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НАРОДНО СЪБРАНИЕ

3. Изпълнението на решението се възлага
на управителя на Националния осигурителен
институт.

РЕШЕНИЕ

Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 11 април 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

за отпускане на пенсия за особени заслуги
към държавата и нацията
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
във връзка с чл. 91 и § 6, ал. 4 от преходните
и заключителните разпоредби на Кодекса за
социално осигуряване
РЕШИ:
1. Отпуска пенсия за особени заслуги към
държавата и нацията на Владимир Иванов
Гоев, считано от 1 февруари 2012 г.
2. По отношение на пенсията по т. 1 да се
прилагат разпоредбите на Кодекса за социално
осигуряване.

За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов
3961

РЕШЕНИЕ
във връзка с Великденската ваканция
на Народното събрание за 2012 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република Българи я и ч л. 36, а л. 2 о т Пра ви л н и к а за
организацията и дейност та на Народното
събрание
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РЕШИ:
Великденската ваканция на Народното
събр ание за 2012 г. е от 13 до 22 април 2012 г.,
включително.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 11 април 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов
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на Реп у бл и к а Бъ л гари я в С лова ш к ата ре
п у бл и к а.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 4 април 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов

3962

Подпечатан с държавния печат.
3866

РЕШЕНИЕ

за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
(обн., ДВ, бр. 58 от 2009 г.; изм., бр. 60 от
2009 г., Решение № 11 на Конституционния
съд от 2009 г. – бр. 98 от 2009 г.; изм., бр. 100
от 2009 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 33 от 2011 г.,
Решение № 6 на Конституционния съд от
2011 г. – бр. 39 от 2011 г.; Решение № 9 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 80 от 2011 г.)
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби на
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
Параграф единствен. В чл. 18 се създава
ал. 5а:
„(5а) След пълен цикъл на ротация по
ал. 5 Комисията за контрол на Държавна
агенция „Национална сигурност“ се председателства на ротационен принцип за една
парламентарна сесия от представители на
парламентарните групи извън най-голямата
парламентарна група.“
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 11 април 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов
3963

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА

УКАЗ № 145
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам г-н Джон Атанасов II с
орден „Мадарски конник“ първа степен за
особено големите му заслуги за развитието
на двустранните отношения и сътрудничество
между Република България и Съединените
американски щати.
Издаден в София на 4 април 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Николай Младенов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
3867

УКАЗ № 146
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам г-жа Джоан Гедърс с орден
„Мадарски конник“ първа степен за особено големите є заслуги за развитието на
двустранните отношения и сътрудничество
между Република България и Съединените
американски щати.
Издаден в София на 4 април 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Николай Младенов

УКАЗ № 144
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ПОС ТА НОВЯВА М:
Назнача ва м Маргари та Га нева Га нева
з а и звън р еден и п ъ л номощен по с ла н и к
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УКАЗ № 149
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 279,
ал. 1 и 5 от Изборния кодекс
П О С ТА Н О В Я В А М :
Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Александрово, община Павел баня, област
Стара Загора, на 8 юли 2012 г.
Издаден в София на 5 април 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
3869

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 5
от 5 април 2012 г.

