазване на
мигриращите видове диви животни (23 юни
1979 г., Бон, Германия), Споразумението за
опазване на китообразните в Черно море,
Средиземно море и съседната Атлантическа
област (24 ноември 1996 г., Монако), Европейската конвенция за ландшафта (20 октомври
2000 г., Флоренция, Италия) и Конвенцията
за борба с оп устин яването (14 октомври
1994 г., Париж);
Като отбелязват, че правителствата на
черноморските държави се включват активно
в прилагането на Паневропейската стратегия
за биологичното разнообразие и ландшафта,
както бе изменена на 9 юли 1998 г.;
Като потвърждават своя ангажимент към
Стратегическия план за действие за опазване
и възстановяване на Черно море (глава Б,
31 октомври 1996 г.);
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Като приемат, че съгласуваните действия
на всички черноморски държави и на държавите в басейна на Черно море, с които те
си сътрудничат, могат да противодействат на
многобройните заплахи за биологичното и
ландшафтното разнообразие;
Като изразяват решимостта си да положат
всички усилия, за да запазят биологичното и
ландшафтното разнообразие на Черно море
и неговите компоненти по един устойчив начин и да поддържат и когато е възможно, да
подобрят и възстановят неговото екологично
здраве и неговата историческа, културна и
естетическа стойност,
се споразумяха за следното:
Член 1
1. Целта на този протокол е да поддържа
екосистемата на Черно море в добро екологично състояние и неговия ландшафт в
благоприятни параметри, да защитава, да
опазва и да управлява устойчиво биологичното и ландшафтното разнообразие на
Черно море с оглед да се обогатят биологичните ресурси.
2. Предвижда се заедно с разпоредбите на
Конвенцията за опазване на Черно море
от замърсяване и други протоколи към
тази конвенция протоколът да служи като
законов инструмент за разработване, хармонизиране и прилагане на необходимите
екологични политики, стратегии и мерки
за защитаване, опазване и устойчиво използване на природните, историческите,
култу рните и естетическите ресу рси и
наследството на черноморските държави
за настоящото и за бъдещите поколения.
Член 2
За целите на този протокол:
а) „Конвенция“ е Конвенцията за опазване
на Черно море от замърсяване (21 април
1992 г., Букурещ, Румъния).
б) „Договарящи страни“ са договарящите
страни по този протокол.
в) „Комисия“ е Комисията за опазване на
Черно море от замърсяване.
г) „Биологично разнообразие“ означава
изменчивостта сред живите организми
от всички видове, включително сухоземните, морските и другите водни
екосистеми и екологичните комплек
си, от които те са част; това включва
разнообразие в самите видове, между
отделните видове и на екосистемите
(член 2 от Конвенцията за опазване на
биологичното разнообразие).
д) „Ландшафт“ означава област, както тя
се възприема от хората, чийто характер
е резултат от действието и взаимодействието на естествени и/или антропогенни
фактори, както е дефинирано в глава І,

БРОЙ 29

ДЪРЖАВЕН

член 1 от Европейската конвенция за
ландшафта (20 октомври 2000 г., Флоренция, Италия).
е) „Ландшафтно разнообразие“ означава
формалния израз на многобройните
зависимости, съществуващи в даден
период между отделната личност или
обществото и топографски дефинирана
територия, чието появяване е резултат
от продължителното действие на естествени и антропогенни фактори и на
съчетанието от тях.
Член 3
Районът, за който се отнася този протокол,
е районът на Черно море на север от нос Калагра и нос Далян, водите, морското дъно и
подпочвеният слой до границите на сладките
води. Той също така включва:
• Азовско море като част от Черноморския
басейн, която има голямо значение за
опазването на биологичното разнообразие и ландшафта;
• крайбрежната зона, обозначена от всяка
от страните, включително влажните
зони.
Член 4
1. Всяка от договарящите страни се задължава
да предприеме всички необходими мерки,
за да:
а) защитава, опазва, подобрява и управлява по устойчив и екологосъобразен
начин области с особена биологична
и ландшафтна стойност, особено чрез
създаването на защитени територии в
съответствие с процедурата по приложение № 1;
б) осигурява поддържането на видовете,
явяващи се в областта, за която се отнася
този протокол, в благоприятно съхранено състояние и на местообитанията
в състояние, близко до ненарушеното;
в) осигурява устойчивото използване на
ви довете с икономическо значение,
особено на живите морски ресурси;
г) възстановява увредени области, които
в миналото са имали висока стойност
по отношение на биологичното разнообразие и ландшафта;
д) възстановява и поддържа в добро състояние ландшафта с висока природна,
историческа, културна и естетическа
стойност.
2. Договарящите страни определят и съставят
списъци на компонентите на биологичното
и ландшафтното разнообразие в областта,
за която се отнася този протокол, и установяват компонентите, важни за тяхното
опазване и устойчиво използване, в срок
до три години след влизането в сила на
този протокол.
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3. Договарящите ст рани приемат списък
от значими за Черно море видове, които
могат да бъдат застрашени или са важни
поради ролята им във функционирането
на екосистемата или имат друго важно
значение за региона, по възможност в
срок до три години след влизането в сила
на този протокол. Този списък съставлява
приложение № 2 към този протокол и е
предмет на специалните мерки, описани
в приложение № 3.
4. Договарящите страни приемат списък от
значими за Черноморския регион ландшафти и местообитания, които могат да бъдат
унищожени или са важни поради тяхната природна, културна или историческа
стойност, които представляват природно,
историческо или културно наследство или
имат друго значение за Черноморския регион, по възможност в срок до три години
след влизането в сила на този протокол.
5. Договарящите страни действат за запазването и устойчивото използване на биологичното и ландшафтното разнообразие
пряко или в сът рудничество с компетентните международни организации и в
съответствие с други протоколи към тази
конвенция.
6. Договарящите страни се задължават в
срок до три години след влизането в сила
на този протокол да разработят и прие
мат Стратегическия план за действие към
Протокола за опазване на биологичното
и ландшафтното разнообразие на Черно
море, който да се преразглежда на всеки
пет години.
7. На базата на Стратегическия план за действие към Протокола за опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие на
Черно море договарящите страни приемат
ст ратегии, национа лни планове и/или
програми за опазване на биологичното и
ландшафтното разнообразие и устойчивото
използване на морските и крайбрежните
биологични и ландшафтни ресурси и ги
интегрират в своите национални секторни
и междусекторни политики.
Член 5
1. Договарящите страни вземат всички подходящи мерки за регулиране на умишленото
внасяне и за предотвратяване на случайното внасяне на неместни видове или на
генетично модифицирани организми в
дивата флора и фауна и забраняват онези,
които могат да имат вредно въздействие
върху екосистемите, местообитанията или
видовете в областта, за която се отнася
този протокол.
2. Договарящите страни се стремят да прилагат всички подходящи мерки за унищожаването или намаляването до приемливо
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равнище на видовете, които вече са внесени,
ако се окаже, че тези видове причиняват
или има вероятност да причинят вреда на
екосистемите, ландшафта, местообитанията или видовете в областта, за която се
отнася този протокол.
Член 6
В процеса на планиране, водещ до решения
за проекти и дейности, които могат в значителна степен да въздействат върху видовете
и техните местообитания, защитените територии или ландшафта, договарящите страни
оценяват и вземат предвид възможното пряко
или непряко, незабавно или дългосрочно
въздействие, включително и кумулативното въздействие на планираните проекти и
дейности в съответствие със съгласувани в
регионален мащаб критерии и цели, произлизащи от конвенцията и международния
опит в тази област, например Конвенцията
за оценка на въздействието върху околната
среда в трансграничен контекст (25 февруари
1991 г., Еспоо, Финландия).
Член 7
Договарящите страни се задължават да
насърчават въвеждането на междусекторно
взаимодействие на регионално и национално равнище чрез въвеждане на принципите
и разработване на законови инструменти за
интегрирано управление на крайбрежната
зона, търсейки пътища за устойчиво изпол
зване на природните ресурси и поощряване
на екологосъобразни антропогенни дейности
в крайбрежната зона.
Член 8
1. При прилагането на този протокол договарящите страни вземат предвид традиционните начини за прехрана и културните
дейности на местните общности. Ако е
необходимо и където е уместно, те могат
да допуснат изключения от мерките за защита и опазване, за да отговорят на тези
нужди. Изключенията, допуснати по тази
причина, не трябва да:
а) застрашават поддържането на ландшафти с висока естетична стойност и
на екосистеми, защитени съгласно този
протокол или биологичните процеси,
допринасящи за поддържането на тези
екосистеми;
б) причиняват съществено намаление на
броя на ин диви ди т е, съставл яващ и
популациите на видовете на флората
и фауната, в частност на застрашени,
миг ри ращ и и ли ен деми чни ви дове,
унищожаване на техните местообитания
или на ландшафта, в частност на този
от регионално значение;

ВЕСТНИК

БРОЙ 29

в) причиняват непоправима щета на ландшафта, представляващ природно, културно, историческо или естетическо
наследство със значение в рамките на
Черноморския регион.
2. Договаряща страна, която допуска изключения от мерките за опазване, се задължава
надлежно да уведомява останалите договарящи страни в рамките на едномесечен
период.
Член 9
1. Договарящите страни се стремят да информират обществеността за стойността на
защитените територии, видове и ландшафт
и дават съответната публичност на създаването на тези територии и на нормативните
документи, свързани с това.
2. Договарящите страни се стремят също
така да насърчават участието на всички
заинтересовани страни, включително на обществеността, в мерки, които са необходими
за опазването на съответните територии,
видове и ландшафт, включително оценки
на въздействието върху околната среда.
3. Договарящите страни се стремят да предоставят информация за този протокол и за
свързаните с него въпроси чрез подходящи
образователни програми и програми за
осведомяване на обществеността.
Член 10
1. Договарящите страни си сътрудничат в
провеждането на научни изследвания, целящи защита и опазване на биологичното
и ландшафтното разнообразие на Черно
море, предприемат, когато е подходящо,
съвместни програми и проекти за научни
изследвания и обменят съответните научни данни и информация, както това е
предвидено в член ХV от конвенцията.
2. Спомагателните органи на Комисията (Консултативна група по опазване на биологичното разнообразие и Консултативна група
по разработване на обща методология за
интегрирано управление на крайбрежната
зона) в сътрудничество с компетентните
национа лни органи на черноморск ите
държави отговарят за научните дейности
и мониторинга и за оценката в областта
на биологичното и ландшафтното разнообразие, делегирайки координацията на
тяхната работа на съответните центрове
за дейност (Батуми, Грузия, и Краснодар,
Руска федерация).
3. Договарящите страни канят международни
организации да си сътрудничат с договарящите страни и/или Комисията чрез разработването и прилагането на конкретни
програми и проекти с оглед изпълнението
на целите на протокола.

БРОЙ 29

1.

2.

3.

4.

ДЪРЖАВЕН

Член 11
Договарящите страни отговарят за изпълнението на международните си задължения
по отношение на защитата и опазването
на биологичното и ландшафтното разно
образие на Черно море.
Всяка договаряща страна приема правила и наредби за отговорността за щети,
причинени от физически или юридически
лица, на биологичното и ландшафтното
разнообразие на Черно море в регионите,
където тя в съответствие с международното
законодателство упражнява своя суверенитет, суверенни права или юрисдикция.
Договарящите страни съдействат на всяко
законово действие или процедура в съответствие с тяхната правна система, целящи
незабавното и адекватно компенсиране или
друго обезщетение за щети върху биологичното или ландшафтното разнообразие
на Черно море, причинени от замърсяване
или антропогенна дейност от страна на
физическо или юридическо лице под тяхна
юрисдикция.
Договарящите страни си сътрудничат в разработването и хармонизирането на техните
закони, наредби и процедури, свързани с
отговорността, оценката на и компенсацията за щети, причинени от антропогенна
дейност и/или замърсяване на морската
среда на Черно море, с оглед да осигурят най-висока степен на възпиране и на
опазване на биологичното и ландшафтното
разнообразие на Черно море като цяло.
Член 12
Всяка договаряща страна в съответствие с
възможностите си и съгласно националните
си планове, приоритети и програми осигурява финансова подкрепа и стимулиране
на онези национални/регионални дейности,
които са насочени към осъществяването
на целите на този протокол.

Член 13
1. Комисията и нейният Постоянен секретариат насърчават прилагането на този протокол, информират договарящите страни за
неговото функциониране и правят препоръки за мерки, необходими за постигането на
целите на този протокол в съответствие с
процедурите, установени от членове ХVII,
XVIII и XIX от конвенцията.
2. Комисията докладва за състоянието на био
логичното и ландшафтното разнообразие
и ефикасността на мерките, предприети за
неговото опазване и управление, на Срещата на договарящите страни на всеки пет
години и в съвместно съгласуван формат
на доклада.
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Член 14
Приемането на изменения на членовете и
изменения на приложенията към протокола
се правят в съответствие с процедурата, установена от членове XX и XXI на конвенцията.
Член 15
1. Този протокол или кой да е законодателен
акт, приет на базата на този протокол, в
пълно съответствие с меж дународното
право по никакъв начин не трябва да нарушава правата и интересите на която и
да е държава, свързани в частност с природата и размера на морските територии,
определянето на границите на морските
територии между държавите с противоположни или съседни крайбрежия, свободата
на навигацията в открито море, правото
и начините за преминаване през проливи,
използвани за международна навигация,
както и природата и обхвата на юрисдикцията на бреговата държава, държавата,
под чийто флаг се плава, и държавата, в
която се намира пристанището.
2. Действия или дейности, предприети на
базата на този протокол, по никакъв начин
не представляват основание за претенции,
спорове или разискване на претенции по
отношение на националния суверенитет,
суверенните права или юрисдикцията.
3. Всяка от договарящите страни прилага
мерките, предвидени от този протокол, без
ущърб на суверенитета, суверенните права
или юрисдикцията на други договарящи
страни или държави. Всички мерки, взети
от дадена договаряща страна за прилагането на тези дейности, следва да бъдат в
съответствие с международното право.
Член 16
Приемането, подписването, ратификацията,
признаването, одобряването, присъединяването към, влизането в сила и денонсирането на
този протокол се извършват в съответствие
с процедурите, съдържащи се респективно
в членове XXVI, XXVIII, XXIX и XXX от
конвенцията.
Член 17
Към този протокол не могат да бъдат правени резерви.
Член 18
Депозитарят на този протокол е правителството на Румъния.
Изготвен на четиринадесети юни две хиляди и втора година в София, България, в
един екземпляр на английски език, който се
депозира при депозитаря. Депозитарят изпраща
заверени копия на всички договарящи страни.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Защитени територии

Член 1
1. Целта на защитените територии е да опазват:
а) представи телни ви дове к райбреж ни и
морски екосистеми, влажни зони и ландшафти с адекватни размери, за да осигурят
тяхната дългосрочна жизнеспособност и
да поддържат уникалното им биологично
и ландшафтно разнообразие;
б) местообитания, биоценози, екосистеми
или ландшафт, които са застрашени от
изчезване в естествената им среда на
разпространение или разсейване в Черно
море или които са намалили естествените
си райони на разпространение или естетическата си стойност;
в) местообитания, критични за оцеляването,
възпроизвеждането и възстановяването на
застрашени видове от флората и фауната;
г) места с особено значение поради тяхната
научна, естетическа, ландшафтна, културна
или образователна стойност.
Член 2
1. Договарящите страни разработват критерии/
насоки за определяне на териториите, които
отговарят на целите, посочени в член 1 на
приложение № 1, в срок две години след
влизането в сила на настоящия протокол.
2. Договарящите страни съставят списък от местата, които отговарят на техните критерии/
насоки, в срок три години след влизането в
сила на този протокол.
3. Всяка договаряща страна се стреми да създаде
защитени територии на базата на оценка на
риска, уязвимост и приоритет, използвайки
списъка, посочен в чл. 2, т. 2 от приложение № 1.
4. Там, където такива предложени защитени
територии попадат в границите на повече от
една страна, компетентните власти на тези
две или повече страни си сътрудничат по
отношение на мерките, които трябва да се
вземат.
Член 3
1. В съответствие с националното си законодателство договарящите страни вземат всички
необходими мерки да осиг у рят целост та,
устойчивостта и развитието на защитени
територии, а именно:
а) засилване на процеса на прилагане на
другите протоколи към конвенцията и на
други подобни споразумения, по които са
договарящи страни;
б) забрана на изхвърлянето или заустването
на отпадъци и други вещества, които има
вероятност пряко или косвено да увредят
целостта на защитената територия или
видове;
в) регулирането на преминаването на кораби,
всякакво спиране или хвърляне на котва;
г) регулирането или забраната на въвеждането на неместни видове или генетично
модифицирани видове;
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д) рег ули рането и ли забраната на всяка
дейност, включваща изследване или модификация на почвата или изследване на
подлежащия слой на сухоземната част,
морското дъно или неговия подлежащ
слой;
е) регулирането на всяка научноизследователска дейност;
ж) регулирането или забраната на риболова,
лова, вземането на животни и събирането
на растения или тяхното унищожение, както и търговията с животни (или части от
тях) и растения (или части от тях), които
произхождат от защитените територии;
з) регулирането и ако се налага, забраната на
всяка друга дейност или действие, които
има вероятност да нанесат вреда или ущърб
на видове или екосистеми или които могат
да увредят естествените или културните
характеристики на защитената територия;
и) всякакви други мерки, целящи опазването
на екологичните и биологичните процеси
и на ландшафта;
к) с тази цел договарящите страни осигуряват
необходимото законодателство за защита
и налагане на опазването на защитени
територии.
Член 4
1. В рамките на националното екологично законодателство и политика договарящите страни
предприемат всички необходими стъпки за
хармонизиране на мерките за опазване на
околната среда в защитените територии, включително управлението на трансграничните
защитени територии, координирани програми
за изследвания и мониторинг в басейна на
Черно море.
2. За всяка защитена територия тези мерки
включват:
а) разработването и приемането на план за
управление в стандартния формат;
б) подробна интегрирана регионална програма за мониторинг;
в) активно включване на местните общности
в планирането и прилагането, включително
помощ за местни жители, които могат да
бъдат засегнати от създаването на подобни
територии;
г) приемане на подходящи финансови механизми;
д) регулиране на дейностите, включително
издаване на разрешителни;
е) обучение на персонала, както и развитие
на подходяща инфраструктура.
3. Договарящите страни следва да осигурят
включването в националните планове за непредвидени случаи на мерки за реакция при
инциденти, които могат да причинят щети
или да представляват заплаха за защитените
територии.
4. Когато са създадени защитени територии
или ландшафти, покриващи едновременно
сухоземни и морски територии, договарящите
страни се стремят да осигурят координация
на администрацията и управлението на специално защитената територия като цяло.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Списък на значимите за Черно море видове
Водорасли
1. Cystoseira barbata **
2. Cystoseira crinita **
3. Dictyota dichotoma *
4. Phyllophora brodiaei **
5. Phyllophora nervosa, ключови видове от
биоценозата Phyllophora, търговски видове **
6. Phyllophora pseudoceranoides **
Растения
7. Salvinia natans **
8. Trapa natans **
9. Zostera marina*
10. Zostera noltii*
Животни
Гъби
11. Lissodendoryx variisclera *
12. Suberites prototipus *
Многочетинести червеи
13. Eteone siphonodonta *
14. Hesionides arenarius **
15. Nainereis laevigata *
16. Ophelia bicornis **
17. Phyllodoce nana*
Ракообразни
18. Anomalocera patersoni **
19. Apseudopsis ostroumovi*
20. Biancolina cuniculus *
21. Branchinecta orientalis *
22. Branchinectella spinosa **
23. Branchmectella media *
24. Callianassa pontica**
25. Callianassa truncata **
26. Caprella acanthifera*
27. Carcinus mediterraneus*
28. Eriphia verrucosa **
29. Hemimysis anomala **
30. Hemimysis serrata **
31. Homarus vulgaris*
32. Iphigenella acanthopoda *
33. Iphigenella andrussovi *
34. Iphigenella shablensis*
35. Katamysis warpachowskyi *
36. Labidocera brunescens **
37. Macropipus arcuatus **
38. Pilumnus hirtellus **
39. Pontella mediterranea **
40. Potamon tauricum *
41. Processa pontica *
42. Smirnoviella reducta *
43. Tanymastix stagnalis *
44. Upogebia pusilla **
45. Xantho poressa **
Насекоми
46. Calopteryx splendens balcanica **
47. Calopteryx splendens taurica **
48. Calopteryx virgo meridionalis **
Морски акари
49. Halacarellus procerus **
Молюски
50. Bela nebula *
51. Cyclope donovani *
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52. Donacilla cornea **
53. Halichondria panicea *
54. Melaraphe neritoides **
55. Ostrea edulis **
56. Pachygrapsus marmoratus *
57. Patella tarentina **
58. Solen vagina **
Бодлокожи
59. Echinocyamus pusillus*
60. Marthasterias glacialis *
Безчерепни
61. Amphioxus lanceolatum *
Риби
62. Acipenser guldenstaedti **
63. Acipenser guldenstaеdti colchicus V.Marti**
64. Acipenser nudiventris **
65. Acipenser ruthenus **
66. Acipenser stellatus **
67. Acipenser sturio *
68. Aidablennius sphinx **
69. Alphia minuta **
70. Balistes carolinensis *
71. Belone belone **
72. Callionymus belenus **
73. Dicentrarchus labrax **
74. Diplodus annularis *
75. Hippocampus guttulatus microstephanus **
76. Hucho hucho hucho *
77. Huso huso **
78. Knipowitschia longicaudata **
79. Lipophrys pavo **
80. Liza ramada *
81. Lophius piscatorius*
82. Mezogobius batrachocephalus *
83. Mullus barbatus *
84. Nerophis ophidion *
85. Pomatomus saltator **
86. Pomatoschistus caucasicus **
87. Salmo trutta labrax **
88. Sarda sarda**
89. Scomber scombrus **
90. Scorpena porcus
91. Serranus cabrilla **
92. Serranus scriba *
93. Sphyraena sphyraena*
94. Spicara smaris*
95. Syngnatus Tenuirostris*
96. Syngnatus typhle*
97. Thunnus thynnus **
98. Trigla lucerna*
99. Xiphias gladius*
Птици
100. Asio flammeus*
101. Calonectris diomedea**
102. Ciconia nigra**
103. Gelochelidon nilotica *
104. Haliaeetus albicilla**
105. Himantopus himantopus*
106. Numenius tenuirostris*
107. Pandion haliaetus **
108. Panurus biarmicus *
109. Pelecanus crispus **
110. Pelecanus onocrotalus**
111. Phalacrocorax aristotells ** Phalacrocorax
aristotelis
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11 2 . Pha lacro c ora x pyg maeu s ** Ha l ietor
(Phalacrocorax) pygmeus
113. Phenicopterus roseus * = Phenicopterus rubber
114. Platalea leucorodia**
115. Plegadis falcinellus **
116. Puffinus puffinus yelkouan *
117. Recurvirostra avosetta*
118. Rufibrenta ruficollis ** Branta ruficollis
119. Somateria mollissima*
120. Sturnus roseus*
121. Tadoma ferruginea ** Tadorna ferruginea
Бозайници
122. Delphinus delphis**
123. Lutra lutra*
124. Monachus monachus**
125. Phocoena phocoena**
126. Tursiops truncatus **
Забележка. *

– рядък вид;
**– застрашен вид.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Опазване на видовете и управление на тех
ните местообитания
Член 1
1. Договарящите страни управляват флората
и фауната с цел поддържането им в добро
съхранено състояние.
2. Договарящите страни съставят списъци от
застрашените видове от флората и фауната и
видовете, критични за функционирането на
екосистемите, и дават на тези видове статут
на защитени в срок три години от влизането
в сила на този протокол.
3. Договарящите страни регулират и където е
уместно, забраняват дейности, имащи неблагоприятен ефект върху тези видове или
техните местообитания, и провеждат управление, планиране и други мероприятия, за
да осигурят добро съхранено състояние на
тези видове.
4. По отношение на защитените видове от фауната договарящите страни контролират и
където е уместно, забраняват:
а) вземането, притежаването или убиването, търговията, транспорта и излагането
с търговска цел на тези видове, техните
яйца, части или продукти от тях;
б) обезпокояването на дивата фауна, в частност по време на размножаване, зимен сън
или миграция, както и през други периоди
на биологичен стрес.
5. Договарящите страни координират своите
усилия чрез двустранни или многостранни
дейности, включително, ако е необходимо,
чрез споразумения за опазване и възстановяване на мигриращите видове, чийто обхват
на миграция се простира в региона, за който
се отнася този протокол.
6. По отношение на защитените ви дове от
флората и фауната и продуктите и частите
от тях договарящите страни рег улират и
когато е уместно, забраняват всички форми
на унищожаване и смущаване, включително
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брането, събирането, рязането, изкореняването, притежаването, търговията, транспорта и
излагането с търговска цел на такива видове.
7. Договарящите страни се стремят пряко или
чрез Съветващата група за опазване на биологичното разнообразие в Черно море да се
консултират със заинтересовани държави,
които не са договарящи страни по този протокол, с оглед координиране на техните усилия
за управлението и опазването на видовете
съгласно приложение № 2.

Член 2
1. Договарящите страни приемат съвместни
мерки за осигуряване защитата, опазването и
подобряването на флората и фауната, изброени в приложение № 2 към този протокол,
по отношение на списъка на застрашените
видове. Списъкът се преразглежда на всеки
пет години и в срок три години след влизането
в сила на този протокол.
2. Договарящите страни осигуряват максималните възможни защита и възстановяване на
видовете от флората и фауната, изброени в
приложение № 2, чрез приемане на национално равнище на мерките, предвидени в
приложение № 3, членове 4 и 6 от този протокол.
3. Договарящите страни забраняват унищожаването и увреждането на местообитанията,
изброени в приложение № 2, и формулират
и прилагат планове за действие за тяхното
опазване или възстановяване.
4. Когат о мес т ооби та н и я та на зас т ра шен и
видове се простират от двете ст рани на
националната граница или на линията, разделяща териториите или областите, предмет
на суверенитет или национална юрисдикция
на договарящите страни по протокола, тези
договарящи страни си сътрудничат с оглед
осигуряването на защита и опазване и ако е
необходимо, възстановяване на тези видове.
5. Ако не са налице други задоволителни решения
и ако изключението не нанася вреди върху
оцеляването на популацията или на които и
да било други видове, договарящите страни
могат да разрешат изключения от забраните,
предписани за опазване на видовете, изброени в приложение № 2 към този протокол, за
научни, образователни или управленски цели,
необходими за осигуряване на оцеляването
на видовете или за предотвратяване на значими щети. Тези изключения се съобщават
на договарящите страни.

Член 3
1. Договарящите страни приемат списък на
видовете, чиято експлоатация следва да бъде
регулирана с оглед да се осигури устойчивото използване на тези компоненти от био
разнообразието. Този списък представлява
приложение № 4 към настоящия протокол и
следва да бъде преразглеждан на всеки пет
години и в срок три години след влизането
в сила на този протокол.
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2. Договарящите страни в сътрудничество с
компетентните международни организации
вземат всички необходими мерки за осигуряване на опазването на видовете, изброени в
приложение № 4, по отношение на списъка на
видовете, чиято експлоатация следва да бъде
регулирана, като същевременно регулират и
разрешават експлоатацията на тези видове
по начин, осигуряващ и поддържащ тяхното
добро съхранено състояние.
3. Договарящите страни приемат и прилагат
планове за възстановяване за онези видове,
които не са в добро съхранено състояние.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Списък на видовете, чиято експлоатация
следва да бъде регулирана
1. Engraulis encrasicolus
2. Trachurus mediterraneus ponticus
3. Sprattus sprattus phalericus
4. Merlangius merlangus euxinus
5. Squalus acanthias
6. Psetta maeotica
7. Mullus barbatus ponticus
8. Liza aurata
9. Mugil cephalus
10. Rapana thomasiana
11. Sarda sarda
12. Scomber japonicus
13. Alosa caspia
14. Pomatomus saltator
3661

Правилник за допълнение на Правилника
за устройството и дейността на дирекциите
на националните паркове (обн., ДВ, бр. 68
от 2000 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2009 г.; изм.,
бр. 103 от 2011 г.)
§ 1. Създава се чл. 16а:
„Чл. 16а. (1) Работното време на служителите в дирекцията на националния парк при
5-дневна работна седмица е 8 часа дневно
и 40 часа седмично, с изключение на служителите, за които е установено сумирано
изчисляване на работното време.
(2) Работното време на служителите по ал. 1
е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч.,
със задължително присъствие в периода от
10 до 16 ч. и с обедна почивка 30 минути
между 12 и 14 ч.
(3) Директорът с вътрешни правила определя конкретната организация на работа
и контрола по спазване на установеното
работно време.“
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Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Нона Караджова
3620

Правилник за допълнение на Правилника за
дейността, организацията на работа и състав
на басейновите дирекции (обн., ДВ, бр. 7 от
2011 г.; изм., бр. 103 от 2011 г.)
§ 1. Създава се чл. 9а:
„Чл. 9а. (1) Работното време на служителите
в басейновата дирекция при 5-дневна работна
седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време на служителите по ал. 1
е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч., със
задължително присъствие в периода от 10 до 16 ч.
и с обедна почивка 30 минути между 12 и 14 ч.
(3) Директорът с вътрешни правила определя конкретната организация на работа
и контрола по спазване на установеното
работно време.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Нона Караджова
3619

Правилник за допълнение на Правилника за
устройството и дейността на регионалните
инспекции по околната среда и водите (ДВ,
бр. 103 от 2011 г.)
§ 1. Създава се чл. 9а:
„Чл. 9а. (1) Работното време на служителите в регионалната инспекция по околната
среда и водите при 5-дневна работна седмица
е 8 часа дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време на служителите по ал. 1
е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч., със
задължително присъствие в периода от 10 до 16 ч.
и с обедна почивка 30 минути между 12 и 14 ч.
(3) Директорът с вътрешни правила определя конкретната организация на работа
и контрола по спазване на установеното
работно време.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Нона Караджова
3618
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
Националния институт за помирение и арби
траж (обн., ДВ, бр. 35 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 29 от 2005 г. и бр. 20 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 9 думите „след съгласуване с
министъра на труда и социалната политика“
се заличават.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Дейността на директора се подпомага
от заместник-директор, който:
1. осигурява организацията и условията
за ефективна работа и отговаря за взаимодействието между административните звена;
2. организира и контролира изпълнението
на задачите в администрацията на института;
3. отговаря за планирането и отчетността
при изпълнението на ежегодните цели на
администрацията на института;
4. изготвя ежегодно доклад за състоянието
на администрацията на института;
5. организира и отговаря за стопанисването
и управлението на ползваните недвижими
имоти и движими вещи, предоставени на
института;
6. контролира и отговаря за работата с
документите и тяхното съхраняване и за
опазването на служебната тайна;
7. организира разработването и предлага
на директора на института за утвърждаване
вътрешни правила и процедури;
8. осъществява и други дейности, предвидени в нормативни актове или възложени му
от директора на института.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 2. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Работното време на служителите на института е 8 часа дневно и 40 часа
седмично при 5-дневна работна седмица.
(2) Работното време на служителите по ал. 1
е с променливи граници от 8 ч. до 18,30 ч.
със задължително присъствие на служителите на работното място от 10 до 16,30 ч., с
обедна почивка 30 минути между 12 и 14 ч.
и задължително отработване на 8-часовия
работен ден.
(3) Редът за въвеждане на работно време
с променливи граници се определя с акт на
директора.
(4) Отчитането на работното време на
служителите се извършва чрез система за
контрол чрез идентификацията с магнитна
карта.“
§ 3. В чл. 21, ал. 2 думите „Паричните и
предметните награди могат да бъдат в размер от
50 до 250 лв. общо за една календарна година“
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се заменят със „Стойността на една парична
или предметна награда не може да надвишава
размера на основната заплата на служителя.“
§ 4. Създава се чл. 22:
„Чл. 22. Организацията на работата, пропускателният режим и други специфични
вътрешни процедури се уреждат с акт на
директора на института.“
Министър:
Тотю Младенов

3713

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 141 от 2002 г. за удостоверяване
експлоатационната годност на навигационни
съоръжения за въздушна навигация и кацане
(обн., ДВ, бр. 35 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 70
от 2006 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 6 абревиатурата „(SGR)“ се заменя
с думите „(SMR)“.
2. В т. 13 думите „за кацане“ се заличават,
а абревиатурата „(ASL)“ се заменя с „(AGL)“.
3. Създават се т. 18 – 21 :
„18. системи за независим кооперативен
обзор (MLAT);
19. системи за зависим кооперативен обзор
(ADS-B);
20. системи за управление и контрол на
наземното движение (A-SMGCS);
21. системи за запис, мониторинг и статус
на GNSS.“
§ 2. В чл. 3, т. 1 накрая се добавят думите
„като тази дейност може да бъде осъществявана
и чрез одобрени от ГД „ГВА“ организации.“
§ 3. В чл. 4 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Главна дирекция „Гражданска въздухо
плавателна администрация“ издава одобрение
на организацията по чл. 3, т. 1, когато тя
отговаря на следните изисквания:
1. регистрирана е по Търговския закон;
2. разполага с квалифициран и сертифициран персонал в съответствие със специфичните
изисквания за съоръженията, за които се одобрява организацията, както и в съответствие
с изискванията на т. 3.3 от Приложение II на
Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011 на
Комисията от 17 октомври 2011 г. за определяне на общи изисквания при доставянето на
аеронавигационни услуги и за изменение на
Регламент (ЕО) № 482/2008 и Регламент (ЕС)
№ 691/2010 (ОВ, L 271 от 2011 г.);
3. притежава валиден сертификат за внедрена система за качество;
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4. притежава внедрена Система за управление на безопасността;
5. притежава внедрена Система за управление на сигурността.
(4) Когато съоръжение по чл. 1, ал. 2 е
собственост или се ползва от летищен оператор (летищна администрация), той трябва
да получи одобрение по реда на ал. 3.“
§ 4. В чл. 5, ал. 4 числото „17“ се заменя
с „21“.
§ 5. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Удостоверение за експлоатационна
годност на съоръжение (приложение) се издава
от ГД „ГВА“, когато:
1. техническите характеристики на съоръженията отговарят като минимум на действащите стандарти, технически и експлоатационни изисквания;
2. поддържането на съответното съоръжение се извършва от собственика, ползвателя
или одобрена организация по чл. 3, т. 1.“
§ 6. В чл. 7, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 накрая се добавят думите „осигуряващо безопасната му работа.“
2. Създава се нова т. 7:
„7. документ, удостоверяващ, че поддържането на съоръжението се осъществява от
одобрена организация по чл. 3, т. 1, когато
такова поддържане не се осъществява от
собственика или ползвателя;“.
3. Досегашната т. 7 става т. 8.
§ 7. В чл. 11, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. автоматизираните системи за изобразяване на многорадарна и планова информация,
системите за управление и контрол на наземното движение и системите за запис, мониторинг и статус на GNSS, който е 3 години.“
§ 8. В чл. 12 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 5:
„5. когато одобрението на организацията
по чл. 3, т. 1 бъде отнето или действието му
е ограничено.“
2. В ал. 2 се създава т. 3:
„3. промени условията за поддържане на
съоръжението.“
§ 9. В чл. 13 абревиатурата „ЗАП“ се заменя с думите „Административнопроцесуалния
кодекс“.
§ 10. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. Собственикът или ползвателят на
съоръжения осъществява непрекъснат контрол
на експлоатационната им годност в съответствие с издаденото удостоверение.“
§ 11. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения :
1. В ал. 1 след думата „съоръжението“
думата „или“ се заличава и се поставя запетая, а след думата „ползвателя“ се добавя „и
одобрената организация по чл. 3, т. 1“.
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2. Създава се ал. 6:
„(6) Летателните проверки могат да се
извършват и от признати организации за
летателни проверки от друга държава – член
на Европейския съюз.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 12. Наредбата влиза в сила на 19 април
2012 г.
§ 13. В Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния
персонал (обн., ДВ, бр. 23 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 84 от 2003 г., бр. 56 от 2004 г.; изм.,
бр. 87 от 2004 г., бр. 112 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 99 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г.; доп.,
бр. 28 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 47 от 2008 г.;
изм., бр. 14 от 2009 г.; попр., бр. 15 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 86 от 2010 г.) в чл. 399, ал. 1,
т. 5 в края на текста се добавят думите „с
изключение на кандидатите за издаване на
свидетелство за правоспособност ATSML с
квалификационен клас F – светотехнически
средства (AGL)“.
Министър:
Ивайло Московски
3741

КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ
НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО
ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
ПРОКУРАТУРА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА
СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА
Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № 1 от 2006 г. за взаимодействие
между органите за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност, органите на
Министерството на вътрешните работи, орга
ните на Министерството на финансите, проку
ратурата и следствието (ДВ, бр. 82 от 2006 г.)
§ 1. В наименованието на инструкцията
ду мите „органите на Министерството на
финансите, прокуратурата и следствието“ се
заменят с „органите към министъра на финансите, прокуратурата и следствените органи“.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „на Министерството на
финансите (МФ)“ се заменят с „към министъра на финансите“ и думата „следствието“
се заменя със „следствените органи“.
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2. В ал. 2 съкращението „(КУИППД)“ се
заменя с „(Комисията)“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) По смисъла на тази инструкция органи
на МВР са служителите на Главна дирекция
„Борба с организираната престъпност“, Главна
дирекция „Криминална полиция“, Главна дирекция „Гранична полиция“, Главна дирекция
„Охранителна полиция“, Столична дирекция
на вътрешните работи и Областните дирекции
на МВР.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) По смисъла на тази инструкция органи
към министъра на финансите са Националната агенция за приходите (НАП) и Агенция
„Митници“ (АМ).“
§ 3. В чл. 2, ал. 2 думата „националните“
се заменя с „централните“.
§ 4. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Общото ръководство и контрол на
взаимодействието между органите за установяване на имущество, придобито от престъпна
дейност, органите на МВР, НАП, АМ, следствените органи и прокуратурата по прилагането на
ЗОПДИППД се осъществява от председателя на
Комисията, министъра на вътрешните работи,
министъра на финансите и главния прокурор в
съответствие с действащото законодателство.“
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Взаимодействието между органите по чл. 1 се организира от длъжностни
лица – служители за контакт, от състава на
Централното управление на Комисията, прокуратурата, следствените органи, МВР, Централното управление на Национална агенция
за приходите, Централното управление на
Агенция „Митници“.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Председателят на Комисията, главният
прокурор, министърът на вътрешните работи,
изпълнителният директор на НАП и директорът
на АМ със своя заповед определят служителите
за контакт от поверените им ведомства.“
3. В ал. 3 текстът преди т. 1 се изменя така:
„(3) Служителите за контакт при Комисията, прокуратурата, следствените органи, МВР,
НАП и АМ:“.
§ 6. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Взаимодействието между Комисията, органите на МВР, НАП, АМ, прокуратурата и следствените органи се осъществява
чрез обмен на информация и оказване на
съдействие в рамките на техните правомощия
с цел установяване на имуществото на лицата,
придобито пряко или косвено от престъпна
дейност, неговото обезпечаване и отнемане в
полза на държавата.“
2. В ал. 2 думите „чл. 97, ал. 4 от Гражданския процесуален кодекс“ се заменят с „чл. 124,
ал. 5 от Гражданския процесуален кодекс“.
3. Алинеи 3, 4, 5 и 6 се отменят.
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§ 7. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. При необходимост се създават съвместни
екипи за действие между органите за установяване
на имущество, придобито от престъпна дейност,
органите на МВР, служителите на НАП и АМ,
прокуратурата и следствените органи.“
§ 8. Наименованието на раздел ІІ на глава
трета се изменя така:
„Раздел II
Взаимодействие между органите за установяване
на имущество, придобито от престъпна дейност,
прокуратурата и следствените органи“.
§ 9. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) Прокурорите, на които е възложено да наблюдават преписки или наказателни
производства, водени срещу известен извършител за някое от престъпленията, посочени
в чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД, незабавно изпращат в съответната териториална дирекция на
Комисията:
1. уведомление за случаите на започнало
наказателно преследване срещу лицето ведно със заверено копие от постановлението за
привличането му като обвиняем за някое от
посочените по-горе престъпления, както и за
всяко последващо обвинение за такива престъпления или изменение на вече съществуващите
обвинения;
2. заверено копие от постановлението за
отказ да бъде образувано наказателно производство или за прекратяване на наказателното
производство поради това, че деецът е починал или след извършване на престъплението
е изпаднал в продължително разстройство на
съзнанието, което изключва вменяемостта, или
е последвала амнистия;
3. заверено копие от постановлението за
изцяло или частично прекратяване на наказателното производство срещу лице, привлечено
като обвиняем за престъпление по чл. 3, ал. 1
ЗОПДИППД, на основания, различни от посочените в т. 2;
4. уведомление по електронен път за случаите,
когато наказателното производство е спряно от
прокурора или съда на някое от основанията
по чл. 25 от Наказателно-процесуалния кодекс,
както и за възобновяване на разследването;
5. уведомление по електронен път за внасянето на делото в съда с обвинителен акт,
както и за прекратяване на наказателното
производство със споразумение – след неговото
одобряване от съда;
6. уведомление по електронен път за постановена по делото първоинстанционна присъда
или за прекратяване на съдебното производство
с одобрено от съда споразумение;
7. информация за обстоятелства, свързани
с имуществото на обвиняемия, установени в
хода на разследването.
(2) В случаите на чл. 7, ал. 1 наблюдаващият
прокурор изпраща и препис от всички материали, събрани по преписката или делото, които

БРОЙ 29

ДЪРЖАВЕН

съдържат данни за имуществото на дееца и
лицата по чл. 8 ЗОПДИППД, като сочи и координати за последваща комуникация (телефон
и електронен адрес), при която се предоставят
и преписи от допълнително събраните в хода на
разследването материали относно имуществото.
(3) По писмено искане на директора на съответната териториална дирекция на Комисията
наблюдаващият прокурор предоставя на същия
или на определен от него инспектор достъп до
всички материали по преписката или делото,
както и копия на поисканите от тях документи относно конкретното престъпление, които
могат да бъдат използвани пряко или косвено
за установяване факта на престъпната дейност
по реда на чл. 124, ал. 5 от Гражданския процесуален кодекс.
(4) Когато наказателното производство е
спряно от съда на някое от основанията по
чл. 25 от Наказателно-процесуалния кодекс или
е възобновено спряно наказателно производство,
наблюдаващият прокурор писмено уведомява
за това съответния директор на териториална
дирекция на Комисията.“
§ 10. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Когато срещу лице се води досъдебно
производство за престъпления по чл. 3, ал. 1
ЗОПДИППД, за което Наказателният кодекс
предвижда отнемане в полза на държавата
или конфискация на имущество или по друга
предвидена в закона причина, имотното състояние на лицето е от значение за наказателното
производство, наблюдаващият прокурор може:
1. при необходимост да изисква по реда на
чл. 145, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ)
експертна помощ от Комисията във връзка с
установяването на това имущество, включително и чрез включване на представител на
Комисията в екипа по чл. 6, след съгласуване
с председателя на Комисията или определено
от него лице;
2. да изиска справка за налични в Комисията
материали, имащи отношение към имотното
състояние на лицето, получени в резултат на
водени други предходни проверки или производства в някоя от териториалните дирекции
на Комисията, както и копия на относимите
такива;
3. да изиска копия от материалите, имащи
отношение към имотното състояние на лицето, събрани в хода на последваща проверка
или производство, образувани в съответната
териториална дирекция на Комисията, след
привличане на лицето като обвиняем за посочените по-горе престъпления.“
§ 11. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Комисията ежемесечно уведомява Върховната касационна прокуратура
чрез изпращане на информация в табличен
вид (обобщена по окръжни и районни прокуратури) за броя на получените уведомления от
прокуратурите по чл. 7, т. 1 и 2 за предходния
месец, номерата на съответните по тях про-
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курорски преписки и наказателни производства и на коя прокуратура са те, номерата на
протоколите на Комисията за образуване на
преписки по тях и компетентната териториална дирекция, датата на осъществения контакт
между наблюдаващия прокурор и съответния
териториален директор на Комисията, номерата на прекратените през предходния месец
преписки в териториалните дирекции или на
образуваните по тях производства, както и
номерата на преписките, по които водените
производства са били прекратени.
(2) При отказ да се започне проверка или
производство по ЗОПДИППД съответният
териториален директор на Комисията уведомява
незабавно писмено наблюдаващия прокурор за
отказа, като му посочва и основанията за него.
(3) В случай че след приключване на проверката или на производството по ЗОПДИППД
бъде установено имущество под стойността,
обуславяща компетентността на Комисията,
за което може да се направи основателно
предположение, че е придобито от престъпна
дейност, директорът на териториалната дирекция
уведомява писмено наблюдаващия прокурор
за това, като му изпраща копие от събраните
относими материали.
(4) В случай че в хода на извършваните
проверки или производства се установят данни
за извършени престъпления от общ характер
или данни за приложение на процедурата по
чл. 83а – 83е от Закона за административните
нарушения и наказания (ЗАНН), органите на
Комисията уведомяват незабавно съответната
компетентна прокуратура.“
§ 12. В глава трета, раздел ІІ се създава
чл. 9а:
„Чл. 9а. (1) Незабавно след привличането на
лице като обвиняем за престъпления, посочени
в чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД, следователят, на
когото е възложено разследването, изпраща
на наблюдаващия прокурор заверено копие
от постановлението за привличане, както и
цялата налична информация за имуществото
на обвиняемия и лицата по чл. 8 ЗОПДИППД.
(2) Следователите, разследващи делата по
ал. 1, незабавно изпращат на наблюдаващия
прокурор копие от постановлението за привличане на обвиняем в случаите на изменения
на обвинението.
(3) Ако в хода на разследването се установят
каквито и да били обстоятелства, свързани с
имуществото на обвиняемия, следователят
незабавно изпраща информацията за това на
наблюдаващия прокурор за предоставянето
є на съответната териториална дирекция на
Комисията.“
§ 13. В глава трета раздел ІІІ „Взаимодействие
между органите за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност, и следствието“
и чл. 10 и 11 се отменят.
§ 14. Член 13 се изменя така:
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„Чл. 13. По писмено искане на органите
за установяване на имущество, придобито от
престъпна дейност, органите на МВР им оказват
съдействие при осъществяване на правомощията им по ЗОПДИППД, когато съществува
опасност от противоправно посегателство
върху здравето или живота на служителите
от органите за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност.“
§ 15. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 думите „извършени и/или вършещи
се“ се заличават.
§ 16. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Незабавно след привличането на
лице като обвиняем за престъпления, посочени в чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД, разследващият
полицай, на когото е възложено разследването,
изпраща на наблюдаващия прокурор заверено
копие от постановлението за привличане, както
и цялата налична информация за имуществото
на обвиняемия и лицата по чл. 8 ЗОПДИППД.
(2) Разследващите полицаи, разследващи
делата по ал. 1, незабавно изпращат на наблюдаващия прокурор копие от постановлението
за привличане на обвиняем в случаите на
изменения на обвинението.
(3) Ако в хода на разследването се установят
каквито и да били обстоятелства, свързани с
имуществото на обвиняемия, разследващият
полицай незабавно изпраща информацията за
това на наблюдаващия прокурор за предоставянето є на съответната териториална дирекция
на Комисията.“
§ 17. В наименованието на разлед V, глава
трета думите „Министерството на финансите“
се заменят с „НАП и АМ“.
§ 18. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения и
допълнения:
а) основният текст се изменя така:
„Чл. 16. (1) Органите за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност,
Националната агенция за приходите и Агенция
„Митници“ обменят информация за лицата по
чл. 3 до чл. 9 ЗОПДИППД съобразно техните
правомощия относно:“;
б) в т. 7 думите „включително левове и
чуждестранна валута в наличност“ се заменят с
„пренасянето на парични средства, благородни
метали, скъпоценни камъни и изделия от тях“;
в) създава се т. 8 със следния текст:
„8. наличие или липса на наложени обезпечителни мерки върху имуществото на лицата,
в т.ч. вида на мярката, дата на налагането є и
индивидуализация на обезпеченото имущество.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При постъпване на искане за предоставяне на информация по ал. 1 се предприемат
незабавно действия, като същата се изпраща не
по-късно от 30 дни от постъпване на искането.“