по конституционно дело № 13 от 2011 г.
Конституционният съд в състав: председател: Евгени Танчев, членове: Емилия Друмева,
Владислав Славов, Димитър Токушев, Благовест Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев,
Георги Петканов, Ванюшка Ангушева, Цанка
Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, при
участието на секретар-протоколиста Милка Бонева разгледа в закрито заседание на 5.04.2012 г.
конституционно дело № 13 от 2011 г., докладвано от съдията Владислав Славов.
Делото е образувано по искане на 61 народни представители от 41-вото Народно
събрание на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Конституцията на Република България за
установяване противоконституционност на
чл. 61с, ал. 4 и свързаната с нея ал. 5 и на
чл. 20 и чл. 21, ал. 1, 2 и 3 в частта „данъчната
оценка съгласно приложение № 2“ от Закона
за местните данъци и такси (ЗМДТ) (обн.,
ДВ, бр. 117 от 1997 г.; последно изм., бр. 39 от
2011 г.), както и на чл. 5, ал. 3 и чл. 6, ал. 1,
т. 2 от приложение № 2 към същия закон
(посл. изм., ДВ, бр. 98 от 2010 г.).
В искането се твърди, че оспорените разпоредби противоречат на чл. 4, ал. 1, чл. 19,
ал. 1, 2 и 3 и чл. 60, ал. 1 от Конституцията
на Република България (КРБ). По отношение на чл. 61с, ал. 4 и 5 ЗМДТ народните
представители развиват съображения, че е
налице недопустимо смесване на елементи
от две категории преки данъци (подоходни и
имуществени). Също така, че новосъздаденият
туристически данък се явява завишен по размер спрямо отменената туристическа такса,
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без да са съобразени намаляващите реални
доходи на гражданите и на предприятията
от туристическия сектор, като е нарушено
конституционното изискване за съобразяване
на данъците с доходите. С хипотетично облагане на реално неосъществен доход данъкът
необосновано и неправомерно е завишен при
пълно пренебрегване на регулативната за
сметка на фискалната му функция. Депутатите поддържат, че прекомерното увеличаване
на данъчната тежест на база неосъществени
нощувки не стимулира и не подпомага развитието на туризма в противоречие с принципите, прокламирани в чл. 19, ал. 1 и 3 от
Основния закон. Посочва се, че предвидената
в закона възможност туристическият данък
да бъде увеличен в края на годината създава
вътрешно противоречие с чл. 1, ал. 4 в самия
закон, което не съответства на конституционния принцип за правовата държава. Развити
са аргументи и за противоречие с чл. 19, ал. 2
КРБ, доколкото установената уравняваща
норма от 30 % за всички при определяне
на минималния размер на данъка създава
неравнопоставеност на стопанските субекти
от туристическия отрасъл.
Спрямо чл. 20 и чл. 21, ал. 1, 2 и 3 ЗМДТ
(изм., ДВ, бр. 109 от 2001 г.) народните представители поддържат, че в противоречие с чл. 60,
ал. 1 и чл. 19, ал. 1, 2 и 3 КРБ установените
с тези норми нови данъчни оценки формират
няколко пъти по-висок размер на дължимия
данък. Размерът на данъчните оценки е повишен рязко и шоково с 60 % в нарушение на
принципа за определяне на данъците в съответствие с доходите и имуществото съгласно
цитирания конституционен текст (чл. 60, ал. 1).
На второ място, с изменението на ал. 1 на
чл. 21 ЗМДТ (ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от
1.01.2011 г.) също се увеличава неколкократно
данъчната тежест за 2011 г. поради съществена разлика между отчетната стойност и
данъчната оценка на едни и същи нежилищни
имоти на предприятията. По отношение на
атакуваните текстове от приложение № 2 на
ЗМДТ са развити съображения за противоконституционност поради регламентираната
диференцирана базисна оценка на имотите
съобразно тяхното предназначение, докато
начинът на използване на сграда не би трябвало да е елемент от стойността є.
С определение от 22.12.2011 г. Конституционният съд е допуснал искането за разглеждане
по същество и е конституирал като заинтересувани страни по делото Народното събрание
(НС), Министерския съвет (МС), министъра
на финансите, министъра на икономиката,
енергетиката и туризма, Столичната община,
Националното сдружение на общините в България, Сдружение „Българска туристическа
камара“, Сдружение „Българска хотелиерска
и ресторантьорска асоциация“, Сдружение
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„Хотелиерско ресторантьорско сдружение
„Витоша“ и Института за модерна политика, на
които е предоставил възможност в 20-дневен
срок да представят писмени становища. Съдът
е уведомил и вносителите на искането, че в
същия срок могат да изложат допълнителни
съображения.
В становищата, представени от НС, изготвено от Комисията по бюджет и финанси, МС,
министъра на финансите, Столичната община
и Националното сдружение на общините в България, не се подкрепя искането на народните
представители и се развиват съображения за
неоснователност на твърденията за противоконституционност на атакуваните текстове
от ЗМДТ. В тази насока е и становището на
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма, но само относно чл. 61с, ал. 4 и 5
ЗМДТ, като по другите разпоредби, предмет
на делото, не е изразено становище.
Институтът за модерна политика излага
в становището си аргументи в подкрепа на
искането. Българската туристическа камара в
писмо до Съда прави законодателни предложения, от които може да се изведе подкрепа
на съображенията за противоконституционност, изложени в искането на депутатите.
Българската хотелиерска и ресторантьорска
асоциация без съображения подкрепя изцяло
искането и мотивите към него. Становище по
делото не е представило Сдружение „Хотелско
и ресторантьорско сдружение „Витоша“.
Конституционният съд, след като обсъди доводите и съображенията, изложени в искането,
и становищата на заинтересуваните страни,
за да се произнесе, взе предвид следното:
1. По чл. 61с, ал. 4 и свързаната с нея
ал. 5 ЗМДТ
С измененията на ЗМДТ (ДВ, бр. 98 от
2010 г.) в глава втора на закона се създава раздел седми и се учредява нов местен
(туристически) данък, като се отменя регламентираната със същия закон туристическа такса. С направената промяна, както
е посочено в мотивите на законопроекта, се
цели осигуряване на по-ефективно събиране
на приходите в бюджетите на общините и
създаване на условия за провеждане на собствена политика на същите при развитието на
туризма. С новия туристически данък обект
на облагане са нощувките в средствата за
подслон и местата за настаняване, а данъчно
задължени са лицата, предлагащи тази услуга
(чл. 61р ЗМДТ). Данъкът се дължи помесечно и се определя от броя на предоставените нощувки за предходния месец (чл. 61с,
ал. 2). Облагането е на основата на броя
предоставени услуги – нощувки, и очевидно
има подоходен характер. Обстоятелството,
че данъкът се посочва отделно в документа,

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

издаден от данъчно задълженото лице към
лицето, ползващо нощувката (чл. 61р, ал. 4),
не променя направения извод. В този смисъл
не могат да бъдат споделени съображенията
в някои становища, че този нов данък има
имуществен характер, тъй като размерът му
се определя на основата на броя на реално
осъществени нощувки, а не на база капацитета на средството за подслон или мястото за
настаняване (НС и МС). Предвиденият обаче
с ал. 4 на чл. 61с ЗМДТ минимален размер
на туристическия данък, дължим в годишен
аспект, вече има характер на имуществен
данък, защото размерът му се определя от
капацитета (броя легла) на обекта на облагане. Този минимален размер на данъка или
съответната разлика се дължи в случаите,
когато за календарната година на база броя на
предоставените нощувки изплатеният данък
по ал. 2 на чл. 61с от закона е по-малък по
размер от сумата, определена на основата на
30 % от пълния капацитет на средството за
подслон или мястото за настаняване. Явен
е различният подход – по чл. 61с, ал. 2 се
дължи реален данък, определен на основата
на действително осъществени нощувки, т.е.
върху доход от услуга, а по ал. 4 данъкът се
определя на основата на имущество – броя
на всички легла в съответното средство за
подслон или място за настаняване.
От изложеното се установява, че в правната регламентация на туристическия данък
(чл. 61р, чл. 61с и чл. 61т ЗМДТ) са използвани
елементи, присъщи както на имуществените,
така и на подоходните данъци. Този законодателен подход противоречи на чл. 60, ал. 1
КРБ, съгласно който понятията „доходи и
имущество“ изискват разграничаване между
подоходните и имуществените данъци и недопускане на елементи, присъщи на едната
категория данъци, в другата (така Решение
№ 9 от 1996 г. по к.д. № 9 от 1996 г.). Установената противоконституционност на чл. 61,
ал. 4 ЗМДТ важи и за свързана с нея ал. 5,
съществуването на която се обезсмисля, защото предлага формула за изчисляване на
евентуалната разлика между действително
реализираните нощувки и регламентирания
минимум на данъка. Предвид констатираното
противоречие с Основния закон само за пълнота на изложеното посочваме, че развитите
в искането съображения за противоречие на
чл. 61с, ал. 4 ЗМДТ с чл. 19, ал. 1 и 3 КРБ на
основата на процедурата за изготвяне или за
съгласуване на законопроекта, за липсата на
анализ и на отчитане на добър баланс между
интересите на общините и на стопанските
субекти, извършващи туристическа дейност,
не могат да бъдат споделени. Тези обстоятелства нямат пряко отношение към свободната
стопанска инициатива или към закрилата
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със закон на инвестициите и стопанската
дейност. По въпроса за еднаквите правни
условия – чл. 19, ал. 2 КРБ, би могло да се
говори за противоконституционност, ако в
отделните режими на данъчното третиране
на правните субекти съществуват привилегии.
Такива по отношение на минималния размер
на данъка от 30 % не се установяват. Развитите
съображения за съобразяване на облагането
с условията, при които се извършва туристическата дейност предвид местоположението
на средството за подслон или мястото за
настаняване, възможността за използването
им през цялата година или само през един
или няколко сезона и редица други фактори,
имат значение в светлината на чл. 60, ал. 2
КРБ. Доколкото след настоящото решение с
туристически данък ще се облагат само действително осъществените нощувки, изложените
условия стават елемент от крайния резултат
на дейността, но поначало те се отчитат при
определяне на данък сгради.
С оглед на горното атакуваният чл. 61с,
ал. 4 и свързаната ал. 5 ЗМДТ противоречат
на чл. 60, ал. 1 от Конституцията.
2. По чл. 20 и чл. 21, ал. 1, 2 и 3 ЗМДТ в частта „данъчната оценка съгласно приложение № 2“
С изменението на посочените разпоредби с
§ 5 и § 6, т. 1 (без ал. 3 на чл. 21) ЗМДТ (ДВ,
бр. 109 от 2001 г.) думите „приложение № 1“
се заменят с „приложение № 2“. Алинея 3
получава нова редакция също с препращане
към приложение № 2, но в отменения текст на
алинеята не фигурират думите „приложение
№ 1“. Със същата законодателна промяна с
§ 55 ЗИДЗМДТ се отменя приложение № 1, а с
т. 1 и 2 на § 56 се правят промени в приложение № 2. С тези два параграфа 55 и 56 Съдът
не е сезиран. Извън посочените изменения
са атакуваните разпоредби от приложение
№ 2 и те ще бъдат обсъдени по-долу в т. 3 на
настоящото решение.
Предметните по делото чл. 20 и чл. 21
препращат към приложение на закона, съгласно което се определя данъчната оценка
на недвижими имоти. В тези разпоредби от
закона няма съдържание, което пряко и непосредствено да определя размера на облагаемата
данъчна оценка. С искането на депутатите се
атакуват думите „данъчната оценка съгласно
приложение № 2“, която засяга жилищни
имоти на граждани и на предприятия. За
прецизност следва да се отбележи, че в чл. 20
ЗМДТ посочените думи фигурират в текста, но
не последователно изредени, а като две групи
от думи (две отделни части), разположени в
началото и в средата на разпоредбата. В чл. 21,
ал. 1 и 2 думите „данъчната оценка“ се срещат два пъти, като при втората им употреба
съвпадат с думите, употребени в искането
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с добавката „им“ в ал. 2. За ал. 3 на чл. 21
важи казаното по-горе за чл. 20 ЗМДТ, но
приложното поле на разпоредбата е само за
имоти по чл. 11, ал. 2 ЗМДТ (държавни или
общински парцели или дворни места), обекти,