ВЕСТНИК

БРОЙ 29

3. Създават се ал. 3, 4 и 5:
„(3) Исканията за предоставяне на информация по ал. 1 се отправят от председателя
на Комисията, изпълнителния директор на
НАП, териториалните директори на НАП и
директора на АМ.
(4) Информационният обмен между Комисията, НАП и АМ се осъществява на хартиен
носител, а при възможност – по електронен
път чрез електронно съобщение, подписано с
квалифициран електронен подпис.
(5) Когато производството завърши без
решение за отнемане на имуществото, Комисията сезира изпълнителния директор на НАП
за предприемане на действия по компетентност
и при необходимост предоставя събраните в
производството доказателства.“
§ 19. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Председателят на Комисията
може да направи писмено искане до съответните
органи на НАП за предприемане на действия
по осъществяване на данъчно-осигурителен контрол по реда на глава петнадесета от Данъчноосигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и
до АМ за осъществяване на контрол в рамките
на правомощията є. За резултатите от извършените действия се уведомява председателят на
Комисията и при необходимост могат да бъдат
предоставени копия от издадените документи
ведно с приложенията към тях.
(2) По писмено искане на председателя на
Комисията органите по приходи, извършващи
действията по глава петнадесета от ДОПК,
предоставят сведения за хода на същите и за
установените обстоятелства, както и копие от
събраните материали, посочени в искането.
(3) В случай на отказ да се извършат действия по реда на глава петнадесета от ДОПК
съответния директор на териториална дирекция
на НАП писмено уведомява председателя на
Комисията относно причините за отказа.“
§ 20. Създават се чл. 18, 19 и 20:
„Чл. 18. (1) За плащане на публичноправни
задължения към държавата ръководителите на
териториалните дирекции на НАП или оправомощени от тях лица отправят мотивирана
молба до директора на съответната ТД на Комисията за извършване на действия по чл. 23,
ал. 5 ЗОПДИППД.
(2) При започване на принудително изпълнение по реда на ДОПК върху имущество,
върху което преди обезпечителните мерки по
реда на ЗОПДИППД има наложени обезпечителни мерки по реда на ДОПК, публичните
изпълнители при НАП уведомяват Комисията и
изпращат препис от акта, въз основа на който
се извършва изпълнението.
Чл. 19. (1) В седемдневен срок от влизане
в сила на решение за отнемане на имущество,
придобито от престъпна дейност, и/или от

БРОЙ 29

ДЪРЖАВЕН

снабдяване с изпълнителен лист председателят
на Комисията или упълномощено от него длъжностно лице го изпраща в НАП за изпълнение.
(2) Към акта по предходната алинея се прилагат копия на всички документи, налични в
преписката на Комисията, които са свързани с
отнетото в полза на държавата имущество и/
или го идентифицират, пълна информация относно владението, собствеността, съхранението
и опазването на имуществото, в това число:
1. документи за собственост на осъденото
лице;
2. скици на недвижими имоти или схеми
на самостоятелни обекти в сгради, издадени
от компетентните органи;
3. удостоверения за вписвания, отбелязвания
и заличавания от службата по вписванията по
местонахождение на съответния имот, както
и данни за наложени обезпечителни мерки и
вещни тежести;
4. официални справки и удостоверения,
издадени от държавни органи и организации;
5. протоколи, експертизи и други документи, в това число за изземване по чл. 18, ал. 2,
т. 7 ЗОПДИППД и за местонахождението на
движими вещи, когато са отнети в полза на
държавата такива.
Чл. 20. В случаите, в които НАП установи, че
са налице основания по чл. 303 от Гражданския
процесуален кодекс за отмяна на влязло в сила
решение за отнемане в полза на държавата на
имущество, придобито от престъпна дейност,
материалите по преписката се изпращат на
Комисията за предприемане на съответните
действия.“
Преходна разпоредба
§ 21. В едномесечен срок от влизане в сила
на инструкцията председателят на Комисията,
главният прокурор, министърът на вътрешните
работи, изпълнителният директор на НАП и
директорът на АМ със своя заповед определят
служителите за контакт от поверените им
ведомства.
Председател на Комисията за установяване
на имущество, придобито от престъпна
дейност:
Тодор Коларов
За министър на вътрешните работи:
Веселин Вучков
Министър на финансите:
Симеон Дянков
Главен прокурор на Република България:
Борис Велчев
Директор на Националната
следствена служба:
Бойко Найденов
3668

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 2847
от 27 февруари 2012 г.

по административно дело № 5698 от 2011 г.
Върховният административен съд в състав:
пр едседател: Ваня Анчева, и членове: Павлина
Найденова и Даниела Мавродиева, с участието
на секретар-протоколиста Анелия Станкова
разгледа административно дело № 5698 по опи
са за 2011 г. на Върховния административен
съд – седмо отделение, докладвано от съдията
Павлина Найденова.
Производството по делото е по реда на
чл. 185 и сл. от Административнопроцесуалния
кодекс (АПК).
Образу ва но е по жа лба, пода дена на
12.01.2011 г. от Емил Борисов Димов от София, срещу Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за
условията и реда за освобождаване на лица с
50 и над 50 на сто намалена работоспособност
или вид и степен на увреждане и лица или
семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на
средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, от винетни такси при ползване
на републиканските пътища (загл. доп. – ДВ,
бр. 6 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.; бр. 56 от
2011 г., в сила от 22.07.2011 г.). Първоначално
в жалбата е посочено, че Емил Борисов Димов я подава като пълномощник на майка си
Цветанка Славейкова Димова, впоследствие с
уточнение от 7.03.2011 г. е заявил, че поддържа
жалбата като подадена лично от негово име.
Посочва в жалбата, че майка му Цветанка
Славейкова Димова е собственик на автомобил,
придобит като инвалид 1-ва група без придружител, поради което има право на безплатна
винетка при ползване на републиканската пътна
мрежа. Поради заболяването си е трудно подвижна и през по-голямата част от годината не
е в София, поради което му е дала пълномощно
да я представлява пред социалните служби по
всички въпроси, свързани с тяхната дейност.
На 28.12.2010 г. се е снабдил с бланка (молбадекларация) за издаване на безплатна годишна
винетка, в която изрично е посочено какви
документи като копие се прилагат към нея. На
29.12.2010 г. е подал изискуемите документи в
Териториална служба „Социално подпомагане“ – Сердика, които служителите са отказали
да приемат с доводи, че не се представят за
сверка оригиналните документи. Възразил е,
че това изискване не е посочено в бланката,
служителите не са посочили нормативния акт,
въз основа на който се изискват оригиналите,
поискали са личната карта на майка му. Представил е нотариално заверено пълномощно, в
копие и оригинал, с оглед на което може да
извършва представителство със собствените
си лични документи, но отново са отказали
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да приемат представените от него документи.
Позовал се е на чл. 11 от Закона за българските
лични документи (ЗБЛД), който предвижда, че
никой няма право да използва или преотстъпва
български личен документ на друго лице.
При за позна ва не с Наредба № Н-19 о т
2.12.2008 г., издадена от министъра на транспорта
и министъра на труда и социалната политика,
е установил изискване в чл. 2, ал. 3, т. 4 за
представяне за сверяване на личния документ
на упълномощителя. Установил е, че в чл. 2,
ал. 3, т. 4 е посочено, че към молба-декларация
та се прилага лична карта или личен паспорт
на лицето с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане
и на упълномощеното от него лице, както и
на законния представител в случаите по ал. 2
(за справка). В жалбата се иска да се отмени
разпоредбата на чл. 2, ал. 4, т. 4 от наредбата
(посочената в жалбата ал. 3 – чл. 2, ал. 3, т. 4
е в редакцията действаща преди 1.01.2010 г.),
съдържаща изискването за представяне лична
карта или личен паспорт на лицето с 50 и над
50 на сто намалена работоспособност или вид
и степен на увреждане, като незаконосъобразна в противоречие със законите на страната и
чл. 11 ЗБЛД.
Ответната ст рана счита жа лбата за не
основателна и представя писмено становище.
Прокурорът дава заключение за неоснователност на жалбата.
Върховният административен съд, седмо отделение, намира жалбата за процесуално допустима, породена при наличие на правен интерес
от страна на жалбоподателя. В качеството на
упълномощено лице по чл. 2, ал. 3 от наредбата,
въз основа на пълномощно с нотариално заверен
подпис на лицето с 50 и над 50 на сто намалена
работоспособност или вид и степен на увреждане на жалбоподателя е отказано приемането
на молба-декларация (заявление-декларация) с
приложенията по чл. 2, ал. 4, т. 4, поради което
има личен непосредствен пряк правен интерес
да оспори разпоредбата, въз основа на която е
отказано да се приемат представените от него
документи. От него се е изисквало да наруши
закона, като използва лични документи на друго
лице. Дори да има възможност за упълномощаване на друго лице от страна на лицето с 50 и
над 50 на сто намалена работоспособност или
вид и степен на увреждане, спрямо него също
ще важи записаното изискване за представяне на
оригинален личен документ на упълномощителя.
Като довод в тази насока може да послужи и
писмото на МТСП от 7.02.2011 г., изпратено до
жалбоподателя, в което е посочено, че във връзка
с изпълнение на разпоредбите на чл. 2, ал. 4, т. 4
от Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. служителите
на дирекция „Социално подпомагане“ – Сердика,
са поискали за справка двете лични карти (на
жалбоподателя и на майка му). Без значение
е обстоятелството, че впоследствие е издаден
безплатен винетен стикер.
Разгледана по същество жалбата е основателна.
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Съгласно чл. 2, ал. 1 от наредбата лицето с
50 и над 50 на сто намалена работоспособност
или вид и степен на увреждане подава молбадек лараци я (след изменението – ДВ, бр. 56
от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г. (заявлениедекларация) по образец (приложение № 1) за
получаване на безплатна едногодишна винетка
за собствения си или съпружеска имуществена
общност лек автомобил в дирекция „Социално подпомагане“ на Агенцията за социално
подпомагане по постоянния си адрес. Член 2,
ал. 3 – молба-декларацията (след изменението
заявление-декларацията) може да бъде подадена и чрез упълномощено лице въз основа на
пълномощно с нотариално заверен подпис по
постоянен адрес на лицето по ал. 1.
В чл. 2, ал. 4 (ал. 3 в редакцията, действаща
до 1.01.2010 г.) от наредбата са посочени документите, които се прилагат към молба-декларацията (заявление-декларация), съгласно т. 4
от същата разпоредба към молба-декларацията
се прилага лична карта или личен паспорт на
лицето с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане
и на упълномощеното от него лице, както и
на законния представител в случаите по ал. 2
(за справка).
След изменението на наредбата (ДВ, бр. 56 от
2011 г., в сила от 22.07.2011 г.) посочената разпоредба на чл. 2, ал. 4, т. 4 е запазена, предвижда
към заявление-декларацията да се прилагат
лична карта или личен паспорт на лицето с 50
и над 50 на сто намалена работоспособност или
вид и степен на увреждане, както и на лицата
по ал. 2 и 3 (за справка). В разпоредбата на
чл. 2, ал. 4, т. 4 от наредбата както в редакцията действаща от 1.01.2010 г. през процесния
период, така и след изменението є (ДВ, бр. 56
от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г.) е запазено
изискването да се представя лична карта или
личен паспорт както на лицето с 50 и над 50 на
сто намалена работоспособност или вид и степен
на увреждане, така и на лицата по ал. 2 и 3 (за
справка) – текстът на разпоредбата е допълнен
с израза „и 3“. Основателни са доводите, че
изискването едновременно с личния документ
на упълномощеното лице да се представя и
личният документ на упълномощителя – лицето
с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност
или вид и степен на увреждане, противоречи на
разпоредбата на чл. 11 от Закона за българските
лични документи, който предвижда, че никой
няма право да дава или приема в залог, както
и да използва или преотстъпва български личен
документ на друго лице. С изискването на чл. 2,
ал. 4, т. 4 от наредбата упълномощеното лице
да представя лична карта или личен паспорт
на упълномощителя се нарушава забраната да
се използва български личен документ на друго
лице. Възможно е изискване да се представя
копие от лична карта или личен паспорт на
лицето с 50 и над 50 на сто намалена работо
способност или вид и степен на увреждане, но в
разпоредбата на чл. 2, ал. 4, т. 4 не е посочено,
че се изисква копие на тези документи, поради
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което следва да се приеме, че изискването е за
представяне на оригинален личен документ на
друго лице, което е незаконосъобразно, дори и
да се изисква за справка, тъй като представлява
използване на този документ от друго лице.
С оглед на това разпоредбата на чл. 2, ал. 4,
т. 4 от наредбата следва да се отмени в частта
относно израза „на лицето с 50 и над 50 на сто
намалена работоспособност или вид и степен на
увреждане, както и“, като няма пречка допълнително в наредбата да се предвиди изискване за
представяне на копие от тези документи.
Не са поискани разноски от жалбоподателя,
поради което не се присъждат.
Воден от изложеното, Върховният административен съд, седмо отделение,
РЕШИ:
Отменя чл. 2, ал. 4, т. 4 от Наредба № Н-19
от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена
работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с
трайни увреждания до 18-годишна възраст и до
завършване на средно образование, но не покъсно от 20-годишна възраст от винетни такси
при ползване на републиканските пътища (загл.
доп. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.;
бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г.), в частта
относно израза „на лицето с 50 и над 50 на сто
намалена работоспособност или вид и степен
на увреждане, както и“.
Председател:
Георги Колев
3667

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 1754-НС
от 4 април 2012 г.
На 4 април 2012 г. на основание чл. 72, ал. 1,
т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Републ ика
България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Едуард
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Иванов Стойчев, избран от Двадесет и трети
многомандатен изборен 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 изборен
район – София, Антоний Венциславов Кръстев
от листата на ПП „ГЕРБ“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова
3757

РЕШЕНИЕ № 1755-НС
от 4 април 2012 г.
На 4 април 2012 г. на основание чл. 72, ал. 1,
т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Републ ика
България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Мирослав
Петков Маринов, избран от Шести многомандатен изборен район – Враца, 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 Шести многомандатен изборен район – Враца, Валери Маринов Ангелов от листата на
ПП „ГЕРБ“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова
3758

Поправка. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
прави следната поправка в Акт за изменение на Конвенцията за създаване на Европейска
радиоцентрала (ERO) (ДВ, бр. 22 от 2010 г.): датата на влизане в сила на акта е 1 юни 2012 г.
3810
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Д ЪРЖ А ВНИ ВЕДОМСТ ВА ,
У ЧРЕЖ ДЕНИ Я И ОБЩ ИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
ЗАПОВЕД № РД-16-344
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 182, ал. 1 и 2 от Закона за
защита на потребителите и чл. 7, ал. 4 от Правилника за работа на помирителните комисии във
връзка със Заповед № РД-16-359 от 7.04.2010 г. за
определяне на седалището и района на действие
на помирителните комисии, за съдействие при
разрешаването на спорове между потребители
и търговци, включително във връзка с гаранционната отговорност, правото на рекламация
за стоки или услуги и неравноправните клаузи
в договори, с търговски практики и договорите,
сключвани с потребители нареждам:
І. Определям състава на помирителна комисия със седалище Стара Загора и район на
действие територията на област Стара Загора,
която разрешава спорове между потребители и
търговци, включително във връзка с гаранционната отговорност, правото на рекламация за
стоки или услуги и неравноправните клаузи в
договори, с търговски практики и договорите,
сключвани с потребители, както следва:
Председател:
Михаела Георгиева Брънгова – младши юрисконсулт в Регионалната дирекция на Комисията
за защита на потребителите за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и
Стара Загора.
Членове:
1. Здравко Йорданов Стоянов – старши инспектор в Регионалната дирекция на Комисията
за защита на потребителите за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и
Стара Загора.
2. Олег Сотиров Стоилов – представител на
Българската търговско-промишлена палата в
Стара Загора.
І І . О т м е н я м З а п о в е д № РД-16 -10 0 2 о т
25.08.2010 г.
3745

Министър: Д. Добрев

РАЗРЕШЕНИЕ № 183
от 6 февруари 2012 г.

за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Чеирите“,
разположена в землището на с. Коньово,
община Нова Загора, област Сливен
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства, § 105, ал. 2 на Закона за

изменение и допълнение на Закона за подземните
богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и Протоколно
решение № 48 от 14.12.2011 г. на Министерския
съвет разрешавам на „Инмат“ – ООД, гр. Раднево, титуляр на разрешението, дружество, вписано
в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 123156116, със седалище и адрес
на управление гр. Раднево 6260, община Раднево,
ул. Тачо Даскалов 7, 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 „Чеирите“, разположена в
землището на с. Коньово, община Нова Загора,
област Сливен, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 6 месеца.
2. Размерът на площта е 0,40 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните є 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,
определящи границите на площ „Чеирите“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4642815.00

9476195.00

2.

4642995.00

9476795.00

3.

4642460.00

9477200.00

4.