различни от предметните по чл. 21, ал. 1 и 2
жилищни имоти на предприятия.
По отношение атакуваните текстове на
чл. 20 и 21 ЗМДТ на първо място следва да
внесем яснота, че с аргументи за неколкократно увеличение на данъка се атакуват
за противоконституционност правни норми
единадесет години след влизането им в сила.
Вярно е, че Конституцията не предвижда срок
за предявяване на искане за обявяване противоконституционност на закон, но в конкретния случай става въпрос за продължителен
период от време, през който има непрекъснат
инфлационен процес, а съответно и промяна
на значението на развитите икономически
аргументи, важащи към 2001 г. Съществено
е да отбележим, че решенията на Конституционния съд влизат в сила три дни след
обнародването им и имат действие (ex nunc)
занапред (чл. 151, ал. 2 КРБ).
Развитите от депутатите съображения за
противоконституционност на чл. 20 и чл. 21,
ал. 1, 2 и 3 ЗМДТ, както бе посочено по-горе
в решението, са на база неколкратно увеличаване на данъка, респ. на данъчната оценка. И двете разпоредби не съдържат норми,
правила, коефициенти и др., които пряко да
определят данъчната оценка. Същите имат
характер на препращащи правни норми към
други разпоредби, в които се съдържат тези
правила, тоест в атакуваните чл. 20 и чл. 21,
ал. 1, 2 и 3 ЗМДТ не е налице съдържание,
кореспондиращо с твърдяното противоречие с
Основния закон, за да може да бъде предмет
на обсъждане.
В мотивите на искането са развити допълнителни съображения, засягащи чл. 21,
ал. 1 ЗМДТ (доп., ДВ, бр. 95 от 2009 г.) в сила
от 1.01.2011 г. Редакцията на текста с изменението става следната: „Данъчната оценка
на недвижимите имоти на предприятията е
по-високата между отчетната им стойност
и данъчната оценка съгласно приложение № 2, а
за жилищните имоти – данъчната им оценка
съгласно приложение № 2.“ Промяната засяга допълнените думи, отразени с наклонен
шрифт. Предмет на делото, както бе посочено
и по-горе, са подчертаните думи от редакция в ДВ, бр. 109 от 2001 г. И тук, както и
в предходния абзац на решението развитите
в мотивите на искането съобра жени я за
противоконституционност на разпоредбата
на основата на съотношения между данъчна
оценка и отчетна стойност са извън предмета
на конституционното дело.
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С оглед на гореизложеното твърдяната
противоконституционност на чл. 20 и чл. 21,
ал. 1, 2 и 3 не се констатира.
3. По чл. 5, ал. 3 и чл. 6, ал. 1, т. 2 от приложение № 2 ЗМДТ
С чл. 5, ал. 3 се регламентира базисната
данъчна стойност на сгради в левове на кв.м
в зависимост от вида на обекта, която е различна за жилищни (в т.ч. и за апартаменти
и къщи) и нежилищни имоти. Другата атакувана разпоредба – чл. 6, ал. 1, т. 2, определя
коефициент за местонахождение на търговски
обекти, който е диференциран и съществува
и за жилищни, производствени и селскостопански, и за разположените върху същия имот
административни сгради.
В искането по посочените текстове от
приложение № 2 на ЗМДТ се развиват аргументи за противоконституционност, изведени
основно от Решение № 9 от 1996 г. по к.д. № 9
от 1996 г. Предмет на к.д. № 9 от 1996 г. са
били разпоредби на отменения през 1997 г.
ЗМДТ. Постановеното по това дело решение
относно чл. 6, ал. 1 от приложение № 1 към
чл. 12а от същия закон има пряко отношение
към данъчните оценки на недвижими имоти
на граждани. По това време данъкът за недвижими имоти на предприятия, учреждения и
организации се изчислява по друг ред на база
първоначална балансова оценка и т.н. – чл. 12,
ал. 1 и 2 ЗМДТ (отм.). Към момента на постановяване на цитираното решение очевидно е
съществувала различна уредба при определяне
базисната цена за облагане на недвижими
имоти на граждани, от една страна, и на предприятия, учреждения и организации, от друга.
С действащия ЗМДТ, в сила от 1.01.1998 г.,
с данък върху недвижими имоти се облагат
разположените на територията на страната
сгради и поземлени имоти в строителните
граници на населените места и селищните
образувания, както и поземлените имоти извън
тях, които според подробен устройствен план
имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона
за устройство на територията и след промяна
предназначението на земята, когато това се
изисква от закон. Съществена за размера на
данъка за имоти на гражданите е данъчната
оценка, а за имоти на предприятията е данъчната оценка или остатъчната им стойност
(чл. 20 и 21 ЗМДТ). И в двете хипотези – за
граждани и за предприятия, данъчната оценка се определя съгласно приложение № 2 с
диференциран подход за различни видове
недвижими имоти, тяхното предназначение,
вк лючително ж илищни и ли неж и лищни,
местоположението им и други критерии при
определяне на данъчните оценки.
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Установяването на данъците и определянето
на размера им е изключително правомощие на
Народното събрание съгласно чл. 84, т. 3 от
Конституцията. Данъците са публичноправно
вземане на държавата или общината, което
се установява едностранно от първата, но
само със закон, за да се гарантират правата
на данъкоплатците. Основният закон изисква
както установяването, така и определянето на
размера, в т.ч. отделните му елементи – данъчен обект, данъчна основа, данъчна единица,
данъчна ставка и пр., да става със закон (така
Решение № 3 от 1996 г. по к.д. № 2 от 1996 г.).
В атакуваните текстове на приложение № 2 на
ЗМДТ критериите, касаещи различен подход
при определяне базисната данъчна стойност
на жилищни (апартаменти или къщи) и нежилищни имоти или различни коефициенти за
местоположение не само на търговски обекти,
но и на жилищни, производствени и селскостопански, са определени в закон и в съответствие
с изричното правомощие на парламента. Не
е налице твърдяното противоречие с чл. 60,
ал. 1 КРБ, доколкото данъкът безспорно е
имуществен и не съдържа елементи, свързани с евентуалните доходи от тези обекти. Не
е налице и противоречие с чл. 19, ал. 1 и 3
КРБ, тъй като не се установява засягане на
сферата на свободната стопанска инициатива
или ограничаване на инвестициите или стопанската дейност. В искането двете алинеи на
чл. 19 са споменати бланкетно с препращане
към решението по к.д. № 9 от 1996 г. и към
аргументите, развити по чл. 61с ЗМДТ, които
не са относими към атакуваните разпоредби
на приложение № 2. По ал. 2 на чл. 19 КРБ с
атакуваните разпоредби от същото приложение
№ 2 не се създават различни правни условия
за стопанска дейност, доколкото принципът на
равноправие би бил нарушен само ако вътре
в отделните режими за данъчно третиране на
правните субекти съществуват привилегии.
Конституцията дава възможност на Народното
събрание единствено чрез закон да установява
облекчения и утежнения съобразно доходи и
имущество (Решение № 12 от 1994 г. по к.д.
№ 12 от 1994 г.). Това е направено и в разпоредбите на приложение № 2 – има редица
критерии, които отчитат вида на сградата,
предназначението є, в строителни граници ли
се намира, отчита се категорията на населеното
място и т.н. Очевидно това са обществените
очаквания към законодателя за справедливо
облагане и създаване на стимули за развитие
на стопанската и търговската дейност.
Горните съображения са основание да се
приеме, че не е налице твърдяната противоконституционност на чл. 5, ал. 3 и чл. 6, ал. 1,
т. 2 от приложение № 2 на ЗМДТ.
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С оглед на изложеното и на основание
чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията Конституционният съд
РЕШИ:
Обявява за противоконституционни ал. 4 и
ал. 5 на чл. 61с от Закона за местните данъци
и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; последно
изм., бр. 39 от 2011 г.).
Отхвърля искането в останалата му част.
Съдиите Цанка Цанкова и Стефка Стоева
са подписали решението с особено мнение.
Съдия Румен Ненков е представил становище
по делото.
Председател:
Евгени Танчев
ОСОБЕНО МНЕНИЕ
по конститу ционно дело № 13 от 2011 г.
на конституционните съдии Цанка Цанкова
и Стефка Стоева
Не споделяме решението на мнозинството
от съдиите в частта, с която Конституционният съд обявява за противоконституционни
ал. 4 и ал. 5 на чл. 61с от Закона за местните
данъци и такси.
Не сме съгласни с разбирането, че в правната регламентация на туристическия данък
са използвани елементи, присъщи както на
имуществените, така и на подоходните данъци
в противоречие с чл. 60, ал. 1 от Конституцията, съгласно който понятията доходи и
имущество изискват разграничаване между
подоходните и имуществените данъци и недопускане на елементи, присъщи на едната
категория данъци, в другата.
Основният закон в чл. 60, ал. 1 не прави
подобно разграничаване на данъците и то не
произтича от този конституционен текст. Изискването на Конституцията е всички данъци
(подоходни, имуществени, преки, косвени,
прогресивни и пр.) да се установяват със закон
при съобразяване на доходите и имуществата
на гражданите, без да ги противопоставя.
Конституцията не съдържа изисквания, нито
забрана да се установява минимално дължим
размер на данъците. В конкретния случай
размерът на туристическия данък е определен със закон в съответствие с чл. 84, т. 3 от
Конституцията и е съобразен с икономическите възможности на данъчно задължените
лица, поради което оспорените разпоредби
на чл. 61, ал. 4 и 5 ЗМДТ не противоречат на
Конституцията, както е прието в решението.
Установяването на данъците и определянето на техния размер е от изключителната
компетентност на Народното събрание (чл. 84,
т. 3 от Конституцията). Поради това при
съобразяване с конституционните принципи
законодателят е свободен в преценката си да
въведе туристически данък на мястото на ту-
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ристическата такса и да установи критериите
за определяне на този данък. Последният, за
разлика от отменената туристическа такса, не
зависи от действителното ползване за средството за подслон и мястото за настаняване
по смисъла на Закона за туризма. Определянето на туристическия данък не е свързано с
елемента услуга независимо от възприетия от
законодателя критерий за определянето му,
поради което плащането му в минималния
размер по ал. 4 на чл. 61с ЗМДТ се дължи
независимо дали обектът се ползва. Подобен
подход законодателят използва при определянето и на други данъчни задължения.
Туристическият данък е имуществен с
постоянен размер в границите от 0,20 до
3,00 лв. и не зависи от цената на нощувката в
средството за подслон или мястото за настаняване, за който доход данъчно задължените
лица, предлагащи нощувки, заплащат друг
данък. Чрез използване на капацитета (броя
на леглата) се определя конкретният обем
на стопанската дейност, което се признава и
в мотивите на решението. Това не означава
противоконституционно смесване на елементи
на подоходен и имуществен данък, за да се
позовава Съдът на мотивите на Решение № 9
от 20 юни 1996 г. по к.д. № 9 от 1996 г.