4642270.00

9476410.00
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-799
от 28 март 2012 г.
На основание чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка с
чл. 136, ал. 1 и чл. 129, ал. 3 от Закона за устройство на територията, предвид обстоятелството, че
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курортен комплекс (КК) „Слънчев бряг-запад“
е селищно образувание от национално значение (съгласно Решение № 45 от 25.01.2005 г. на
Министерския съвет на Република България),
писмо на Община Несебър изх. № 04-00-6753 от
23.12.2011 г. (наши вх. № АУ-15-3 от 28.12.2011 г.,
АУ-15-3 от 16.01.2012 г. и АУ-15-3 от 6.03.2012 г.)
във връзка със заявление от Господин Златков
Васи лев и с ъ с о б с т вен и ц и, с о б с т вен и ц и на
урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-229, намиращ се в кв. 5101 по плана на КК „Слънчев
бряг-запад“ (идентичен с ПИ 51.500.506.460 по
кадастралната карта на гр. Несебър), съгласно нотариален акт за пок у пко-прода жба на
недвижим имот № 94, том V, дело № 834 от
2003 г., писмо изх. № АУ-15-3 от 31.05.2011 г.
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството (МРРБ) за разрешаване
изработването на подробен устройствен планизменение на плана за застрояване на основание
чл. 124, ал. 4 във връзка с чл. 135, ал. 3 и 4 и
чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ, писмо-становище изх.
№ ЕО-1256 от 11.11.2011 г. на Министерството
на околната среда и водите, писмо на Община
Несебър изх. № 92-00-10813 от 21.11.2008 г. относно наличието на картотекирана растителност, акт на Община Несебър за не/постъпили
възражения от 2.09.2011 г., Решение № 41 (т. 27)
по протокол № 3 от 2.12.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Несебър, решения по т. 4 от протокол
№ УТ-01-02-04 от 15.02.2012 г. на Националния
експертен съвет по устройство на територията
и регионална политика при МРРБ и Заповед
№ РД-02-14-495 от 1.03.2012 г. на министъра на
регионалното развитие и благоустройството
одобрявам подробен устройствен план-изменение на плана за застрояване за УПИ ІІ-229
с отреждане „за пансион“ в устройствена зона
„Ок“, намиращ се в кв. 5101 на КК „Слънчев
бряг-запад“, община Несебър, попадащ в охранителна зона „Б“ по Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, съгласно приетата
графична и текстова част на документацията,
представляваща неразделна част от тази заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс заповедта подлежи на обжалване
пред А дминистративния съд – София-град, в
30-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез МРРБ.
За министър: Д. Симидчиев
3808

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
ЗАПОВЕД № РД-332
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21а от Закона за рибарството и аквакултурите и чл. 5, ал. 1, т. 8 от
Устройствения правилник на ИАРА нареждам:
I. О т к ри ва м кон к у р с з а пол у ча ва не на
разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Варвара“, със следните
характеристики:

ВЕСТНИК
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1. местоположение на обекта: община Царево,
землище Варвара;
2. технически параметри:
– дълбочина на обекта – 8 – 12 м;
– дължина на хавлията – 180 м;
– размери на къщата – 20/80 м;
– сезонност на обекта – пролетно-есенен;
– размер на окото на торбата – 6 – 8 мм;
– категория – втора.
3. координати на характерните точки на зоната на действие:
№ наблюд.
точка

X (m)

Y (m)

г.т. 11

4600483.692

9623095.811

г.т. 12

4600482.679

9623276.174

г.т. 13

4601035.643

9622879.880

г.т. 14

4601027.218

9624079.597

г.т. 15

4599927.244

9624072.063

г.т. 16

4599934.798

9623015.791

II. Минимални изисквания към кандидатите:
1. кандидатите за участие в конкурса трябва да
притежават професионален опит и квалификация
в областта на риболова не по-малко от 5 години
и технически възможности за осъществяването
на тази дейност;
2. кандидатите за участие в конкурса през
последните 2 години не трябва да са извършвали нарушения на Закона за рибарството и
аквакултурите (ЗРА), установени с влезли в сила
наказателни постановления.
III. Документи, удостоверяващи изискванията по т. II:
1. декларация за дейността на участника в
областта на риболова през последните 5 години,
в т. ч. данни за видовете риба, уловени през този
период, копия от разрешителни за стопански
риболов, риболовни дневници и други, съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен;
2. свидетелства за правоспособност по чл. 14
ЗРА и други документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на
лицата, които ще извършват риболова;
3. описание на техническото оборудване, с
което ще се извършва риболовът, и документи
за собственост или основание за ползването му;
4. декларация, че не е извършвал нарушения
на ЗРА през последните 2 години, установени с
влезли в сила наказателни постановления.
IV. Критерии за комплексна оценка на офертите и относителната им тежест:
1. професионален опит и квалификация с
коефициент за крайната оценка 0,6;
2. технически възможности с коефициент за
крайната оценка 0,4;
3. предложена цена – общата оценка на комисията се формира от сбора на оценките по всеки
от критериите по т. 1 и 2, умножен с предложената цена за правото да се усвоява ресурс от
риба или други водни организми чрез използване
на специализирания уред за 10-годишен период;

С Т Р.
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4. методика за оценка на офертите съгласно
предвидените от закона критерии:
Крайната оценка на офертите се изчислява
по формулата:
(Х × 0,6 + Y × 0,4) × Z,
където:
Х е оценката на комисията по критерий 1;
Y – оценката на комисията по критерий 2;
Z – предложената цена.
V. Определям минимална цена за усвояване
на ресурс от риба и други водни организми чрез
използването на специализирания уред за 10-годишен период в размер 5400 лв.
VI. Получаването на документация за участие
в конкурса ще се извърши в офиса на териториалното на ИАРА в Бургас, ул. Фердинандова 3, ет. 3,
телефон/факс за връзка: (056) 846333, електронен
адрес: burgas@iara.government.bg.
VII. Офертите се подават в офиса на териториалното на ИАРА в Бургас, ул. Фердинандова
3, ет. 3, в срок до 40-ия ден, считано от датата
на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ (ДВ).
VIII. Офертите ще бъдат отворени в София,
бул. Христо Ботев 17, на 45-ия ден, считано от
датата на обнародване на заповедта в ДВ.
IX. Заповедта да бъде публикувана и в един
местен или национален ежедневник.
X. Определям лице за връзка Димитър Вълков,
адрес: София, бул. Христо Ботев 17, ет. 4, телефон
02/8051676, 8051674, факс 02/8051686, електронен
адрес: dimitar.valkov@iara.government.bg.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
по реда на Административнопроцесуалния кодекс
чрез изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по рибарство и аквакултури до Софийския
административен съд.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директор дирекция „Рибарство и контрол“.
3674

Изпълнителен директор: Др. Господинов

ЗАПОВЕД № РД-333
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21а от Закона за рибарството
и аквакултурите и чл. 5, ал. 1, т. 8 от Устройствения правилник на ИАРА нареждам:
I. Откривам конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран
уред – далян „Траката“, със следните характеристики:
1. местоположение на обекта: община Варна,
землище Варна;
2. технически параметри:
– дълбочина на обекта – 8 – 12 м;
– дължина на хавлията – 180 м;
– размери на къщата – 20/80 м;
– сезонност на обекта – пролетно-есенен;
– размер на окото на торбата – 6 – 8 мм;
– категория – втора;

ВЕСТНИК
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3. координати на характерните точки на зоната
на действие:
№ наблюд.
точка

X (m)

Y (m)

г.т. 21 точка
на връзване

4686971.836

9645851.115

г.т. 210

4686817.328

9645932.837

г.т. 211

4676930.530

9646336.705

г.т. 212

4686355.415

9646640.420

г.т. 213

4685840.065

9645826.629

г.т. 214

4687119.298

9645151.887

II. Минимални изисквания към кандидатите:
1. кандидатите за участие в конкурса трябва да
притежават професионален опит и квалификация
в областта на риболова не по-малко от 5 години
и технически възможности за осъществяването
на тази дейност;
2. кандидатите за участие в конкурса през
последните 2 години не трябва да са извършвали нарушения на Закона за рибарството и
аквакултурите (ЗРА), установени с влезли в сила
наказателни постановления.
III. Документи, удостоверяващи изискванията по т. II:
1. декларация за дейността на участника в
областта на риболова през последните 5 години,
в т. ч. данни за видовете риба, уловени през този
период, копия от разрешителни за стопански
риболов, риболовни дневници и други, съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен;
2. свидетелства за правоспособност по чл. 14
ЗРА и други документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на
лицата, които ще извършват риболова;
3. описание на техническото оборудване, с
което ще се извършва риболовът, и документи
за собственост или основание за ползването му;
4. декларация, че не е извършвал нарушения
на ЗРА през последните 2 години, установени
с влезли в сила наказателни постановления.
IV. Критерии за комплексна оценка на офертите и относителната им тежест:
1. професионален опит и квалификация с
коефициент за крайната оценка 0,6;
2. технически възможности с коефициент за
крайната оценка 0,4;
3. п ред ложена цена – общата оцен к а на
комисията се формира от сбора на оценките
по всеки от критериите по т. 1 и 2, умножен
с предложената цена за правото да се усвоява
ресу рс от риба или други водни организми
чрез използване на специализирания уред за
10-годишен период;
4. методика за оценка на офертите съгласно
предвидените от закона критерии:
Крайната оценка на офертите се изчислява
по формулата:
(Х × 0,6 + Y × 0,4) × Z,
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където:
Х е оценката на комисията по критерий 1;
Y – оценката на комисията по критерий 2;
Z – предложената цена.
V. Определям минимална цена за усвояване
на ресурс от риба и други водни организми
чрез използването на специализирания уред за
10-годишен период в размер 5400 лв.
VI. Получаването на документация за участие
в конкурса ще се извърши в офиса на териториалното на ИАРА във Варна, ул. Приморски
5, ет. 3, телефон/факс за връзка: (052) 846333,
електронен адрес: varna@iara.government.bg.
VII. Офертите се подават в офиса на териториалното на ИАРА във Варна, ул. Приморски
5, ет. 3, в срок до 40-ия ден, считано от датата на обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“ (ДВ).
VIII. Офертите ще бъдат отворени в София,
бул. Христо Ботев 17, на 45-ия ден, считано от
датата на обнародване на заповедта в ДВ.
IX. Заповедта да бъде публикувана и в един
местен или национален ежедневник.
X. Оп редел я м л и це за вр ъ зк а Д и м и т ър
Вълков, адрес: София, бул. Христо Ботев 17,
е т. 4, т елефон 02/8051676, 02/8051674, фа кс
02/8051686, електронен адрес: dimitar.valkov@
iara.government.bg.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
по реда на Административнопроцесуалния кодекс
чрез изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури до
Софийския административен съд.
Изпълнението на заповедта възлагам на
директора на дирекция „УРОРР“.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор
на ИАРА д-р Кирил Делев.
3675

Изпълнителен директор: Др. Господинов

ЗАПОВЕД № РД-334
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21а от Закона за рибарството и аквакултурите и чл. 5, ал. 1, т. 8 от
Устройствения правилник на ИАРА нареждам:
I. О т к ри ва м кон к у р с з а пол у ча ва не на
разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Ахтос“, със следните
характеристики:
1. местоположение на обекта: община Царево,
землище гр. Ахтопол;
2. технически параметри:
– дълбочина на обекта – 8 – 12 метра;
– дължина на хавлията – 200 метра;
– размери на къщата – 95/15 метра;
– сезонност на обекта – пролетен;
– размер на окото на торбата – 6 мм;
– категория – втора;

ВЕСТНИК
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3. координати на характерните точк и на
зоната на действие:
№ наблюд.
точка

X (m)

Y (m)

11 – точка на
връзване

4596113.727

9627374.109

12

4596052.071

9627477.065

13

4596229.875

9627409.450

14

4595656.880

9627041.020

15

4596111.013

9628445.974

16

4595324.665

9627619.651

17

4595324.665

9627619.651

II. Минимални изисквания към кандидатите:
1. кандидатите за участие в конкурса трябва
да притежават професионален опит и квалификация в областта на риболова не по-малко от 5
години и технически възможности за осъществяването на тази дейност;
2. кандидатите за участие в конкурса през
последните 2 години не трябва да са извършвали нарушения на Закона за рибарството и
аквакултурите (ЗРА), установени с влезли в
сила наказателни постановления.
III. Документи, удостоверяващи изискванията по т. II:
1. декларация за дейността на участника в
областта на риболова през последните 5 години,
в т. ч. данни за видовете риба, уловени през
този период, копия от разрешителни за стопански риболов, риболовни дневници и други,
съгласно законодателството на държавата, в
която участникът е установен;
2. свидетелства за правоспособност по чл. 14
ЗРА и други документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на
лицата, които ще извършват риболова;
3. описание на техническото оборудване, с
което ще се извършва риболовът, и документи
за собственост или основание за ползването му;
4. декларация, че не е извършвал нарушения
на ЗРА през последните 2 години, установени
с влезли в сила наказателни постановления.
IV. Критерии за комплексна оценка на офертите и относителната им тежест:
1. професионален опит и квалификация с
коефициент за крайната оценка 0,6;
2. технически възможности с коефициент за
крайната оценка 0,4;
3. п ред ложена цена – общата оцен к а на
комисията се формира от сбора на оценките
по всеки от критериите по т. 1 и 2, умножен
с предложената цена за правото да се усвоява
ресу рс от риба или други водни организми
чрез използване на специализирания уред за
10-годишен период;
4. методика за оценка на офертите съгласно
предвидените от закона критерии:
Крайната оценка на офертите се изчислява
по формулата:
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(Х × 0,6 + Y × 0,4) × Z,
където:
Х е оценката на комисията по критерий 1;
Y – оценката на комисията по критерий 2;
Z – предложената цена.
V. Определям минимална цена за усвояване
на ресурс от риба и други водни организми
чрез използването на специализирания уред за
10-годишен период в размер 5400 лв.
VI. Получаването на документация за участие
в конкурса ще се извърши в офиса на териториалното на ИАРА в Бургас, ул. Фердинандова
3, ет. 3, телефон/факс за връзка: (056) 846333,
електронен адрес: burgas@iara.government.bg.
VII. Офертите се подават в офиса на териториалното на ИАРА в Бургас, ул. Фердинандова
3, ет. 3, в срок до 40-ия ден, считано от датата на обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“ (ДВ).
VIII. Офертите ще бъдат отворени в София,
бул. Христо Ботев 17, на 45-ия ден, считано от
датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“.
IX. Заповедта да бъде и публикувана и в един
местен или национален ежедневник.
X. Оп редел я м л и це за вр ъ зк а Д и м и т ър
В ъ л ко в, а д р е с С о фи я , бу л . Х р и с т о Б о т ев
17, ет. 4, т елефон 02/8051676, 8051674, фа кс
02/8051686, електронен адрес: dimitar.valkov@
iara.government.bg
Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
по реда на А дминистративнопроцесуалния кодекс чрез изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури
до Софийския административен съд.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на директор дирекция „Рибарство и
контрол“.
3676

Изпълнителен директор: Др. Господинов

ЗАПОВЕД № РД-335
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21а от Закона за рибарството и аквакултурите и чл. 5, ал. 1, т. 8 от
Устройствения правилник на ИАРА нареждам:
I. О т к ри ва м кон к у р с з а пол у ча ва не на
разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Копър“, със следните
характеристики:
1. местоположение на обекта: община Приморско, землище Приморско;
2. технически параметри:
– дълбочина на обекта – 8 – 12 метра;
– дължина на хавлията – 180 метра;
– размери на къщата – 20/80 метра;
– сезонност на обекта – пролетно-есенен;
– размер на окото на торбата – 6 – 8 мм;
– категория – втора;

ВЕСТНИК

БРОЙ 29

3. координати на характерните точк и на
зоната на действие:
№ наблюд.
точка

X (m)

Y (m)

г.т. 90 точка
на връзване

4620786.027

9612656.449

г.т. 900

4620553.246

9612875.841

г.т. 901

4620843.916

9612877.131

г.т. 901

4620371.014

9613323.164

г.т. 902

4620096.072

9613032.712

г.т. 903

4620851.342

9612349.531

II. Минимални изисквания към кандидатите:
1. кандидатите за участие в конкурса трябва да
притежават професионален опит и квалификация
в областта на риболова не по малко от 5 години
и технически възможности за осъществяването
на тази дейност;
2. кандидатите за участие в конкурса през
последните 2 години не трябва да са извършвали
нарушения на Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА), установени с влезли в сила наказателни
постановления.
III. Документи, удостоверяващи изискванията
по т. II:
1. декларация за дейността на участника в
областта на риболова през последните 5 години,
в т. ч. данни за видовете риба, уловени през този
период, копия от разрешителни за стопански
риболов, риболовни дневници и други, съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен;
2. свидетелства за правоспособност по чл. 14
ЗРА и други документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на
лицата, които ще извършват риболова;
3. описание на техническото оборудване, с
което ще се извършва риболовът, и документи
за собственост или основание за ползването му;
4. декларация, че не е извършвал нарушения
на ЗРА през последните 2 години, установени с
влезли в сила наказателни постановления.
IV. Критерии за комплексна оценка на офертите
и относителната им тежест:
1. професионален опит и квалификация с коефициент за крайната оценка 0,6;
2. технически възможности с коефициент за
крайната оценка 0,4;
3. предложена цена – общата оценка на комисията се формира от сбора на оценките по всеки
от критериите по т. 1 и 2, умножен с предложената
цена за правото да се усвоява ресурс от риба или
други водни организми чрез използване на специализирания уред за 10-годишен период;
4. методика за оценка на офертите съгласно
предвидените от закона критерии:
Крайната оценка на офертите се изчислява
по формулата:
(Х × 0,6 + Y × 0,4) × Z,
където:
Х е оценката на комисията по критерий 1;
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Y – оценката на комисията по критерий 2;
Z – предложената цена.
V. Определям минимална цена за усвояване
на ресурс от риба и други водни организми чрез
използването на специализирания уред за 10-годишен период в размер 5400 лв.
VI. Получаването на документация за участие
в конкурса ще се извърши в офиса на териториалното на ИАРА в Бургас, ул. Фердинандова 3, ет. 3,
телефон/факс за връзка: (056) 846333, електронен
адрес: burgas@iara.government.bg.
VII. Офертите се подават в офиса на териториалното на ИАРА в Бургас, ул. Фердинандова
3, ет. 3, в срок до 40-ия ден, считано от датата
на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ (ДВ).
VIII. Офертите ще бъдат отворени в София,
бул. Христо Ботев 17, на 45-ия ден, считано от
датата на обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“.
IX. Заповедта да бъде публикувана и в един
местен или национален ежедневник.
X. Определям лице за връзка Димитър Вълков,
адрес София, бул. Христо Ботев 17, ет. 4, телефон
02/8051676, 8051674, факс 02/8051686, електронен
адрес: dimitar.valkov@iara.government.bg.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
по реда на Административнопроцесуалния кодекс
чрез изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по рибарство и аквакултури до Софийския
административен съд.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директор дирекция „Рибарство и контрол“.
3677

Изпълнителен директор: Др. Господинов

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД
ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 3
от 3 април 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ във
връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 от Правилника за
прилагането му и решения на общински съвети
Управителният съвет на НКЖФ утвърждава числен състав и председатели на местни комисии,
както следва:
Област Бургас: Община Бургас с председател
Георги Иванов Георгиев и 5-членен състав.
Област Варна: Община Дългопол с председател
Емурла Ахмед Емурла и 5-членен състав.
Област Ловеч: Община Ловеч с председател
Радка Цанова Трифонова и 7-членен състав.
Област Монтана: Община Лом с председател
Александър Николов Александров и 7-членен
състав.
Област Пазарджик: Община Септември с председател Цветан Минов Владов и 5-членен състав.
Област Перник: Община Брезник с председател
Иван Георгиев Борисов и 5-членен състав.
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Област Плевен: Община Белене с председател
Милен Павлов Дулев и 7-членен състав.
Област София-град: Община Банкя с председател Рангел Вълев Марков и 5-членен състав;
Община София с председател Лилянда Тодорова
Еленкова и 40-членен състав.
Поименните числени състави на комисиите,
посочени в решенията на общинските съвети,
представляват неразделна част от решението на
управителния съвет.
Новоутвърдените местни комисии са легитимни
да извършват дейността си след обнародване на
решението на управителния съвет в „Държавен
вестник“ за числения състав и техния председател
и действат по време на мандата на предложилите
ги общински съвети.
Председател: М. Тотева
3718

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 221-ИП
от 27 март 2012 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с
чл. 15, ал. 1, т. 1 ЗКФН и чл. 20, ал. 2, т. 2, предложение първо ЗПФИ Комисията за финансов
надзор реши:
Отнема издадения лиценз за извършване на
дейност като инвестиционен посредник на ИП
„Стандарт Инвестмънт“ – АД, със седалище и
адрес на управление София, район „Триадица“,
ж. к. Иван Вазов, ул. Балша 1, бл. 9, издаден въз
основа на Решение № 42-ИП от 7.05.1998 г. на
Държавната комисия по ценните книжа, Решение
№ 790-ИП от 10.11.2004 г., Решение № 65-ИП от
25.01.2006 г. и Решение № 570-ИП от 2.08.2006 г.
на Комисията за финансов надзор.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването
му, което не спира неговото изпълнение.
За председател: Б. Богоев
3622

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1521
от 30 март 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „в“ и чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 7, ал. 1,
т. 10, чл. 20, ал. 1, т. 3 и ал. 6 от Устройствения
правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение
№ 1638 от 30.03.2012 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол открива процедура за приватизационна
продажба на 202 500 броя обикновени, поименни,
безналични, с право на глас акции, представляващи приблизително 5,616 % от капитала на ЗАД
„Алианц България“, собственост на „Холдинг
Български държавни железници“ – ЕАД, София.
Изпълнителен директор: Ем. Караниколов
3679
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РЕШЕНИЕ № 1522
от 30 март 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „в“ и чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 7, ал. 1,
т. 10, чл. 20, ал. 1, т. 3 и ал. 6 от Устройствения
правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение
№ 1639 от 30.03.2012 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол открива процедура за приватизационна
продажба на 1 846 667 броя обикновени, поименни,
налични, с право на глас акции, представляващи
35 % от капитала на „БДЖ – Трансимпекс“ – АД,
собственост на „Холдинг Български държавни
железници“ – ЕАД, София.
Изпълнителен директор: Ем. Караниколов
3680

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 87
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 № 39 от 8.12.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 14.05.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поземлен имот
с пл. № 226, ж. к. Триъгълника, ул. Виолетка 2,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Надежда“, заедно с построената върху него сграда.
2. Начална тръжна цена – 377 000 лв. (Сделката
се облага частично с ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 37 700 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 10.05.2012 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
3719
РЕШЕНИЕ № 109
от 9 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 № 430 от 24.07.2008 г. на
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Столичния общински съвет, изм. с Решение № 252
от 14.04.2011 г. на същия, Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 15.05.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поземлен имот
с № 2545 с идентификатор 68134.4355.2545 и административна сграда (незавършено строителство) с
идентификатори 68134.4355.2545.1 и 68134.4355.2545.2,
СПЗ „Модерно предградие“ – Обеля, кв. 4, в УПИ
VIII, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Люлин“.
2. Начална тръжна цена – 560 000 лв. (7,85 %
от сделката се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 56 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 11.05.2012 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 1200 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в
сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
3720
РЕШЕНИЕ № 138
от 23 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 № 519 от 29.07.2009 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 16.05.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, ж. к. Дружба 2, до бл. 515, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 14.05.2012 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.
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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
3721
РЕШЕНИЕ № 139
от 23 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 17.05.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, ж. к. Люлин, до бл. 985, обособена
част от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД,
със съответното му право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 55 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 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 – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 15.05.2012 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
3722
РЕШЕНИЕ № 141
от 23 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 № 301 от 10.06.2010 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 15.05.2012 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към
трафопост, ж. к. Дружба 2, до бл. 411, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
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4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 11.05.2012 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
3723

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 8.27
от 27 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 129003 по КВС
на землище с. Долище, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ
с червени, сини и черни линии и надписи с показатели: Устр. зона – Жм; Е/Н-3 (10); Пл – 40 %;
Кинт – 0,8; Озел. – 50 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от съобщаването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
Председател: Св. Добрева
3641
РЕШЕНИЕ № 8.28
от 27 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за обект: „Кабелно ел. захранване“
на приемно-предавателна станция за GSMUTMS
VAR-0209 в имот № 078004 по КВС на землище
с. Слънчево, община Аксаково, област Варна, засягащ поземлени имоти № 000124 – път IV клас,
собственост на Община Аксаково, № 000298 – ведомствен път, собственост на Община Аксаково,
и № 078004 – паркинги, собственост на СД „Транс
777 Иванов и Георгиев и сие“.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от съобщаването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
Председател: Св. Добрева
3642
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РЕШЕНИЕ № 8.29
от 27 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за обект: „Водопроводно отклонение“ за
имот № 009090 по КВС на землище гр. Аксаково,
община Аксаково, област Варна, засягащ поземлен
имот № 009063 – друг складов терен, собственост
на Йордан Илиев Зайков.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от съобщаването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
Председател: Св. Добрева
3643