Разбирането на мнозинството не съответства на смисъла на чл. 60, ал. 1 от Конституцията, която изисква съобразяване на
данъчните за дъл жени я с им у ществото и
доходите на гражданите, без да ги противопоставя. С други думи, гражданите са длъжни да плащат данъци, установени със закон,
съобразно своите доходи и имущество. Що се
отнася до диференциацията при формиране
на данъка и използването на тези елементи,
всеки от тях може да има различна тежест
в общо определения по основание и размер
данък. При диференциацията на данъците
законодателят е, който избира и посочва
критериите. Той е свободен в това отношение, като единствено трябва да съобрази
конституционните принципи, и то в тяхното
единство. Всъщност в искането за обявяване
за противоконституционни на чл. 61с, ал. 4 и
ал. 5 ЗМДТ се атакуват подходът на законодателя и избраният от него критерий, които не
нарушават Конституцията. Дори да се приеме,
че данъкът, включително туристическият, е
винаги едно утежнение, то е установено със
закон, мотивиран с допустимата за законодателя целесъобразност. Конституцията не
установява критериите, съобразно които ще
се определя един данък, респ. утежнението,
и законодателят е свободен да определи тези
критерии при условието, предвидено в чл. 19,
ал. 1 и 2 на Конституцията. Изискването за
еднакви правни условия за осъществяване на
стопанската дейност (в случая туристическа)
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е спазено, а данъкът се формира по еднакъв
начин за всички правни субекти, занимаващи
се с такава дейност.
Без да се отричат правнотехническите несъвършенства на текста на ал. 4 и правната
уредба на туристическия данък въобще, не
може за противоконституционно да се приеме
законодателното разрешение за определяне
на данъка.
Въведеният годишен минимум 30 % от
пълния капацитет на средството за подслон
или мястото за настаняване съобразява икономическите и социалните условия, при които се осъществява туристическата дейност.
Установеният данък и начинът на формиране
отговарят и на социално регулативната и
фиск ална функция на този вид данък, като са
съобразени възможностите за осъществяване
на нощувки със създадената леглова база.
Всички данъкоплатци са поставени при равни
правни условия, защото установеният процент
е еднакъв за всички тях и внасянето на разликата над 30 % е само за случаите, когато
броят на предоставените нощувки надвишава този процент. Още повече, че се постига
оправдан по социалното си предназначение
резултат. Доводите за несправедливост, щом
няма нарушение на чл. 19 от Конституцията
при определяне на размера на туристическия
данък, не са основание за противоконституционност.
Конституционни съдии:
Цанка Цанкова
Стефка Стоева
СТАНОВИЩЕ
по конститу ционно дело № 13 от 2011 г.
на конституционния съдия Румен Ненков
Намирам, че разпоредбите на чл. 61с,
ал. 4 и 5 от Закона за местните данъци и
такси (ЗМДТ) са противоконституционни не
само защото противоречат на чл. 60, ал. 1 от
Основния закон, но и защото са несъвместими със „справедливостта“ като ценност по
смисъла на преамбюла на Конституцията, а
също и с принципите на свободната стопанска инициатива във връзка с изискването за
законово обезпечаване на еднакви правни
условия за стопанска дейност, насочени към
предотвратяване на злоупотребата с монополизма и нелоялната конкуренция, както и
към защита на потребителя (чл. 19, ал. 1 и 2
от Конституцията).
Вярно е, че свободата на стопанската инициатива няма абсолютен характер, поради
което може да бъде ограничавана с оглед
опазването на други конституционни ценности. Събирането на данъци по принцип е
обществено необходимо за гарантиране на конституционните права на гражданите, поради
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което заплащането им в размер, съобразен с
доходите и имуществото на задължените лица,
изрично е въздигнато в основно тяхно задължение. Справедливо е, а такава е и логиката
на чл. 60, ал. 1 от Конституцията, този, който
получава по-високи доходи, респ. притежава
по-голямо имущество, да плаща и по-високи
данъци. Точно обратното обаче следва от въведения с чл. 61с, ал. 4 и 5 ЗМДТ минимален
размер на т.нар. „туристически данък“, защото
предприемачите, които по различни причини,
включително и с обективен характер (например при сезонна обвързаност на туризма), не
могат да постигнат 30 % годишна заетост на
пълния капацитет на предоставяните от тях
средства за подслон или места за настаняване,
абсолютно неоправдано се приравняват на
останалите, които са достигнали този обем,
съответно – получили са по-висок доход. По
този начин в разрез с чл. 19, ал. 2 от Конституцията без разумна причина дребният и
средният бизнес се третират неравноправно
по отношение на „големите играчи“ в туриз
ма, като се накърняват свободните пазарни
отношения в условията на честна конкуренция
между стопанските субекти, от което произтича и възникването на обективни предпоставки за монополизиране на туристическата
дейност и поскъпване на ту ристическите
услуги във вреда на потребителите. Може
само да се предполага, че действителната
цел на установяването на необвързан с имуществото и дохода на данъчно задълженото
лице минимален размер на туристическия
данък е предотвратяване на опасността от
укриване на реалните търговски обороти,
но такъв прикрит, завоалиран законодателен
подход към решаването на конкретен проблем
според мен е несъвместим с принципите на
правовата държава.
Конституционен съдия:
Румен Ненков
3840

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73
ОТ 6 АПРИЛ 2012 Г.

за допълнение на Постановление № 367 на
Министерския съвет от 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република
България за 2012 г. (ДВ, бр. 106 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. Създава се чл. 92а:
„Чл. 92а. Неусвоените средства от предоставените целеви субсидии на Община Харманли
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за капиталови разходи по Постановление № 72
на Министерския съвет от 2009 г. за одобряване на бюджетни кредити по инвестиционната
програма за 2009 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 2009 г.;
изм., бр. 53 от 2009 г., бр. 12 от 2010 г. и бр. 18
от 2012 г.) в размер 1 108 451 лв. се разходват
за възстановяване на щетите от наводненията през 2012 г., причинени на водопроводи,
улици и колектор в с. Бисер, с. Лешниково и
гр. Харманли.“
Заключителни разпоредби
§ 2. В приложение № 1 към чл. 1 от Постановление № 72 на Министерския съвет от
2009 г. за одобряване на бюджетни кредити
по инвестиционната програма за 2009 г., в
раздел „Област Хасково“ ред „Община Харманли“ се изменя така:
„Община Харманли
Преустройство и реконструкция
на ритуалната зала в Културния
център и на библиотеката, Харманли
Благоустрояване

4 400 000
300 000“.

§ 3. Постановлението влиза в сила от
22 февруари 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
3845

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74
ОТ 6 АПРИЛ 2012 Г.
за изменение на Постановление № 280 на
Министерския съвет от 2004 г. за създаване
на Център „Фонд за лечение на деца“ (обн.,
ДВ, бр. 96 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 28 от
2006 г., бр. 27 от 2010 г. и бр. 38, 54 и 70
от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В чл. 2 ал. 4 се отменя.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
3846
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РЕШЕНИЕ № 273
ОТ 6 АПРИЛ 2012 Г.
за изменение и допълнение на Решение № 619
на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на регулираните професии
в Република България (ДВ, бр. 61 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. Списъкът по приложение № 2 е в съответствие с Приложение I към Директива
2005/36/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации
(ОВ, L 255 от 30.09.2005 г.), изменена с Директива 2006/100/ЕО на Съвета от 20 ноември
2006 г. за адаптиране на някои директиви в
областта на свободното движение на хора
поради присъединяването на България и Румъния (ОВ, L 363 от 20.12.2006 г.), Регламент
(ЕО) № 1430/2007 на Комисията от 5 декември
2007 г. за изменение на приложения II и III
към Директива 2005/36/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно признаването на п рофесиона лни те к ва лификации
(OB, L 320 от 6.12.2007 г.), Регламент (ЕО)
№ 755/2008 на Комисията от 31 юли 2008 г.
за изменение на Приложение II към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации (OB, L 205 от
1.08.2008 г.), Поправка на Директива 2005/36/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионални квалификации (ОВ, L
271 от 16.10.2007 г.), Поправка на Директива
2005/36/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 7 септември 2005 г. относно
признаването на професионални квалификации (ОВ, L 93 от 4.04.2008 г.), Регламент
(ЕО) № 279/2009 на Комисията от 6 април
2009 г. за изменение на Приложение II към
Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на
професионалните квалификации (OB, L 93 от
7.04.2009 г.) и Регламент (ЕО) № 213/2011 на
Комисията от 3 март 2011 г. за изменение на
приложения II и V към Директива 2005/36/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
относно признаването на професионалните
квалификации (OB, L 59 от 4.03.2011 г.).“
2. Приложение № 1 към т. 1 се изменя така:
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СПИСЪК
на регулираните професии в Република България