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 6-17
от 31 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16 и чл. 59, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на имот пл. № 21,
масив 50, местност Вълчи връх (бивша Купт тепе),
идентичен с имот с идентификатор 07079.2.2444
по КККР, землище гр. Бургас, съгласно който
за имота се обособява УПИ IX, отреден „За
крайпътна автомивка, паркинг, складова база
за промишлени стоки с административна част и
шоурум“ в устройствена зона „Оо“, с предвидено
застрояване с показатели в съответствие с ОУП
на гр. Бургас, с приложена редукция за имота по
чл. 16 ЗУТ – 5,28 %, и разширение на обслужваща
улица от о.т. 1 до о.т. 2 с габарит 10 м.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас пред
Административния съд – Бургас.
Председател: С. Маджарова
3700
РЕШЕНИЕ № 6-18
от 31 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16 и чл. 59, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на имот пл. № 13, масив
19, местност Дванадесетте (бивша Оникилика),
идентичен с имот с идентификатор 07079.2.361 по
КККР, землище гр. Бургас, съгласно който за имота
се обособява УПИ V, отреден „За административна
сграда, складове за промишлени стоки и шоурум“,
с предвидено застрояване с показатели по чл. 25
от Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ за устройствена
зона Пп и с приложена редукция за имота по
чл. 16 ЗУТ – 1,10 %.
2. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на имот пл. № 14, масив
19, местност Дванадесетте (бивша Оникилика),
идентичен с имот с идинтифиокатор 07079.2.360
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по КККР, землище гр. Бургас, съгласно който за
имота се обособява УПИ IV, отреден „За административна сграда, складове за промишлени стоки
и шоурум“, с предвидено застрояване с показатели
по чл. 25 от Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ за устройствена зона Пп и с приложена редукция за
имота по чл. 16 ЗУТ – 1,09 %.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас пред
Административния съд – Бургас.
Председател: С. Маджарова
3701
РЕШЕНИЕ № 7-2
от 21 и 23 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 128, ал. 13 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на главен колектор Банево К-1-ВА и трасе на битов
колектор К-100-ВА, гр. Бургас.
2. На основание чл. 60, ал. 1 АПК допуска
предварително изпълнение на решението по т. 1.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Бургас пред
Административния съд – Бургас.
Председател: С. Маджарова
3702
РЕШЕНИЕ № 7-3
от 21 и 23 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на авариен канал след КПС в УПИ III-41, местност
Овчарска лъка (бивша м. Чобан чаир), в землището
на с. Рудник, община Бургас.
2. Дава съгласие Община Бургас да придобие право на прокарване през ПИ № 044004 по
КВС, м. Овчарска лъка (бивша м. Чобан чаир),
землище с. Рудник, община Бургас, при граници:
север – УПИ III-41 и УПИ IV-41; изток – ПИ
№ 000128; юг – ПИ № 044005 и ПИ № 044031;
запад – ПИ № 044025, 044026 и улица, с дължина
на трасето 224,52 м и сервитут с площ 1,438 дка
съгласно изготвен ПУП – парцеларен план, за
сумата 7190 лв.
3. На основание чл. 60, ал. 1 АПК допуска
предварително изпълнение на решението по т. 1.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Бургас пред
Административния съд – Бургас.
Председател: С. Маджарова
3703
РЕШЕНИЕ № 7-26
от 21 и 23 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 128, ал. 13 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
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1. Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на отвеждащ канал след ПСОВ, кв. Ветрен, гр.
Бургас.
2. Одобрява ПУП – парцеларен плана за трасе
на ел. кабел 20 kV за захранване на нов ТП в УПИ
I-136, землище кв. Ветрен, гр. Бургас.
3. На основание чл. 60, ал. 1 АПК допуска
предварително изпълнение на решението по т. 1.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Бургас пред
Административния съд – Бургас.
Председател: С. Маджарова
3704
РЕШЕНИЕ № 7-27
от 21 и 23 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на кабел 20 kV за захранване на ТП – нов, тип
БКТП в УПИ I-3, масив 17, м. Веригите (бивша
м. Синджирли герен), землище гр. Бургас – ПИ с
идентификатор 07079.2.2418 по КК на гр. Бургас.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Бургас пред
Административния съд – Бургас.
Председател: С. Маджарова
3705

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-03
от 30 март 2012 г.
На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решение-протокол № 33 от
22.04.2010 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, и
решение-протокол № 2 от 17.01.2012 г. на Надзорния
съвет Агенцията за приватизация и публично-частно
партньорство – Бургас, реши:
1. Да се проведе на 16-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ от
17 ч. в заседателната зала на Община Бургас, ул.
Александровска 26, публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински нежилищен имот: подземни паркоместа № 5 и 6 на ул. Батак 46, Бургас,
с начална тръжна цена за подземно паркоместо
№ 5 на ул. Батак 46 в размер 20 200 лв.; депозит
за участие в размер 2020 лв.; стъпка на наддаване – 200 лв.; за подземно паркоместо № 6 на ул.
Батак 46 в размер 18 900 лв.; депозит за участие
в размер 1890 лв.; стъпка на наддаване – 200 лв.
2. Тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и публично-частно партньорство – Бургас, ул. Конт Андрованти 1 – 3, ет.
3, всеки работен ден от 9 до 17 ч. в срок до 15-ия
ден включително от датата на обнародването на
решението в „Държавен вестник“ на цена 200 лв.,
платими в брой в касата на агенцията. Физическите
лица закупуват лично или с нотариално заверено
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пълномощно. Юридическите лица представят
удостоверение за актуално състояние и документ
за самоличност, ако закупуват лично или с пълномощно, издадено от управителя (директора),
което да е нотариално заверено, ако се закупува
чрез пълномощник.
3. Депозитите за участие се внасят по банков
път до 15-ия ден включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“
по IBAN сметка на Агенцията за приватизация
и публично-частно партньорство – Бургас, № BG
28 SOMB 9130 32 23998456, BIC на „Общинска
банка“ – АД, Бургас – SOMBBGSF. Връщането на
депозитите се извършва безкасово – с платежно
нареждане по банковата сметка на кандидата в
срок 5 работни дни след изтичането на срока за
обжалване на решението на Надзорния съвет на
агенцията за определяне на спечелилия участник.
4. Огледът на обекта се извършва с представител на агенцията през всички работни дни до
15-ия ден включително от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“ след представен платежен документ за закупена тръжна
документация.
5. Срок и място за подаване на предложенията
за участие в търга – в агенцията всеки работен
ден до 15-ия ден включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
Изпращане на предложения по пощенски път не
се допуска.
6. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори
за придобиване на дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване
на вземания, както и поемане на менителнични
задължения.
Председател на Надзорния съвет: Г. Георгиев
3644

ОБЩИНА ВАРНА
ЗАПОВЕД № 1139
от 28 март 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 8 и ал. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 2 и 3
ЗОС, като взех предвид влязъл в сила ПУП – ПРЗ
(ЗРП), одобрен със Заповед № 124 от 26.11.1984 г. на
председателя на ИК на ОбНС, и Заповед № Г-41 от
19.10.1992 г. на кмета на Община Варна, отчуждавам
поземлен имот с идентификатор № 10135.1030.193
по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-32 от 26.04.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК, целият с площ
134 кв. м и 130 кв. м по нотариален акт, ведно с
изградената сграда, намиращ се на ул. 8 март 21,
който попада в реализацията на „II етап на южно
обслужващо платно на бул. Левски в участъка от
бул. Сливница до бул. Вл. Варненчик“, съгласно
влязъл в сила ПУП – ПРЗ (ЗРП), одобрен със
Заповед № 124 от 26.11.1984 г. на председателя на
ИК на ОбНС, и Заповед № Г-41 от 19.10.1992 г. на
кмета на Община Варна, предвиждащ изграждане
на обект публична общинска собственост, която
нужда не може да бъде задоволена по друг начин,
от: Митко Димов Михнев, Румяна Стоянова Михнева, Свилен Митков Михнев и Десислав Митков
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Михнев, всички с постоянен адрес Варна, ул. 8
март 21, собственици съгласно: нотариален акт
№ 151, том XХХI, дело № 8374/96 г.; НА № 57,
том ХII, дело № 2596/2004; НА № 194, том LIX,
дело № 15066/2008 г.
Дължимото парично обезщетение за гореописания имот е в размер 329 000 лв. в съответствие
с оценката на оценител на имоти и се разпределя
между собствениците в съответствие с притежаваните квоти, както следва:
Митко Димов Михнев – 100 225 лв.
Румяна Стоянова Михнева – 100 225 лв.
Свилен Митков Михнев – 64 275 лв.
Десислав Митков Михнев – 64 275 лв.
Определеното в тази заповед обезщетение след
влизането є в сила ще бъде внесено от Община
Варна по сметка на правоимащите лица.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
Копие на заповедта да се връчи на: собствениците, зам.-кметовете на Община Варна, главния
секретар, председателя на Общинския съвет – гр.
Варна, директори на дирекции: „Правно нормативно обслужване“, „Финансово-стопански дейности“,
„Финанси и бюджет“, „Общинска собственост“ и
деловодството за сведение и изпълнение.
Кмет: К. Йорданов
3746
ЗАПОВЕД № 1140
от 28 март 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 8 и ал. 2
ЗМСМ А във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25,
ал. 2 и 3 ЗОС, като взех предвид влязъл в сила
ПУП – ПРЗ (ЗРП), одобрен със Заповед № 124
от 26.11.1984 г. на председателя на ИК на ОбНС,
и Заповед № Г-41 от 19.10.1992 г. на кмета на
Община Варна, отчуждавам част от поземлен
имот с идентификатор № 10135.1030.194 по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-32 от 26.04.2011 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с площ 85
кв. м, намиращ се на ул. 8 март 19а, която попада
в реализацията на „II етап на южно обслужващо
платно на бул. Левски в участъка от бул. Сливница
до бул. Вл. Варненчик“, съгласно влязъл в сила
ПУП – ПРЗ (ЗРП), одобрен със Заповед № 124
от 26.11.1984 г. на председателя на ИК на ОбНС,
и Заповед № Г-41 от 19.10.1992 г. на кмета на Община Варна, предвиждащ изграждане на обект
публична общинска собственост, която нужда
не може да бъде задоволена по друг начин, като
останалата част от имота попада в УПИ I-8, 9,
10,11, кв. 545а, 14 п.р.
Собственици на имота са: Валентин Николов
Стефанов, постоянен адрес Варна, ул. 8 март 19,
ет. 2, ап. 12, съгласно нотариален акт № 4, том
XVII, дело № 5651/94; Борис Георгиев Демиров,
постоянен адрес Варна, ул. 8 март 19, съгласно
нотариален акт № 186, том V, дело № 2162/76 и
удостоверение № 1132 от 23.10.1978 г., издадено
от с. Сини вир.
Дължимото парично обезщетение за гореописания имот е в размер 54 825 лв. в съответствие
с оценката на оценител на имоти и се разпределя
между собствениците в съответствие с притежаваните квоти, както следва:
Валентин Николов Стефанов – 27 412,50 лв.
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Борис Георгиев Демиров – 27 412,50 лв.
Определеното в тази заповед обезщетение след
влизането є в сила ще бъде внесено от Община
Варна по сметка на правоимащите лица.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
Копие на заповедта да се връчи на: собствениците, зам.-кметовете на Община Варна, главния
секретар, председателя на Общинския съвет – гр.
Варна, директори на дирекции: „Правно нормативно обслужване“, „Финансово-стопански дейности“,
„Финанси и бюджет“, „Общинска собственост“ и
деловодството за сведение и изпълнение.
Кмет: К. Йорданов
3747
ЗАПОВЕД № 1141
от 28 март 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 8 и ал. 2
ЗМСМ А във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25,
ал. 2 и 3 ЗОС, като взех предвид влязъл в сила
ПУП – ПРЗ (ЗРП), одобрен със Заповед № 124
от 26.11.1984 г. на председателя на ИК на ОбНС,
и Заповед № Г-41 от 19.10.1992 г. на кмета на
Община Варна, отчуждавам част от поземлен
имот с идентификатор № 10135.1030.189 по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-32 от 26.04.2011 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с площ 106
кв. м, намиращ се на ул. Български орел 22, която
част попада в реализацията на „II етап на южно
обслужващо платно на бул. Левски в участъка от
бул. Сливница до бул. Вл. Варненчик“, съгласно
влязъл в сила ПУП – ПРЗ (ЗРП), одобрен със
Заповед № 124 от 26.11.1984 г. на председателя на
ИК на ОбНС, и Заповед № Г-41 от 19.10.1992 г. на
кмета на Община Варна, предвиждащ изграждане
на обект публична общинска собственост, която
нужда не може да бъде задоволена по друг начин,
като останалата част от имота попада в УПИ II-1,
2, 3, 12, 13, кв. 545а, 14 п.р., от Веселин Георгиев
Трифонов, постоянен адрес Варна, ул. Български орел 22, съгласно нотариален акт № 25, том
LXVII, дело № 16280/93 и НА № 24, том LXVI,
дело № 14899/2004 г.
Дължимото парично обезщетение за гореописания имот е в размер 178 000 лв. в съответствие
с оценката на оценител на имоти.
Веселин Георгиев Трифонов получава сумата
178 000 лв.
Определеното в тази заповед обезщетение след
влизането є в сила ще бъде внесено от Община
Варна по сметка на правоимащото лице.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
Копие на заповедта да се връчи на: собственика, зам.-кметовете на Община Варна, главния
секретар, председателя на Общинския съвет – гр.
Варна, директори на дирекции: „Правно нормативно обслужване“, „Финансово-стопански дейности“,
„Финанси и бюджет“, „Общинска собственост“ и
деловодството за сведение и изпълнение.
Кмет: К. Йорданов
3748
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ЗАПОВЕД № 1142
от 28 март 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 8 и ал. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 2 и 3
ЗОС, като взех предвид влязъл в сила ПУП – ПРЗ
(ЗРП), одобрен със Заповед № 124 от 26.11.1984 г. на
председателя на ИК на ОбНС, и Заповед № Г- 41 от
19.10.1992 г. на кмета на Община Варна, отчуждавам
поземлен имот с идентификатор № 10135.1030.341
по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-32 от 26.04.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК, целият с площ
260 кв. м и 250 кв. м по нотариален акт, ведно с
изградените сгради, намиращ се на ул. Дунавски
лебед 6, който попада в реализацията на „II етап
на южно обслужващо платно на бул. Левски в
участъка от бул. Сливница до бул. Вл. Варненчик“,
съгласно влязъл в сила ПУП – ПРЗ (ЗРП), одобрен
със Заповед № 124 от 26.11.1984 г. на председателя
на ИК на ОбНС, и Заповед № Г-41 от 19.10.1992 г. на
кмета на Община Варна, предвиждащ изграждане
на обект публична общинска собственост, която
нужда не може да бъде задоволена по друг начин,
от: Дима Николова Димитрова, постоянен адрес
Варна, ул. Дунавски лебед 6, съгласно НА № 23,
том XVIII, дело № 6101/94; Петко Иванов Петков,
постоянен адрес Варна, ул. Барутен погреб 68,
съгласно НА № 80, том LVII, дело № 12988/2004;
Никола Петков Ангелов с постоянен адрес Варна,
ул. Дунавски лебед 6, съгласно НА № 149, том
XXXIII, дело № 10721/98.
Дължимото парично обезщетение за гореописания имот е в размер 433 300 лв. в съответствие
с оценката на оценител на имоти и се разпределя
между собствениците в съответствие с притежаваните квоти, както следва:
Дима Николова Димитрова – 108 825 лв.;
Петко Иванов Петков – 168 650 лв.
Никола Петков Ангелов – 155 825 лв.
Определеното в тази заповед обезщетение след
влизането є в сила ще бъде внесено от Община
Варна по сметка на правоимащите лица.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
Копие на заповедта да се връчи на: собствениците, зам.-кметовете на Община Варна, главния
секретар, председателя на Общинския съвет – гр.
Варна, директори на дирекции: „Правно нормативно обслужване“, „Финансово-стопански дейности“,
„Финанси и бюджет“, „Общинска собственост“ и
деловодството за сведение и изпълнение.
Кмет: К. Йорданов
3749
ЗАПОВЕД № 1143
от 28 март 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 8 и ал. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 2 и 3
ЗОС, като взех предвид влязъл в сила ПУП – ПРЗ
(ЗРП), одобрен със Заповед № 124 от 26.11.1984 г. на
председателя на ИК на ОбНС, и Заповед № Г- 41 от
19.10.1992 г. на кмета на Община Варна, отчуждавам
поземлен имот с идентификатор № 10135.1030.339
по кадастралната карта и кадастралните регистри,
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одобрени със Заповед № РД-18-32 от 26.04.2011 г.
на изпълнителния директор на АГКК, целият с
площ 179 кв. м и 160 кв. м по нотариален акт,
ведно с изградените сгради, намиращ се на бул.
Вл. Варненчик 156, който попада в реализацията
на „II етап на южно обслужващо платно на бул.
Левски в участъка от бул. Сливница до бул. Вл.
Варненчик“, съгласно влязъл в сила ПУП – ПРЗ
(ЗРП), одобрен със Заповед № 124 от 26.11.1984 г.
на председателя на ИК на ОбНС, и Заповед № Г- 41
от 19.10.1992 г. на кмета на Община Варна, предвиждащ изграждане на обект публична общинска
собственост, която нужда не може да бъде задоволена по друг начин, от: Петър Тодоров Петров
и Павел Тодоров Петров, постоянен адрес Варна,
бул. Вл. Варненчик 156, съгласно нотариален акт
№ 136, том XV, дело № 5345/1966 и протокол за
делба по дело № 2853/85 по описа на Варненския
районен съд; Румяна Николаева Георгиева, постоянен адрес Варна, ул. Юрий Венелин 14, ет. 1, ап.
1, и Георги Николаев Георгиев, постоянен адрес
Варна, ул. Яне Сандански 1, вх. А, ет. 7, ап. 124,
съгласно НА № 148, том VIII, дело № 1782/2003.
Дължимото парично обезщетение за гореописания имот е в размер 151 800 лв. в съответствие
с оценката на оценител на имоти и се разпределя
между собствениците в съответствие с притежаваните квоти, както следва:
Петър Тодоров Петров – 47 000 лв.
Павел Тодоров Петров – 47 000 лв.
Румяна Николаева Георгиева – 28 900 лв.
Георги Николов Георгиев – 28 900 лв.
Определеното в тази заповед обезщетение след
влизането є в сила ще бъде внесено от Община
Варна по сметка на правоимащите лица.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
Копие на заповедта да се връчи на: собствениците, зам.-кметовете на Община Варна, главния
секретар, председателя на Общинския съвет – гр.
Варна, директори на дирекции: „Правно нормативно обслужване“, „Финансово-стопански дейности“,
„Финанси и бюджет“, „Общинска собственост“ и
деловодството за сведение и изпълнение.
Кмет: К. Йорданов
3750
ЗАПОВЕД № 1144
от 28 март 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 8 и ал. 2
ЗМСМ А във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25,
ал. 2 и 3 ЗОС, като взех предвид влязъл в сила
ПУП – ПРЗ (ЗРП), одобрен със Заповед № 124 от
26.11.1984 г. на председателя на ИК на ОбНС, и
Заповед № Г-41 от 19.10.1992 г. на кмета на Община
Варна, отчуждавам поземлен имот с идентификатор № 10135.1030.338 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-32 от 26.04.2011 г. на изпълнителния
директор на АГКК, целият с площ 252 кв. м и
267 кв. м по нотариален акт, ведно с изградените
сгради, намиращ се на бул. Вл. Варненчик 154,
който попада в реализацията на „II етап на южно
обслужващо платно на бул. Левски в участъка от
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бул. Сливница до бул. В. Варненчик“, съгласно
влязъл в сила ПУП – ПРЗ (ЗРП), одобрен със
Заповед № 124 от 26.11.1984 г. на председателя на
ИК на ОбНС, и Заповед № Г- 41 от 19.10.1992 г. на
кмета на Община Варна, предвиждащ изграждане
на обект публична общинска собственост, която
нужда не може да бъде задоволена по друг начин, от:
Росен Иванов Николов, Никола Иванов Николов,
Ивелина Росенова Николова, Катерина Росенова
Николова, Пламен Николов Николов, всички с
постоянен адрес Варна, бул. Вл. Варненчик 154,
Атанас Василев Василев, постоянен адрес Пловдив,
бул. България 61, ет. 1, ап. 4; Сърпухи Микаел
Димитрова и Димитър Светославов Димитров,
постоянен адрес ул. Македония 83, ет. 4, ап. 11,
наследници на Светослав Димитров Димитров,
удостоверение № 9471 от 5.03.2012 г.; Христина
Георгиева Аветисян, постоянен адрес Варна, бул.
Вл. Варненчик 154, ет. 1, ап. 1, съгласно НА № 177,
том XI, дело № 4198/1982; НА № 72, том XXXIX,
дело № 10962/1997; НА № 73, том XXXIX, дело
№ 10964/1997; ДДД, вписан в книгите за вписване
вх. рег. № 10110, том VII, № 29 от 26.10.1998; НА
№ 180, том XVI, дело № 3772/1999; НА № 110,
том XXVIII, дело № 6423/2000; НА № 144, том
XI, дело № 2520/2000.
Дължимото парично обезщетение за гореописания имот е в размер 858 880 лв. в съответствие
с оценката на оценител на имоти и се разпределя
между собствениците в съответствие с притежаваните квоти, както следва:
Росен Иванов Николов – 104 411,50 лв.
Никола Иванов Николов – 104 411,50 лв.
Ивелина Росенова Николова – 160 592,50 лв.
Катерина Росенова Николова – 161 742,50 лв.
Пламен Николов Николов – 156 802 лв.
Атанас Василев Василев – 30 400 лв.
Наследници на Светослав Димитров Димитров
съгласно удостоверение за наследници № 9417 от
5.03.2012 г.:
Сърпухи Микаел Димитрова – 27 035 лв.;
Димитър Светославов Димитров – 27 035 лв.;
Христина Георгиева Аветисян – 86 450 лв.
Определеното в тази заповед обезщетение след
влизането є в сила ще бъде внесено от Община
Варна по сметка на правоимащите лица.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“
Копие на заповедта да се връчи на: собствениците, зам.-кметовете на Община Варна, главния
секретар, председателя на Общинския съвет – гр.
Варна, директори на дирекции: „Правно нормативно обслужване“, „Финансово-стопански дейности“,
„Финанси и бюджет“, „Общинска собственост“ и
деловодството за сведение и изпълнение.
Кмет: К. Йорданов
3751

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗАПОВЕД № РД-22-464
от 20 март 2012 г.
С влязъл в сила подробен устройствен план,
одобрен с Решение № 1097 по протокол № 76 от
21.10.2010 г. на Общинския съвет – гр. Велико
Търново (ДВ, бр. 90 от 2010 г., и в. „Борба“, бр. 222
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от 17.11.2010 г.), се променя планът за регулация и
застрояване за част от кв. 336 и кв. 620 по ПУП
на гр. Велико Търново, ж.к. Бузлуджа. Проектът
засяга УПИ ІV – „За училище“ от кв. 336, публична
общинска собственост, като в имота попадат части
от имоти – частна собственост. Отчуждителната
процедура е инициирана за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
В тази връзка и в съответствие с направеното
обявление по чл. 25, ал. 1 ЗОС, публикувано във
в. „Янтра днес“, бр. 30 от 13.02.2012 г., в. „Сега“
от 13.02.2012 г. и в. „Новинар“ от 13.02.2012 г., за
предстоящо отчуждаване на имоти, необходими
за изграждането на обекти – публична общинска
собственост – УПИ ІV „За училище“ от кв. 336
по ПУП на гр. Велико Търново, ж. к. Бузлуджа,
на основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 25, ал. 2
и 3 във връзка с чл. 21, ал. 1 и 2 ЗОС и чл. 205,
ал. 1 ЗУТ нареждам:
Отчуждавам част от поземлен имот с идентификатор 10447.515.572 по КККР на гр. Велико Търново,
трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен
имот, за жилищни нужди при съседи: 10447.515.577,
10447.515.574, 10447.515.573, 10447.515.19, а съгласно
ПУП на града – поземлен имот № 3886, целият с
площ 496 кв. м, а само площта на частта, предмет
на отчуждителна процедура, на изток и север е в
размер на 83,39 кв. м;
– част от поземлен имот с идентификатор
10447.515.573 по КККР на гр. Велико Търново, трайно предназначение на територията – урбанизирана,
начин на трайно ползване – незастроен имот, за жилищни нужди при съседи: 10447.515.19, 10447.515.572,
10447.515.574, 10447.515.575, 10447.515.92, а съгласно
ПУП на града – поземлен имот № 5018, целият с
площ 599 кв. м, а само площта на частта, предмет
на отчуждителна процедура, на север е в размер
на 42,02 кв. м;
– част от поземлен имот с идентификатор
10447.515.577 по КККР на гр. Велико Търново,
трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот, за ж илищни ну ж ди при съседи: 10447.515.25, 10447.515.576, 10447.515.575,
10447.515.574, 10447.515.572, 10447.515.19, а съгласно
ПУП на града – поземлен имот № 5023, целият с
площ 286 кв. м, а само площта на частта, предмет
на отчуждителна процедура, на изток е в размер
на 47,99 кв. м.
Имотите са собственост на Петър Атанасов
Попов, Антоанета Георгиева Захова и Георги Кирилов Захов от София съгласно нотариален акт за
собственост на недвижим имот № 18, том 1, рег.
№ 315, дело № 15 от 20.01.2001 г., съставен от Д.
Денчев, нотариус в района на ВТРС.
Равностойното парично обезщетение, определено по реда на чл. 22 ЗОС, е в размер 26 704 лв. Дължимото парично обезщетение в размер 26 704 лв.
да се внесе по сметка на Община Велико Търново
в „Общинска банка“ – АД, ФЦ Велико Търново.
Изплащането на дължимото парично обезщетение по сметка на правоимащия да започне от
20.04.2012 г. след представяне на всички необходими
документи от собствениците на имота.
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На основание чл. 27 ЗОС заповедта може да
бъде обжалвана от заинтересованите лица пред
А дминистративния съд – Велико Търново, в
14-дневен срок от връчването є.
Контрола по изпълнението на заповедта ще
осъществявам лично.
Кмет: Д. Панов
3589

ОБЩИНА ВРАЦА
РЕШЕНИЕ № 51
от 31 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и
чл. 108, ал. 2 ЗУТ, решение по т. 1 от протокол № 2
от 26.01.2012 г. на Общинския експертен съвет по
устройство на територията и при мотиви, изложени
в докладна записка, Общинският съвет – гр. Враца,
одобрява проект за подробен устройствен план
(парцеларни планове и специализирани план-схеми за елементи на техническата инфраструктура)
„Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност
на „Михайлов ТВ“ – ООД, на територията на област Враца – етап с. Власатица и с. Бели Извор“.
Решението може да бъде обжалвано чрез Община Враца пред Административния съд – Враца,
в 14-дневен срок от уведомяването.
Председател: П. Аврамова
3706

ОБЩИНА КАВАРНА
РЕШЕНИЕ № 50
от 13 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна,
одобрява проект за ПУП – ПЗ, засягащ имот с
идентификатор 48828.16.38 – землище с. Могилище, община Каварна, област Добрич.
Председател: Ив. Кьосев
3590

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 108
от 13 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява план за застрояване за поземлен имот
№ 000035 в землището на с. Бузовград, община
Казанлък, с площ 22,09 дка, с начин на трайно
ползване – автомобилен парк, землище Бузовград,
при граници и съседи: полски път – 000148; път III
клас, частен имот – автомобилен парк – 000327;
пасище, мера – 000332, и складов терен – 000342.
Одобрява схеми за ел., В и К захранване и ново
отреждане за производствена и складова дейност.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Стара Загора.
Председател: Н. Златанов
3691
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РЕШЕНИЕ № 114
от 13 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 022012 в
землището на с. Голямо Дряново, нива 1,999
дка, седма категория, м. Стублата, при граници
и съседи: полски път 000033; частни ниви 022011,
022013 и пасище, мера 000037 – общинска собственост, със схеми за ел. и В и К захранване
и транспортен достъп – за промяна предназначението на имота за спортни площадки с
обслужващи постройки.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Стара Загора.
Председател: Н. Златанов
3692
РЕШЕНИЕ № 115
от 13 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 2 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява изменение на план за улична регулация – ул. Изворово, по плана на Казанлък
от осова точка 2283А до 2263А, като променя
ширината є от 14 на 8 м.
Променя плана за регулация на квартал 50А
относно урегулирани парцели: І-4074; ІІ-4072,
4073; ІІІ-4071; ІV-4062 и VІ-4062, 4063, 4061, и на
част от квартал 52 по плана на Казанлък относно
урегулирани поземлени имоти: І-8718; ХХVІІ-4087;
ХХVІ-4088; ХХV-4090 и ХХІV-4091, 4092.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Стара Загора.

3693

Председател: Н. Златанов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ЗАПОВЕД № РД-18-03
от 27 март 2012 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 276, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ и
чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ и влязло в сила Решение
№ 735 от 29.12.2011 г. на А дминистративния
съд – Плевен, изменям Заповед № РД-17-01 от
3.08.2009 г., издадена от областния управител на
област с административен център гр. Плевен, за
одобряване на плана на новообразуваните имоти
в М 1:1000 и регистъра към него на земеделските
земи, предоставени за ползване от граждани въз
основа на актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, намиращи се
в м. Табакова чешма и Цигански лозя, землище
на гр. Плевен. Като собственици на земеделски
земи с площ 5,635 дка, съответстващи на имоти
№ 717.14, № 717.15, № 717.16, № 717.22, № 717.23,
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№ 717.24 и № 717.25 по плана на новообразуваните
имоти и регистъра към него да бъдат записани
наследниците на Александър Тодоров Цветков.
За областен управител: Т. Гетов
3543

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № 12ОА616
от 16 март 2012 г.
На основание чл. 128, ал. 7, чл. 130, ал. 2,
чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 103, ал. 4, чл. 109, ал. 1,
т. 2, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 112, чл. 63, ал. 4, чл. 121,
ал. 1 ЗУТ; протокол № 6, т. 6 от 23.10.2010 г. на
СЕСУТ при Община Пловдив за комуникационно
решение за ул. Царевец и ул. Модър, протоколи
№ 8, т. 1 от 23.02.2011 г., № 31, т. 1 от 27.07.2011 г.
и № 33, т. 1 от 10.08.2011 г. на ЕСУТ при Община
Пловдив; заповеди № 10ОА 1047 от 21.05.2010 г.,
№ 10ОА 1620 от 26.07.2010 г., № 10ОА 2812 от
11.11.2010 г. и № 11ОА 625 от 11.03.2011 г. на кмета на
Община Пловдив за допускане изменение на ПУП;
писмо изх. № 10ВК 447/1/ от 7.10.2010 г. и № 10ВК
447/3/ от 17.02.2011 г. на директор дирекция „ОС“
при Община Пловдив; удостоверение № 09-1450 от
1.02.2010 г. и удостоверение № 99-19526-16-10-5794
от 5.08.2011 г. от СГКК – Пловдив, и изпълнението
на условията на чл. 15, ал. 3 ЗУТ за сключени
предварителни договори от 27.10.2011 г. с Димитър Китов-Маджаров и „Марая – 08“ – ЕООД, от
2.11.2011 г. с „Гала Консулт“ – ЕООД, № 12-ДГ-122
от 7.02.2012 г. с „Пластформ“ – ООД, и № 12-ДГ156 от 21.02.2012 г. с „Гала Консулт“ – ЕООД,
одобрявам:
1. Изменение на ПУП – ПРЗ на част от квартали
62 и 63а по плана на кв. Христо Смирненски-запад,
Пловдив, като:
1.1. От кв. 62 и кв. 63а по плана на кв. Христо
Смирненски-запад, Пловдив, се урегулират нови
квартали 62 и 63а във връзка с изградената и
проектна инфраструктура и предвиждане на допълнително паркоместа за района.
1.2. ПУП – ПУР (план за улична регулация).
Във връзка с протокол № 6, т. 6 от 23.09.2010 г.
на СЕСУТ при Община Пловдив за прието комуникационно решение за ул. Царевец и ул. Модър
се променя уличната регулация за ул. Солунска
между о. т. 162-163-164-165; ул. Царевец между
о. т. 165-47а-47-151; ул. София между о. т. 151-154153-153а; ул. Гергана между о. т. 155-156; ул. Дрян
между о. т. 161-160-159-157 и улица с о. т. 158157-155-154-153, като се урегулират нови улици с
обща широчина на улиците съответно: 10,50 м,
и с променлива широчина от 23 м до 35 м; 8,50
м; 10 м; 11,50 м; 18 м с нови о. т., както следва:
ул. Солунска с нови о. т. 162-163-164-165-165а;
ул. Царевец с нови о. т. 165а-47в-47а-47б-47е47ж-47д; о.т. 151в-151б-151а и о. т. 47б-47д-151ж151г-151д-151г;
ул. София с нови о. т. 151а-151б-151г-151д153-153а;
ул. Гергана с нови о. т. 155-156;
ул. Дрян с нови о. т. 161-159-157;
ул. с нови о. т. 158-157-155-154-153;
по кафявите, зелените, сините и червените
зачертавания, линии и надписи на проекта.
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1.3. ПУП – ПР (план за регулация).
1.3.1. От УПИ І – комплексно застрояване, УПИ
ХІІІ – зеленина, и УПИ XII-962,1002, обществени
дейности, от кв. 62, кв. Христо Смирненски-запад,
Пловдив, в нов кв. 62 се урегулират нови:
УПИ І-511.235,511.584, комплексно застрояване за проектни идентификатори 56784.511.235 и
56784.511.584 по КК – Пловдив;
УПИ ХІІ-511.234,общ. обсл. и жил. застрояване
за проектен идентификатор № 56784.511.234 по
КК – Пловдив;
УПИ ХІІІ-511.238,511.582, 511.583, озеленяване за проектни идентификатори 56784.511.238,
56784.511.582 и 56784.511.583 по КК – Пловдив;
УПИ ХІV-511.230,511.579, 511.580, общ. обсл.,
жил. застрояване и трафопост за проектни идентификатори 56784.511.230, 56784.511.579 и 56784.511.580
по КК – Пловдив;
УПИ ХV-511.231,511.581, 511.587, 511.588, общ.
обсл. и жил. застрояване за проектни идентификатори 56784.511.231, 56784.511.581, 56784.511.587,
56784.511.588 по КК – Пловдив;
УПИ ХVІ-511.237,511.590, общ. обсл. и ТП за проектни идентификатори 56784.511.237 56784.511.590
по КК – Пловдив;
УПИ ХVІІ-511.232,511.239,511.240,511.591, обществено обслужване за проектни идентификатори 56784.511.232, 56784.511.239, 56784.511.240,
56784.511.591 по КК – Пловдив.
1.3.2 От УПИ Х – комплексно застрояване, и
УПИ ІV – 1054,1183, общ. обсл. дейности, лечебно
заведение от кв. 63а, кв. Христо Смирненски-запад,
гр. Пловдив, с промяна на уличната регулационна
линия на кв. 63а се образува нов кв. 63а, в който
се урегулират нови:
УПИ Х-511.236, комплексно застрояване за проектен идентификатор 56784.511.236 по КК – Пловдив, и
УПИ ІV-511.233, общ. обсл. и здравни дейности за проектен идентификатор 56784.511.233
по КК – Пловдив,
по кафявите, зелените, сините и червените
зачертавания, линии и надписи на проекта.
1.4. ПУП – ПЗ (план за застрояване).
1.4.1. В нов кв. 62, кв. Христо Смирненскизапад, Пловдив, за:
УПИ І-511.235,511.584, комплексно застрояване
със запазване на съществуващото застрояване;
УПИ ХІІ-511.234, общ. обсл. и жил. застрояване
със запазване на съществуващото застрояване и
надстрояване;
УПИ ХІV-511.230, 511.579,511.580, общ. обсл.,
жил. застрояване и трафопост с ново свободно
средноетажно застрояване;
УПИ ХV-511.231, 511.581, 511.587, 511.588, общ.
обсл. и жил. застрояване със запазване на съществуващото и ново свободно средноетажно
застрояване;
УПИ ХVІ-511.237, 511.590, общ. обсл. и ТП с
ново свързано средно и високоетажно застрояване с УПИ ХVІІ-511.232,511.239, 511.240,511.591,
обществено обслужване;
УПИ ХVІІ-511.232, ,511.239, 511.240,511.591,
обществено обслужване с ново, свързано средно
и високоетажно застрояване с УПИ ХVІ-511.237,
511.590, общ. обсл. и ТП.
1.4.2. В нов кв. 63а, кв. Христо Смирненскизапад, Пловдив, за : УПИ Х-511.236, комплексно
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застрояване, и УПИ ІV – 511.233, общ. обсл. и
здравни дейности със запазване на съществуващото застрояване,
по черните плътни, червените плътни и червените прекъснати линии на проекта и матрици
с устройствени показатели за зона „Смф3“ с
Пзастр. – макс. 30 %; Позел. – мин. 20 %; Кинт. – до
2,5, и паркиране – 100 %, и зона „Жк“ в син цвят
на проекта, допълнението със зелен цвят на височина Н ≤
> 15 в матрицата на зона „Смф3“.
2. На основание чл. 60, ал. 1 АПК допускам
предварително изпълнение на заповедта.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ чрез район „Западен“ при Община
Пловдив пред Административния съд – Пловдив,
в 14-дневен срок от съобщаването.
Разпореждането за допускане на предварително
изпълнение може да се обжалва по чл. 60, ал. 4
АПК чрез район „Западен“ при Община Пловдив
пред Административния съд – Пловдив, в 3-дневен
срок от съобщаването.
Кмет: Ив. Тотев
3521

ОБЩИНА САДОВО
РЕШЕНИЕ № 71
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № III, взето
с протокол № 17 от 12.11.2010 г. на ОЕСУТ при
Община Садово, Общинският съвет – гр. Садово,
реши:
Одобрява проект за ПУП (парцеларен план)
на проектно трасе на външно ел. захранване на
УПИ 111097, фотоволтаичен парк, местност Среден
път, землището на с. Катуница, община Садово,
нанесено в червен цвят и определено с координати
на чупките.
Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица по реда на чл. 215 ЗУТ пред
Административния съд – Пловдив, в 14-дневен
срок от обнародването му. Жалбите се подават
чрез Общинския съвет – гр. Садово, до Административния съд – Пловдив, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Председател: Г. Буков
3795

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ЗАПОВЕД № ОА-94
от 23 март 2012 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ,
чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ, Решение от 6.04.2005 г. по
адм. д. № 375/2004 по описа на Софийския окръжен съд, влязло в законна сила на 31.05.2005 г., и
съгласно решение по протокол от 22.03.2012 г. на
комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ, назначена
със Заповед № ОА-69 от 7.03.2012 г. на областния
управител на Софийска област, одобрявам план на
новообразуваните имоти за имот № 05815.102.20,
местност Чеканица, землище Ботевград, община
Ботевград, Софийска област.
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Жалби срещу одобрения план могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния
управител на Софийска област пред Административния съд – София област, в 14-дневен срок от
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител: Кр. Живков
3647

ОБЩИНА СРЕДЕЦ
РЕШЕНИЕ № 70
от 28 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Средец, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за линеен обект –трасе
за връзка с въздушна линия ВЛ 20 kV „Загорци“,
за присъединяване на фотоволтаична централа в
УПИ ІІ-81 – квартал 7 по плана на с. Суходол,
собственост на „Топ грийн“ – ЕООД, представ
ляващо подземен кабел от новопроектиран ЖР
стълб на въздушна линия 20 kV „Загорци“, преминаващо през ПИ № 037011 – общински полски
път, ПИ № 059016 – общински полски път, ПИ
№ 054014 – асфалтов път общинска собственост,
ПИ № 054015 – асфалтов път общинска собственост, и ПИ № 054017 – асфалтов път общинска
собственост, до БКТП нов в УПИ ІІ-81, квартал
7 по плана на с. Суходол, община Средец, област
Бургас.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30 – дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Средец пред Административния съд – Бургас.
Председател: Н. Палова
3548

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 161
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе на „Отливен канал
на дъждопреливник VІІ-3“ с диаметър ∅ 2400,
отвеждащ отпадъчните води в река Берекетска,
гр. Стара Загора, минаващо през имот с идентификатор 68850.161.435 по кадастралната карта и
регистри на гр. Стара Загора, с начин на трайно
ползване – за селскостопански, горски, ведомствен
път, трайно предназначение на територията – земеделска, публична общинска собственост.
Проектът е на разположение в сградата на
общината, бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 5,
стая 502.
На основание чл. 215, ал. 4 във връзка с
чл. 156а ЗУТ в 15-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ решението подлежи на
обжалване чрез Община Стара Загора до Административен съд.
Председател: Е. Христов
3699
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ОБЩИНА СТРЕЛЧА
РЕШЕНИЕ № 76
от 16 февруари 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 111
ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Стрелча, реши:
Одобрява ПУП – специализиран план по чл. 111
ЗУТ за ПИ № 000174, ПИ № 000175 и ПИ № 000171
в местността Черни ниви (Окопана), землището
на гр. Стрелча.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Стрелча пред Административния
съд – Пазарджик.
Председател: М. Няголова
3520

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
РЕШЕНИЕ № 111
от 6 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Харманли, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване и регулация на ПИ 77181.6.204,
местност Каратопрака, землище на гр. Харманли.
За поземлен имот 77181.6.204 се определя предназначение „Производствени и складови дейности“
при следните показатели на застрояване за имота:
етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – 80 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2,5;
минимална озеленена площ – 20 %;
начин на застрояване – свободно – (е)
Линиите на застрояване са съгласно графичната
част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Административния съд – Хасково.
Председател: П. Делчев
3576

ОБЩИНА С. ГОРНА МАЛИНА,
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
РЕШЕНИЕ № 131
от 12 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3,
4 и 5 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Горна Малина, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на поземлен
имот (ПИ) № 000144, м. Умен дол, землището на
с. Горна Малина, община Горна Малина, Софийска
област. С него се регламентира създаването на
устройствена зона за производствени дейности и
конкретно предназначение „Инсталация за сепариране на отпадъци, склад за временно съхранение на
опасни отпадъци и площадка за наземно компостиране на биомаса“ и предвидените показатели за
застрояване на предимно производствена зона са:
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– етажност и кота корниз – до 10 м;
– плътност на застрояване – 80 %;
– коефициент на интензивност (Кинт.) – 2,5;
– минимална озеленена площ – 20 %;
– начин на застрояване – свободно.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София област, чрез
Община Горна Малина.
Председател: Н. Стоилов
3646

ОБЩИНА С. СТАМБОЛОВО,
ОБЛАСТ ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 82
от 12 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 2, т. 10
ЗУТ и докладна записка на кмета на общината
Общинският съвет – с. Стамболово, реши:
1. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
ПУП – ПЗ – план за застрояване за ПИ 051059,
м. Матука, в землището на с. Царева поляна,
община Стамболово, област Хасково, с цел промяна статута на земеделска земя в неземеделска
„За козеферма“.
2. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
ПУП – ПЗ – план за застрояване за ПИ 000192,
м. Землище Долно Черковище, в землището на
с. Долно Черковище, община Стамболово, област
Хасково, с цел промяна статута на земеделска
земя в неземеделска „За жилищно строителство”.
Председател: С. Халил
3645
10. – Българската народна банка на основание
чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 30 март 2012 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
6549615
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
3124886
Инвестиции в ценни книжа
16126029
Всичко активи:
25800530
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
8265776
Задължения към банки
6370356
Задължения към правителството
и бюджетни организации
4025590
Задължения към други депозанти
1162313
Депозит на управление „Банково“
5976495
Всичко пасиви:
25800530
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Сн. Деянова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 30 март 2012 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
44200
Вземания от правителството
на Република България
0
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Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1481544
Дълготрайни материални и
нематериални активи
177337
Други активи
10042
Депозит в управление „Емисионно“
5976495
Всичко активи:
7689618
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2760847
Други пасиви
17324
Всичко задължения:
2778171
Основен капитал
20000
Резерви
4603259
Неразпределена печалба
288188
Всичко собствен капитал:
4911447
Всичко пасиви:
7689618
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Д. Костов
Сн. Деянова
1153
26. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание чл. 39, ал. 1, т. 3
от Закона за подземните богатства и постъпило
заявление за търсене и проучване на подземни
богатства открива производство по предоставяне
на разрешение за търсене и проучване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми, в
площ „Добри дол“, разположена на територията
на община Перник, област Радомир, и община
Самоков, Софийска област, описани със следните
гранични точки в координатна система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1

4575997,0

8484003,0

2

4576297,0

8484328,0

3

4576045,5

8485086,7

4

4576036,4

8485281,7

5

4576135,0

8485303,0

6

4576160,5

8485194,7

7

4576205,4

8485205,8

8

4576205,4

9

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 5

№

X [m]

Y [m]

23

4573990,0

8493350,0

24

4571090,0

8493350,0

25

4573012,8

8488862,2

26

4575002,0

8487804,0

3633
31. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание чл. 39, ал. 1, т. 3
от Закона за подземните богатства и постъпило
заявление за търсене и проучване на подземни
богатства открива производство по предоставяне
на разрешение за търсене и проучване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми,
в площ „Дива“, разположена на територията на
община Момчилград, област Кърджали, описана със следните гранични точки в координатна
система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1

4538571

9428868

2

4538571

9430458

3

4537152

9430458

4

4537152

9428868

3634
33. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание чл. 39, ал. 1, т. 3
от Закона за подземните богатства и постъпило
заявление за търсене и проучване на подземни
богатства открива производство по предоставяне
на разрешение за търсене и проучване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми,
в площ „Чиирите“, разположена на територията
на община Маджарово и община Ивайловград,
област Хасково, описана със следните гранични
точки в координатна система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1

4542010

9450989

8485361,4

2

4542010

9454958

4576292,9

8485356,7

3

4539235

9454958

10

4576406,4

8485323,6

4

4539235

9450989

11

4576382,3

8485453,7

12

4576295,0

8485493,6

13

4576378,4

8485682,7

14

4576740,2

8485682,8

15

4575755,0

8486710,0

16

4575405,0

8489885,1

17

4574969,6

8490849,1

18

4573505,1

8490303,2

19

4572895,5

8491653,5

20

4572895,5

8493300,0

21

4574865,0

8490974,1

22

4574920,7

8490974,1

3635
3. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 и чл. 182, ал. 2
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-7 от 28.03.2012 г. на „НЕК“ – ЕАД, за обект
„Рехабилитация на ВЕЛ 110 kV „Бели Лом“ от
подстанция „Шумен-запад“ до подстанция „Разград“ в участъка от съществуващ стълб № 124
до съществуващ стълб № 279“ на територията на
област Шумен: община Шумен – землищата на гр.
Шумен, с. Белокопитово, с. Лозево, с. Градище, с.
Струйно; община Хитрино – землищата на с. Развигорово, с. Тервел, с. Звегор; област Търговище:
община Търговище – землищата на с. Твърдинци,
с. Буйново, с. Пресяк, и област Разград: община
Лозница – землището на с. Бели Лом. Разреше-
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нието за строеж може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София-град, в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез МРРБ.
3809
9. – Фондът за гарантиране на влоговете
в банките на основание чл. 12, ал. 1, т. 5 от
Закона за гарантиране на влоговете в банките
обнародва:
Отчет за дейността
за годината, завършваща на 31 декември 2011 г.
Хил. лв.
2011

2010

195 448

179 797

31 063

29 211

Други доходи/(загуби), нетно

366

2265

Общи административни разходи

(1401)

(1485)

225 476

209 788

(1139)

7358

Общо всеобхватен резултат 224 337
за годината

217 146

Премийни вноски
Доходи от инвестиции

Резултат за годината
Други компоненти на нетните
активи
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови
активи на разположение за
продажба

Отчет за финансовото състояние
към 31 декември 2011 г.
Хил. лв.
31.12.2011 31.12.2010
Активи
Парични средства и парични еквиваленти
Вземания от банки
Ценни книжа на разположение за продажба
Имоти и оборудване
Нематериални и други активи
Общо активи

558 357

372 175

366

-

765 737

727 957

828

862

52

30

1 325 340 1 101 024

Пасиви
Други текущи задължения

63

84

Общо пасиви

63

84

Нетни активи на фонда
Председател на УС:
Р. Николов
3621

1 325 277 1 100 940
Главен счетоводител
(съставител):
Св. Суванджиева
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8. – Висшият съдебен съвет на основание
чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт
обявява свободните бройки за административни
ръководители в органите на съдебната власт,
както следва:
1. Административен ръководител – окръжен
проку рор на Окръжна проку рату ра Силистра – вакантна.
2. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура Плевен – вакантна.
3. Административен ръководител – председател на Районен съд Хасково – вакантна.
4. Административен ръководител – председател на Районен съд Кула – вакантна.
В 14-дневен срок от датата на обнародване
на свободната длъжност в „Държавен вестник“
кандидатите следва да подадат в администрацията на ВСС заявление (по образец – чл. 36,
ал. 1 от Правилата относно реда за провеждане
на конкурсите и за избор на административни
ръководители в органите на съдебната власт), че
желаят да участват в избора за административен
ръководител на съответния орган на съдебната
власт. Към заявлението се прилагат и документите по чл. 181, ал. 3 ЗСВ.
3671
97. – Висшият дисциплинарен съд обявява,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 60/2011 на
Висшия дисциплинарен съд Анета Цветанова
Миткова-Славова – адвокат от А двокатската
колегия – Стара Загора, се лишава от право да
упражнява адвокатска професия за срок дванадесет месеца.
3627
99. – Висшият дисциплинарен съд обявява,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 11/2011 на
Висшия дисциплинарен съд Силвия Георгиева
Славева – адвокат от Адвокатската колегия – Вар
на, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок шестнадесет месеца.
3628
98в. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Благоевград, обявява, че на основание
чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с
решение по д.д. № 1/2012 на Дисциплинарния
съд при Адвокатската колегия – Благоевград,
Радван Юлиев Огнянов – адвокат от Адвокатската
колегия – Благоевград, се лишава от право да
упражнява адвокатска професия за срок четири
месеца.
3632
98б. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Варна, обявява, че на основание чл. 140
във връзка с чл. 133, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 6/2011 на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Вар
на, Владислав Желязков Даскалов – адвокат от
Адвокатската колегия – Варна, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за срок
дванадесет месеца.
3631
98а. – Адвокатският съвет при Адвокатската колегия – София, обявява, че на основание
чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с
решение по д.д. № 532/2011 на Дисциплинарния
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съд при Адвокатската колегия – София, Георги
Валентинов Панайотов – адвокат от Адвокатската
колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок шест месеца.
3630
98. – Адвокатският съвет при Адвокатската колегия – София, обявява, че на основание
чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с
решение по д.д. № 530/2011 на Дисциплинарния
съд при Адвокатската колегия – София, Георги
Благовестов Пачев – адвокат от Адвокатската
колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок шест месеца.
3629
374. – Икономическият университет – Варна,
на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието
на академичния състав в Република България
обявява конкурси за заемане на академични
длъжности в област на висшето образование
3. Социални, стопански и правни науки за:
професори в професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност: Икономика
и управление на строителството (строително
предприемачество) – един, със срок 3 месеца за
нуждите на катедра „Икономика и управление на
строителството“; професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност: Икономика и
управление (търговия) – един, със срок 2 месеца
за нуждите на катедра „Икономика и управление
на търговията“; професионално направление 3.7.
Администрация и управление, научна специалност: Социално управление (теория на организациите) – един, със срок 2 месеца за нуждите
на катедра „Стопанско управление“; доцент в
професионално направление 3.8. Икономика,
научна специалност: Икономика и управление
(икономика на предприятието) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ за
нуждите на катедра „Икономика и управление
на индустрията“. Документи – в отдел „НИРД“,
стая 527, тел. 052/660-295.
3681
32. – Медицинският факултет при Медицинския университет – София, обявява конкурс
за професор в област на висше образование 7.
„Здравеопазване и спорт“ по професионално
направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Акушерство и гинекология“ за нуждите на
Катедрата по акушерство и гинекология на база
СБАЛАГ „Майчин дом“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки – София 1431, ул. Здраве 2, СБАЛАГ
„Майчин дом“, Катедра по АГ, ет. 1, стая 113,
тел.: 02/917-23-76.
3724
33. – Медицинският факултет при Медицинския университет – София, обявява конкурс
за професор в област на висше образование 7.
„Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност
„Ревматология“ за нуждите на Катедрата по вътрешни болести на база Клиника по ревматология
на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – София, бул. Г. Софийски 1,
канцелария на Катедрата по вътрешни болести,
тел.: 02/923-02-27, Иванка Димитрова.
3725
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34. – Медицинският факултет при Медицинския университет – София, обявява конкурс
за доцент в област на висше образование 7.
„Здравеопазване и спорт“ по професионално
направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Физиология на животните и човека“ за
нуждите на Катедрата по физиология със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – София 1431, ул. Здраве
2, ет. 4, стая 426, тел.: 02/917-26-90.
3726
35. – Медицинският факултет при Медицинския университет – София, обявява конкурс
за доцент в област на висше образование 7.
„Здравеопазване и спорт“ по професионално
направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Кардиология“ за нуждите на Катедрата по
обща медицина на база УМБАЛ „Св. Анна“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – София 1784,
ул. Д. Моллов 1, УМБАЛ „Св. Анна“, Катедра
по обща медицина, тел.: 02/975-90-14.
3727
88. – Националният институт по метеорология и хидрология – БАН, София, обявява конкурс за доцент в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност 01.04.11 метеорология в
секция „Информационен център“ на департамент
„Метеорологични прогнози“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки – в канцеларията на института, София
1784, бул. Цариградско шосе 66, тел. 02/462 46 29.
3715
185. – Институтът по системно инженерство
и роботика – БАН, София, обявява конкурси в
професионално направление 5.1. ТН „Машинно
инженерство“: един за доцент по (Сервизни
роботи) за групата по „Сервизна роботика“ и
един за професор по (Мехатронни технологични системи) за секция „МТС“, двата със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – на адрес София, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 2, стая 406, тел. 02/873 26 14.
3728
7. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Бургас, на основание чл. 49а, ал. 1
ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта
и кадастралните регистри на „Лукойл Нефтохим
Бургас“ за район, състоящ се от поземлени имоти
№ 000105, 000329, 000339, 000340, 000367, 000502,
000504 и 000595 по картата на възстановената
собственост за землището на гр. Камено, община
Камено, област Бургас. Кадастралната карта и
кадастралните регистри са в СГКК – Бургас.
В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени искания и възражения по
тях пред Службата по геодезия, картография и
кадастър – Бургас.
3672
9. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е одобрен работен инвестиционен проект и е
издадено разрешение за строеж № 3 от 27.03.2012 г.
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за строителство на обект „Вътрешни пътни връзки
в района на сградите „Карго склад“ и „Пожарна
служба“ и нови площадкови мрежи на летище
Бургас“ на основание чл. 148, ал. 1, 3, 4 и чл. 152,
ал. 1 ЗУТ. Разрешението за строеж подлежи на
обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
3707
31. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен
проект за ПУП – план за улична регулация за
нова обслужваща улица с габарит 10 м от о.т. 9
до о.т. 9В за обслужване на имоти в масив 81,
м. За баните (бивша м. Лъджа йолу), землище
гр. Бургас, който е изложен за разглеждане в
ТД „Изгрев“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.
3708
31а. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен
проект за ПУП – план за улична регулация за
нова обслужваща улица за достъп до имоти в
масиви 24, 27 и 28 в м. Каракачански колиби,
землище с. Твърдица, който е изложен за разглеждане в ТД „Зора“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“.
3709
31б. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен
проект за ПУП – парцеларен план за трасе на
захранващ водопровод от магистрален водопровод
∅ 315 до УПИ ІХ в масив 81, м. За баните (бивша
м. Лъджа йолу), землище гр. Бургас, който е
изложен за разглеждане в ТД „Изгрев“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“.
3710
39. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – план
за застрояване и план за регулация за промяна
предназначението на земеделска земя на ПИ
№ 10447.16.212 за производствени складови нужди,
включването му в регулация и присъединяването
му към УПИ V и УПИ VI в един нов УПИ ХХII,
кв. 17, по плана на гр. Велико Търново, който се
намира в общинската администрация, стая 516.
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 кмета на Община Велико Търново.
3695
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37. – Областният управител на област Плевен на основание чл. 149, ал. 4 ЗУ Т издава
Разрешение за строеж за обект на техническа
инфраструктура № ТУ-08-01 от 2.04.2012 г. на
„Национална електрическа компания“ – ЕАД,
със седалище и адрес на управление София,
ул. Триадица 8, вписано в търговския регистър
към Агенцията по вписванията с ЕИК 000649348,
възложител – собственик, „Елба Енерджи“ – АД,
със седалище и адрес на управление София, бул.
Генерал Скобелев 55, кв. Красно село, вписано в
търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 110570747, възложител – инвеститор, да
извършат строително-монтажни работи съгласно
одобрен от областния управител на област Плевен инвестиционен проект, фаза „Техническа“, на
обект: „Реконструкция на мълниезащитно въже
на съществуваща електропроводна линия „Милковица“ 110 kV, реконструкция на изводно поле
110 kV „Милковица“ в съществуваща подстанция
110/20/6,3 kV „Никопол“, реконструкция на изводно поле 110 kV „Милковица“ в съществуваща
подстанция 110/20/6,3 kV „Гулянци“. Местонахождение: община Гулянци и община Никопол
от област Плевен. Обектът е втора категория на
основание чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „б“ ЗУТ и
чл. 4, ал. 2, т. 1 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за
номенклатурата на видовете строежи (ДВ, бр. 72
от 2003 г.). Разрешението за строеж се издава
на основание чл. 148, ал. 3 ЗУТ въз основа на
одобрен със Заповед № РД-16-03 от 2.04.2012 г.
на областния управител – Плевен, инвестиционен проект, фаза „Техническа“. Разрешението за
строеж подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
3819
18. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е постъпил за разглеждане
и одобряване проект във връзка с реализиране
на обект: Газоснабдяване на община „Родопи“,
Пловдив, план-схема за газификация на с. Браниполе и с. Белащица. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по горепосочените проекти за ПУП – ПП до общинската
администрация.
3711

С ЪД И Л И Щ А
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпила жалба от Горан Младенов Станков
от София и сдружение „Център за независим
живот“ със седалище в София, с която се оспорва чл. 18, т. 4 от Наредба № 34 от 1999 г. за
таксиметров превоз на пътници (ДВ, бр. 109 от
1999 г.), издадена от министъра на транспорта
и съобщенията (сега министър на транспорта,
съобщенията и информационните технологии)
(последно изм., ДВ, бр. 73 от 2011 г.), по която
е образувано адм. д. № 3952/2012 по описа на
Върховния административен съд.
3673
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Административният съд – Бургас, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ обявява, че е постъпило
оспорване от Огнян Йорданов Генов и Людмила Здравкова Генова с общ адрес София, ж.к.
Левски, зона Г-23, вх. Б, против Заповед № 20
от 24.01.2012 г. на кмета на община Несебър
относно изменение на подробния устройствен
план в частта му план за регулация за УПИ
XVII-704 с идентификатор по кадастрална карта
51500.508.157, намиращ се в кв. 102 по плана на
гр. Несебър – ПСЗ, който план касае разделяне
на УПИ XVII-704 на площ 1944 м на новообразувани УПИ XVII-704 на площ 797 кв. м и УПИ
XVIII-704 на площ 1147 кв. м съгласно приложените чертежи и таблици в съответните цветове,
сигнатури, надписи и размери, неразделна част
от заповедта. По оспорването е образувано адм.д.
№ 644/2012. Заинтересуваните лица могат да се
конституират като ответници в производството
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“. Делото е
насрочено за 15.05.2012 г. в 11,30 ч.
3683
А дминистративният съд – София-град, II
отделение, 29 състав, призовава Павел Митков
Стаевски, Илия Мих. Симеонов, Димитър Ал.
Николов, Бояна Илиева Йорданова, Васил Г.
Димитров и Владимир Джеванков Костадинов,
както и другите собственици на имоти с идентификатори 68134.511.18, 68134.511.19, 68134.511.20,
68134.511.21, 68134.511.22, 68134.511.23, 68134.511.24,
68134.511.25, 68134.511.26, 68134.511.27, 68134.511.28
и 68134.511.124 като заинтересовани страни по
адм.д. № 1159/2012, образувано по жалба на
„Котлостроене“ – АД, против Заповед № РД-1853 от 23.11.2011 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър
(АГКК) в частта на заповедта, отнасяща се до
поземлени имоти с идентификатори 68134.511.18,
68134.511.19, 68134.511.20, 68134.511.21, 68134.511.22,
68134.511.23, 68134.511.24, 68134.511.25, 68134.511.26,
68134.511.27, 68134.511.28 и 68134.511.124. Делото е
насрочено за 9.05.2012 г. от 9,30 ч. Заинтересованите страни да посочат съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на ГПК.
3623
А дминистративният съд – София област,
първи състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано
адм. дело № 175/2012 по описа на АССО, което
ще бъде разгледано в открито съдебно заседание
на 16.05.2012 г. от 9,30 ч. и е с предмет оспорване
разпоредбите на чл. 19, ал. 3, 4, 5, 7 и 8 и чл. 19а
от Наредбата за определяне на местните такси и
цени на услуги на територията на община Елин
Пелин, приети с Решение № 78 от 22.12.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
3697
Габровск и ят окръжен с ъд на основа ние
чл. 679, а л. 3 ТЗ призовава кредиторите на
„Милкиекс“ – ООД (н), със седалище и адрес на
управление Севлиево, ж. к. Д-р Атанас Москов,
ул. Росица 22, ет. 8, ап. 24, ЕИК 107536391,
по ч.т.д. № 28/2012 да се явят на 17.04.2012 г. в
11 ч. в зала 1 на Съдебната палата в Габрово за
разглеждане на искане за отмяна на решенията,
взети на събрание на кредиторите, проведено на
24.02.2012 г.
3682
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Ловешкият окръжен съд призовава Маргарита
Георгиева Гайтанска с последен адрес Пловдив,
ул. Кръстьо Раковски 13, вх. Б, ет. 2, ап. 5, сега
с неизвестен адрес в Гърция, да се яви в съда
на 29.05.2012 г. в 10 ч. като страна по в.гр.д.
№ 95/2012, като съобщава на Мария Георгиева
Гайтанска, че производството по делото е образувано по иск с правно основание чл. 108 ЗС,
предявен от Димо Стоянов Димов от гр. Троян
срещу Христо Георгиев Събчев, Мария Георгиева
Събчева, Мария Георгиева Гаджанова, Гергана
Христова Иванова, Маргарита Христова Гаджанова и Маргарита Георгиева Гайтанска с предмет
поземлен имот с идентификатор 52218.764.53 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Априлци.
3624
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 689
във връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ обявява, че
назначеният от съда с определение № 32 от
24.02.2012 г. по т.д. № 41/2011 за синдик на сдружение „Център за устойчиво развитие на община
Тетевен“ (в несъстоятелност), БУЛСТАТ 110518750,
седалище и адрес на управление гр. Тетевен, ул.
Иван Вазов 42, Мариян Иванов Нейков е изготвил: списък на приетите предявени вземания на
кредиторите по чл. 686, ал. 1, т. 1 ТЗ; списък по
чл. 687 ТЗ; ГФО за 2011 г. и месеца, предхождащ
откриване производството по несъстоятелност на
сдружението, които се намират на разположение
на кредиторите и длъжника в канцеларията на
съда – фирмено отделение.
3625
Софийският градски съд, І гр. отделение,
4 състав, съобщава, че е образу вано г р. д.
№ 11463/2011 по иск с правно основание чл. 135,
ЗЗД, заведен от Касинка Емилова Фикова срещу
Мариела Димитрова Фикова, с последен известен
адрес София, ул. Тунджа 50, вх. А, ет. 2, ап. 4,
която като ответница в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ може да
подаде писмен отговор на исковата молба по
реда на чл. 131 ГПК.
3684
Пловдивск и ят окръжен съд, г ра ж данско
исково отделение, на основание чл. 28, ал. 1
ЗОПДИППД обявява, че е образувано гр. д.
№ 3518/2011 по мотивирано искане от Комисията
за установяване на имущество, придобито от
престъпна дейност (КУИППД) – София, представлявана от председателя Тодор Коларов, с адрес
за призоваване: Велико Търново, пл. Център
2, стая 211А (сграда на Областния управител),
срещу Пенчо Христов Тодоров с постоянен адрес
Габрово, ул. Боровска 44, с което на основание
чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД се иска отнемане
в полза на държавата на имущество на обща
стойност 184 806,69 лв., а именно:
На основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД от
ответника Пенчо Христов Тодоров с постоянен
адрес Габрово, ул. Боровска 44:
– А п а р т а м ен т № 1 37 с и д ен т ифи к ат о р
56784.520.498.1.137 по кадастралната карта на
Пловдив, намиращ се на ІХ етаж, вход Г, на
построената в Пловдив, бул. Изток 53, к-с Изток,
жилищна сграда – блок 12, което жилище се
състои от две стаи, кухня и сервизни помещения,
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със застроена площ 63,33 кв. м, ведно с таванско
помещение № 13 със застроена площ 4,53 кв. м и
избено помещение № 4 със застроена площ 2,38
кв. м, както и 0,466 % идеални части от общите
части на сградата и от правото на строеж при
граници: на жилището: ап. 136 на Ованесян,
ап. № 138 на Ованесян и отдолу – ап. № 119
на Йончев, за избеното помещение: стълбище
и коридор, а за таванското помещение: таван
№ 14 на Орешкова, коридор, машинно отделение.
– Лек автомобил, марка и модел „Вартбург
353“, с рег. № Г0804Б, рама № 34060, двигател
№ 27850, цвят: светлозелен, дата на първа регистрация – 4.11.1987 г.
– Сумата от 1800 лв., представляваща пазарната цена към момента на продажбата на лек
автомобил, марка и модел „Ланчия Дедра 1.6“,
с рег. № ЕВ9925А А, рама № ZLA83500000165288,
двигател № 835A20461245365, цвят: тъмносив,
дата на първа регистрация – 1.04.1991 г.
– Су мата от 15 000 лв., представл яваща
левовата равностойност на 15 000 DEM към
17.07.2000 г., налични и впоследствие изтеглени
по сметка № 814194210239614 в DEM, открита
на 17.07.2000 г. и закрита на 3.10.2001 г. в банка
ОББ – АД.
– С у мата о т 136,51 л в., п редс та вл я ва ща
левовата равностойност на 136,51 DEM към
3.10.2001 г., представляващи начислени и впоследствие разпоредени лихви върху сумата по т. 1.
– Сумата от 3436,31 лв., представл яваща
левовата равностойност на 1876,78 USD към
4.09.1999 г. (курс за 1 USD = 1,83096 лв.), налични и впоследствие изтеглени по сметка
№ 814192110239601 в USD, открита на 23.10.1996 г.
и закрита на 10.12.2002 г. в банка ОББ – АД.
– Сумата от 17 137,44 лв., представл яваща левовата равностойност на 8069,16 USD
към 3.10.2001 г. (курс за 1 USD = 2,12382 лв.),
налични и впоследствие изтеглени по сметка
№ 814192110239601 в USD, открита на 23.10.1996 г.
и закрита на 10.12.2002 г. в банка ОББ – АД.
– Сумата от 2608,05 лв., представляваща
левоват а ра вно с т ой но с т на 130 0 USD к ъм
11.09.20 02 г. (к у рс за 1 USD = 2,0 0619 лв.),
налични и впоследствие изтеглени по сметка
№ 814192110239601 в USD, открита на 23.10.1996 г.
и закрита на 10.12.2002 г. в банка ОББ – АД.
– Сумата от 30,14 лв., представляваща левовата равностойност на 15,48 USD към 31.12.1999 г.
(курс за 1 USD = 1,94687 лв.), представляващи
начислени и впоследст вие изт еглени ли х ви
за 1999 г. върху сумите по т. 3 – 5 по сметка
№ 814192110239601 в USD, открита на 23.10.1996 г.
и закрита на 10.12.2002 г. в банка ОББ – АД.
– Сумата от 98,94 лв., представляваща левовата равностойност на 47,07 USD към 31.12.2000 г.
(курс за 1 USD = 2,10191 лв.), представляващи
начислени и впоследст вие изт еглени ли х ви
за 2000 г. върху сумите по т. 3 – 5 по сметка
№ 814192110239601 в USD, открита на 23.10.1996 г.
и закрита на 10.12.2002 г. в банка ОББ – АД.
– Сумата от 111,14 лв., представляваща левовата равностойност на 50,08 USD към 31.12.2001 г.
(курс за 1 USD = 2,21926 лв.), представляващи
начислени и впоследст вие изт еглени ли х ви
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за 2000 г. върху сумите по т. 3 – 5 по сметка
№ 814192110239601 в USD, открита на 23.10.1996 г.
и закрита на 10.12.2002 г. в банка ОББ – АД.
– Сумата от 4194,84 лв., представляваща
левовата равностойност на 2146,07 USD към
6.12.2002 г. (курс за 1 USD = 1,95466 лв.), налични и впоследствие изтеглени по сметка
№ 814194110239610 в USD, открита на 06.12.2002 г.
и закрита на 26.01.2010 г. в банка ОББ – АД.
– С у мат а о т 22 ,72 л в., п р едс т а в л я ва щ а
левовата ра внос т ой нос т на 14,67 USD к ъм
31.12.2003 г. (курс за 1 USD = 1,54856 лв.), представляващи начислени и впоследствие изтеглени
лихви за 2003 г. върху сумата по т. 9 по сметка
№ 814194110239610 в USD, открита на 6.12.2002 г.
и закрита на 26.01.2010 г. в банка ОББ – АД.
– С у мат а о т 2 5,43 л в., п р едс т а в л я ва щ а
левовата ра внос т ой нос т на 17,71 USD к ъм
31.12.2004 г. (курс за 1 USD = 1,43589 лв.), представляващи начислени и впоследствие изтеглени
лихви за 2004 г. върху сумата по т. 9 по сметка
№ 814194110239610 в USD, открита на 6.12.2002 г.
и закрита на 26.01.2010 г. в банка ОББ – АД.
– С у мат а о т 11 539,4 0 л в., п р едс т а в л ява щ а левоват а ра вно с т ой но с т н а 59 0 0
EURO, внесени и впоследствие изтеглени в
периода 6.11.2 0 01 г. – 6.12 .2 0 0 2 г. по сме т к а № BG 9 0U BB S1414 410 2 39 611, о т к ри т а н а
17.07.2000 г. в DEM № 814194210239614 и впоследствие трансформирана служебно в евро в
банка ОББ – АД.
– С у мат а о т 19 753,88 л в., п р едс т а в л яв а щ а л е в о в а т а р а в н о с т о й н о с т н а 10 10 0
EURO, внесени и впоследствие изтеглени в
периода 18.02.2003 г. – 28.07.2006 г. по сметк а № BG 9 0U BB S1414 410 2 39 611, о т к ри т а н а
17.07.2000 г. в DEM № 814194210239614 и впоследствие трансформирана служебно в евро в
банка ОББ – АД.
– Сумата от 7823,32 лв., представляваща левовата равностойност на 4000 EURO, внесени на
18.06.2006 г., впоследствие изтеглени по сметка
№ BG73UBBS92001410428203 – валутна сметка в
евро, открита на 5.10.2001 г. в банка ОББ – АД.
– Сумата от 25 441,30 лв., представляваща левовата равностойност на 13 007,93 EURO, внесени
и изтеглени в периода 2.08.2006 г. – 29.08.2011 г.
суми и начислена лихва върху същите по сметка
№ BG 95 BPBI 7929 24 52925701, валутна сметка в евро, открита на 2.08.2006 г. и закрита на
29.08.2011 г. в банка „Юробанк И Еф Джи“ – АД.
– Сумата от 9779,15 лв., представл яваща
левовата равностойност на 5000 EURO, налични
към 17.04.2006 г. и впоследствие изтеглени по
сметка № BG 22 PIRB 8076 4600 4679 46 – спестовен влог в евро, открит на 14.04.2006 г., клон
Пловдив.
– Сумата от 468,12 лв., представляваща левовата равностойност на 239,35 EURO, представляващи начислена лихва за периода 2006 – 2008 г.
върху сумата по т. 16 по сметка № BG 22 PIRB
8076 4600 4679 46 – спестовен влог в евро, открит на 14.04.2006 г. в клон Пловдив „Бетовен“.
Твърди се, че са налице визираните в чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД предпоставки, тъй като ответникът е признат за виновен с влязло в законна
сила споразумение от 22.11.2007 г. по НОХД
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№ 694/2007 по описа на Благоевградския окръжен съд в извършено престъпление по чл. 242,
ал. 2, пр. 1 НК, което попада в приложното поле
на чл. 3, ал. 1, т. 14 ЗОПДИППД. Сочи се, че
същият притежава имущество на значителна
материална стойност, за придобиването на което
няма данни за законни източници на средства,
поради което и може да се направи основателно
предположение, че придобитото имущество е
свързано с престъпната дейност. Конкретно се
твърди, че представените от проверяваното лице
документи на гръцки език не са годно доказателство, тъй като не съдържат апостил като форма
на легализация, а представеният предварителен
договор за придобиване на недвижимия имот е
частен документ без достоверна дата и не може
да се противопостави на ищеца, който навежда
възражение за симулативност на цената. Според
ищеца е установена отрицателна разлика между приходи и разходи на проверяваното лице,
която обосновава презумпцията на чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД и налага извод за основателност
на предявения иск за отнемане в полза на държавата имущество.
Всички заинтересовани лица могат да предявят претенциите си върху процесното имущество,
предмет на искането, чрез предявяване на иск
по чл. 29 ЗОПДИППД в срок 1 месец преди
датата на първото съдебно заседание, както и
самата дата, и часа на насроченото първо съдебно
заседание, което ще се проведе на 3.07.2012 г.
от 9,30 ч. в Окръжния съд – Пловдив, Съдебна
палата, бул. Шести септември 167.
3678

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
20. – Управителният съвет на сдружение
„Свети Иван Рилски – 2000“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 24, ал. 4 от устава
на сдружението свиква на 17.05.2012 г. в 11 ч.
в София, район „Възраждане“, ж.к. Зона Б-18,
бл. 11, ап. 70, общо събрание на сдружението
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за 2010 и 2011 г.; проект за решение:
ОС приема отчет за дейността на сдружението
за 2010 и 2011 г.; 2. промяна на седалището и
адреса на управление на сдружението; проект
за решение: ОС променя седалището и адреса
на управление на сдружението; 3. освобождаване на членовете на управителния съвет на
сдружението; освобождаване от отговорност на
членовете на управителния съвет за дейността
им; проект за решение: ОС освобождава членовете на управителния съвет и освобождава от
отговорност същите за дейността им; 4. избор
на членове на управителния съвет на сдружението; проект за решение: ОС избира членове на
управителния съвет на сдружението; 5. промени
в устава на сдружението; проект за решение:
ОС приема промени в устава на сдружението;
6. разни; проект за решение: по предложение
на присъстващите членове на сдружението в
дневния ред могат да се включват за обсъждане и решаване и други въпроси. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
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същото място и при обявения дневен ред. Писмените материали, свързани с дневния ред на
общото събрание, се намират в седалището на
сдружението в София, район „Възраждане“, ж.к.
Зона Б-18, бл. 11, ап. 70, и са на разположение
на всички членове на сдружението.
3790
4. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Българска асоциация на производителите и
износителите на облекло и текстил“ (БАПИОТ) –
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
извънредно общо събрание на сдру жението
на 1.06.2012 г. в 10,30 ч. в София, бул. Драган
Цанков 36, СТЦ „Интерпред“, при следния дневен ред: 1. промени в устава; предложение за
решение: ОС приема промени относно броя на
членовете на УС; 2. освобождаване на членове
на УС; предложение за решение: ОС освобождава членове на съвета във връзка с подадени
от тях оставки; 3. разни. Поканват се членовете
на БАПИОТ или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Съгласно
чл. 20, ал. 3 от устава на БАПИОТ всеки пълномощник следва да се легитимира с писмено
пълномощно, издадено изрично за участие в
общото събрание. Регистрацията ще започне
на 1.06.2012 г. в 10 ч. и ще приключи в 10,30 ч.
Материалите за ОС са на разположение в офиса
на БАПИОТ. При липса на кворум събранието
ще се проведе при условията на чл. 27 ЗЮЛНЦ
същия ден в 11,30 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
3752
4. – Съветът на настоятелите на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство при
33 Езикова гимназия „Света София“, София,
на основание чл. 23, ал. 1 във връзка с чл. 22,
ал. 1 от устава на сдружението и чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ свиква годишно редовно общо събрание
на сдружението на 18.05.2012 г. в 18 ч. в София,
район „Люлин“, ж.к. Люлин, ул. 308, 33 Езикова
гимназия „Света София“, при следния дневен
ред: 1. промяна в състава на СН на сдружението; предложение за решение – общото събрание
приема предложените промени в състава на СН;
2. промяна в устава на сдружението; предложение за решение – общото събрание приема
предложените промени в устава на сдружението;
3. одобряване на годишния финансов отчет на
сдружението за 2010 и за 2011 г.; предложение за
решение – общото събрание одобрява годишния
финансов отчет на сдружението за 2010 и за
2011 г.; 4. приемане на отчета за дейността на
СН на сдружението за 2010 и за 2011 г.; предложение за решение – общото събрание приема
отчета за дейността на СН на сдружението за
2010 и за 2011 г.; 5. разни. Писмените материали,
свързани с дневния ред на общото събрание, са
на разположение на членовете на сдружението
на адрес: София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
ул. 308, 33 Езикова гимназия „Света София“.
3717
12. – Управителят на сдружение „Спортен
клуб Хаволайн Рейсинг тийм“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно
общо събрание на сдружението на 24.05.2012 г.
в 10 ч. в София, бул. Асен Йорданов 2А, при
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следния дневен ред: 1. приемане на ГФО и доклад
за дейността за 2011 г.; проекторешение – ОС
приема ГФО и доклада; 2. приемане на бюджет за 2012 г.; проекторешение – ОС приема
бюджет за 2012 г.; 3. промяна на наименованието на сдружението; проекторешение – ОС
променя наименованието по предложение на
управителя; 4. промени в устава; проекторешение – ОС извършва промени по предложение
на управителя; 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.
3685
11. – Председател ят на Благотворителна
фондация за деца „Роналд Макдоналд България“ – София, на основание на чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 15.1 от устава на фондацията свиква общо
събрание на управителния съвет на 31.05.2012 г.
в 15 ч. в София, хотел „Хилтън“, при следния
дневен ред: 1. отчет на дейността на фондацията
за периода до 2011 г.; 2. освобождаване членове
на управителния съвет на фондацията; 3. избиране на нов член на управителния съвет на
фондацията; 4. дискусия за бъдещата дейност на
фондацията; 5. други организационни въпроси за
фондацията. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 18.1 от устава на фондацията общото събрание на управителния съвет се
отлага с един час и ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите.
3640
95. – Тридесет и първият синдикален съвет
на Синдиката на българските учители, София,
с решение от 16.12.2011 г. на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква Шестия редовен конгрес на Синдиката на българските учители на 30.06.2012 г. и
1.07.2012 г. в 10 ч. в София, Парк-хотел „Москва“,
при дневен ред: 1. отчетен доклад на ИК на
СБУ за работата на Синдиката на българските
учители за периода от май 2007 г. до юни 2012 г.;
2. доклад на Централната контролно-ревизионна
комисия на СБУ; 3. изменение и допълнение на
Платформата и Устава на СБУ и утвърждаването
им; 4. избор на ръководни и контролни органи
на СБУ; 5. приемане на резолюции на Шестия
конгрес на СБУ.
3638
4. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Гражданско сдружение „Заедно
за Божурище“, Божурище, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 30.05.2012 г.
в 18 ч. в големия салон на Народно читалище
„Христо Ботев 1934“ в гр. Божурище при следния дневен ред: 1. приемане финансовия отчет
на „Гражданско сдружение „Заедно за Божурище“ за 2011 г.; 2. приемане проектобюджет за
2012 г.; 3. приемане на доклад за дейността на
„Гражданско сдружение „Заедно за Божурище“
за 2011 г.; 4. приемане програма за дейността
на сдружението за 2012 г.; 5. приемане отчета за
дейността на управителния съвет; 6. разглеждане
на постъпилите молби за членство в клуба; 7.
приемане на решение за определяне размера
и сроковете за внасяне на годишния членски
внос за 2012 г.; 8. разни. Поканват се членове-
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те на сдружението или упълномощени техни
представители да присъстват на събранието.
Регистрацията на присъстващите е в 17 ч. 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.
3686
10. – Управителният съвет на Фондация
„Листопад на спомените“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно заседание
на общото събрание на 10.06.2012 г. в 16 ч. в
К луба на пенсионера – Варна, ул. Самарско
знаме, при следния дневен ред: 1. доклад на УС
за отпадналите членове на общото събрание на
фондацията; 2. одобряване на прием на нови
членове на общото събрание на фондацията; 3.
отчет за дейността на фондацията; 4. отчет за
финансовата дейност на фондацията; 5. приемане на промени в учредителния акт (устава) на
фондацията; 6. избор на нов управителен съвет;
7. избор на нов контролен съвет; 8. определяне
размера на паричните вноски за фондацията
от членовете на общото събрание. Писмените
материали за заседанието са на разположение на
членовете на общото събрание на адрес: Варна,
ул. Райко Жинзифов 31, ап. 1.
3688
7. – Управителният съвет на Спортен клуб
по вдигане на тежести „Асеневци“, Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение от
15.03.2012 г. свиква общо събрание на 25.05.2012 г.
в 18 ч. в салона на клуба в Спортен комплекс
„Юнак“, ул. Ал. Стамболийски 2, Велико Търново, при следния дневен ред: 1. доклад на УС
на СКВТ „Асеневци“ за дейността през 2011 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет за
2011 г.; 3. приемане бюджета за 2012 г.; 4. избор
на ръководни органи на клуба; 5. други (разни). При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден,
на същото място и при същия дневен ред от 19 ч.
3626
12. – Управителният съвет на сдружение
„ЛРД – Елин Пелин“ – гр. Елин Пелин, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетноизборно събрание на сдружението на 23.06.2012 г.
в 10 ч. в седалището на сдружението – гр. Елин
Пелин, ул. Никола Вапцаров 1, бл. 1, вх. 1, ет. 1,
при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчет за дейността на управителния
съвет и сдружението за периода от 9.07.2011 г.
до 23.06.2012 г.; 2. обсъждане и приемане отчет
за дейността на контролния съвет в сдружението за периода от 9.07.2011 г. до 23.06.2012 г.; 3.
обсъждане и приемане на годишния финансов
отчет на сдружението за 2011 г.; 4. обсъждане
и приемане на финансов план на сдружението
за периода 2012 г. и до общото събрание през
2013 г.; 5. обсъждане и приемане на основни
мероприятия за работа на управителния съвет
и сдружението за 2012/2013 г.; 6. обсъждане и
приемане на решение за членския внос на лов
ци, ловци-риболовци и риболовци за 2013 г.;
7. освобождаване на членове на управителния
съвет; 8. избор на нови членове на управителния
съвет; 9. разглеждане и решения по постъпили жалби, заявления и искания на членове на
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сдружението. Събранието се свиква и на основание чл. 33, т. 3 и 5 от Устава на Сдружение
„ЛРД-во Елин Пелин“ – гр. Елин Пелин. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 33, т. 7 от устава на сдружението общото
отчетно-изборно събрание ще се проведе същия
ден с един час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред.
3639
28. – Управителният съвет на Училищно настоятелство „Калифер войвода“ при ОУ „Христо
Ботев“ – Калофер, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 30.05.2012 г. в 16,30 ч.
в Калофер, ОУ „Христо Ботев“, при следния
дневен ред: 1. годишен отчет на сдружението за
2011 г.; 2. годишен финансово-счетоводен отчет
за 2011 г.; 3. приемане на проектобюджет на УС
на УН; 4. приемане план за работа на сдружението; 5. приемане на нови членове; 6. разни.
3648
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб по водни спортове „Росица“ – Павликени“ – гр. Павликени, област
Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 31.05.2012 г. в 19 ч. в
конферентната зала на Парк-хотел „Бора“ при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове на сдружението; 2. приемане на отчета за
дейността на управителния съвет; 3. обсъждане
на предложения за изменение и допълнение
на устава на сдру жението; 4. избор на нов
управителен съвет; 5. приемане на основните
насоки и програми за дейността на сдружението; 6. приемане на бюджета на сдружението;
7. организационни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 20 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
3769
48. – Управителният съвет на СНЦ „Зелени
Балкани“, Пловдив, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ и решение от заседание, проведено на
27.01.2012 г., свиква общо събрание на членовете
на СНЦ „Зелени Балкани“ на 2.06.2012 г. в 10 ч.
на адрес: хотел „Империал“, Пловдив 4000, ул.
Лев Толстой 6 (ул. Арх. Камен Петков 1-А),
при следния дневен ред: 1. приемане отчета на
управителния съвет за дейността на сдружението през 2011 г.; 2. приемане на финансовия
отчет за 2011 г. на сдружението; 3. приемане на
оперативeн бюджет за 2012 г. на сдружението;
4. освобождаване на член на УС – Валентина
Фиданова, и избор на нов член на управителния
съвет; 5. обсъждане на проект за развитие на
СНЦ „Зелени Балкани“; 6. други.
3651
1. – Синдикалният комитет на Синдикална
организация преподаватели при ПУ „Паисий
Хилендарски“, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на организацията на 30.05.2012 г. в 16,30 ч. в 7 аудитория
на ПУ „П. Хилендарски“ – ректорат, ул. Цар
Асен 24, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за дейността на организацията; 2. отчет
на ревизионната комисия; 3. избор на синдикален комитет; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно, на същото място.
3787
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14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Автомобилен спортен клуб
„Тони – старт“ – Силистра, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 1.06.2012 г. в
10 ч. в Силистра, ул. Тутракан 14, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за промяна
на дейността на сдружение от частна в обществена; 2. приемане на актуализиран устав. 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.
3656
10. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Регионална асоциация на
млекопроизводителите – Средец“, гр. Средец, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 12.06.2012 г. в 11 ч. в гр. Средец, ул. Лиляна
Димитрова 1, зала „Младина“, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на председателя на управителния съвет; 2. финансов отчет
на председателя на контролния съвет; 3. избор
на нов управителен съвет, контролен съвет и
председател; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
3689
14. – Управителният съвет на НТС – Стара
Загора, свиква на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и във връзка с чл. 14 от устава редовна конф ер ен ц и я – де лег ат аско о бщо с ъ бра н ие на
Научно-техническия съюз – Стара Загора, на
28.05.2012 г. в 17,30 ч. в зала „БИАД“ на Дома
на техниката на адрес Стара Загора, бул. Генерал Столетов 113, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на НТС – Стара Загора,
за периода май 2008 – май 2012 г.; 2. основни
насоки за дейността на НТС – Стара Загора, за
периода 2012 – 2016 г.; 3. приемане на бюджет на
НТС – Стара Загора, за периода 2012 – 2016 г.;
4. избор на председател и членове на управителния съвет.
3649
79. – Управителният съвет на СНЦ „Зелени
Балкани – Стара Загора“, Стара Загора, на
основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“ на 3.06.2012 г. в 10 ч. на
адрес: Стара Загора 6000, залата на ТД „Сърнена
гора“ на ул. Цар Симеон Велики 62, при следния
дневен ред: 1. приемане отчета на управителния
съвет за дейността на сдружението през 2011 г.;
2. приемане на финансовия отчет за 2011 г. на
сдружението и оперативен бюджет за 2012 г.; 3.
избор на нов управителен съвет; 4. приемане
на предложения за промени в устава на сдружението; 5. други.
3652
2. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство при НУ „Св. св. Кирил и Методий“, Тополовград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 4.06.2012 г. в 17 ч. в
Тополовград, ул. Иван Вазов 3, учителската стая
на НУ „Св. св. Кирил и Методий“, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на настоятелството за 2011 г. ; 2. освобождаване и приемане
на нови членове на настоятелството; 3. избор
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на нов управителен съвет; 4. предложения за
обсъждане на други актуални за настоятелството
въпроси; 5. закриване на събранието. 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.
3653
2. – Съветът на настоятелите на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство при
СОУ „Васил Левски“ – Шумен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава на настоятелството свиква общо събрание на 28.05.2012 г. в
18 ч. в сградата на СОУ „Васил Левски“, Шумен,
ул. Дедеагач 24, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността през 2011 г.; 2. избор на нов съвет
на настоятелите; 3. обсъждане на предложения за
промени в устава на училищното настоятелство.
3753
29. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Културно-просветно дружество
на каракачаните 21 век“, с. Горно Сахране, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава на
сдружението свиква общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 2.06.2012 г. в
17,30 ч. в ритуалната зала в с. Горно Сахране,
община Павел баня, област Стара Загора, при
следния дневен ред: 1. промени в устава на
сдружението; 2. изработване на стратегия за
развитие и финансиране на танцовия състав и
културните мероприятия на танцовия състав; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18,30 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Поканват се всички членове на сдружението
да присъстват на събранието.
3650
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12. – Управителни ят съвет на Фу тболен
клуб „Тракиец – 2001“, с. Калековец, община
„Марица“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 22.05.2012 г.
в 20 ч. при следния дневен ред: 1. отчет на
сдружението за дейността през 2011 г.; 2. освобождаване на членове, напускащи по собствено
желание; 3. приемане на нови членове; 4. избор
на нов управителен съвет; 5. промяна в устава.
Поканват се всички членове на сдружението.
3767
Поправка. Община Ботевг ра д съобщава,
че обявление № 2935 (ДВ, бр. 23 от 2012 г.,
стр. 99) за изработване на проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
Модернизация на участък от път І-1 Мездра –
Ботевград от км 161 + 367 до км 194 + 122,
землищата на Ботевград, с. Скравена, с. Рашково
и с. Новачене, предвид обстоятелството, че се
създава неяснота по отношение на сроковете на
възраженията по плановете, се анулира.
3817
Поправка. Община Мездра съобщава, че
обявление № 2777 (ДВ, бр. 23 от 2012 г., стр.
100) за изработване на проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
Модернизация на участък от път І-1 Мездра –
Ботевград от км 161 + 367 до км 194 + 122,
землищата на гр. Мездра, с. Типченица, с. Ребърково, с. Дърманци, с. Люти дол и с. Крета,
предвид установената неяснота по отношение
на сроковете на възражения по плановете, се
анулира.
3818

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 вестник“ за 2012 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства, други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща
страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща
страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт
таксите се заплащат в двоен размер;
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
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