„Приложение № 1
към т. 1

№
по
ред

Наименование на
професията

Нормативен акт, който определя
условията и реда за даване/признаване на право за упражняване
на съответната професия

Орган, компетентен да
взема решения по даване/
признаване на право за упражняване на съответната
професия

1

2

3

4

1.

СЕКТОР I
Професии в областта на здравеопазването
Лекар
Закон за здравето

2.

Лекар по дентална медицина

Закон за здравето

3.

Фармацевт

Закон за здравето

4.

Медицинска сестра

Закон за здравето

5.

Акушерка

Закон за здравето

6.

Медицински лаборант

Закон за здравето

7.

Рентгенов лаборант

Закон за здравето

8.

Рехабилитатор

Закон за здравето

9.

Инспектор по обществено здраве Закон за здравето

10.

Фелдшер

Закон за здравето

11.

Ортопедичен техник

Закон за здравето

12.

Масажист

Закон за здравето

13.

Зъботехник

Закон за здравето

14.

Помощник-фармацевт

Закон за здравето

15.

Преподавател по практика по Закон за здравето;
министърът на здравеопазспециалностите от професионал- Наредба за единните държавни ването
но направление „Здравни грижи“ изисквания за придобиване на вис
ше образование по специалността
„Управление на здравните грижи“ за
образователно-квалификационните
степени „магистър“ и „бакалавър“
от професионално направление „Обществено здраве“, приета с Постановление № 215 на Министерския
съвет (МС) от 2006 г.

министърът
ването
министърът
ването
министърът
ването
министърът
ването
министърът
ването
министърът
ването
министърът
ването
министърът
ването
министърът
ването
министърът
ването
министърът
ването
министърът
ването
министърът
ването
министърът
ването

на здравеопазна здравеопазна здравеопазна здравеопазна здравеопазна здравеопазна здравеопазна здравеопазна здравеопазна здравеопазна здравеопазна здравеопазна здравеопазна здравеопаз-

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

1

2

16.

Кинезитерапевт

ВЕСТНИК
3

БРОЙ 30
4

Закон за здравето, Закон за лечебните министърът на здравеопаззаведения, Наредбата за единните ването
държавни изисквания за придобиване на образование по специалността
„Кинезитерапия“ от професионално
направление „Кинезитерапия“ на
образователно-квалификационна
степен „бакалавър“, приета с Постановление № 78 на МС от 1999 г.,
Наредба № 4 от 2006 г. за професионалната компетентност на лицата,
завършили висше образование по
специалността „Кинезитерапия“,
издадена от министъра на здравеопазването

СЕКТОР II
Професии в областта на юридическите и счетоводните дейности
17.

Адвокат

Закон за адвокатурата

Висшият адвокатски съвет

18.

Регистриран одитор

Закон за независимия финансов одит Институтът на дипломираните
експерт-счетоводители

19.

Вътрешен одитор в публичния Закон за вътрешния одит в публичния министърът на финансите
сектор
сектор, Наредба № Н-6 от 2006 г.
за реда и начина на организиране
и провеждане на изпити за придобиване на сертификат „Вътрешен
одитор в публичния сектор“, издадена
от министъра на финансите

20.

Финансов инспектор

21.

Одитор по смисъла на Закона Закон за Сметната палата
за Сметната палата

Закон за държавната финансова Агенцията за държавна фиинспекция
нансова инспекция
Сметната палата

СЕКТОР III
Професии в областта на образованието
СЕКТОР IV
Професии в областта на социалните дейности и туризма
СЕКТОР V
Професии в областта на икономиката, енергетиката и търговията
СЕКТОР VI
Професии в областта на техниката и технологиите
22.

Машинист на мостови и козлови Наредба № 1 от 2002 г. за условията Държавна агенция за метрокранове
и реда за придобиване и признаване логичен и технически надзор
на правоспособност за упражняване (ДАМТН)
на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни
работни площадки, издадена от министъра на образованието и науката
и министъра на труда и социалната
политика
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23.

Машинист на портални кранове Наредба № 1 от 2002 г. за условията
и реда за придобиване и признаване
на правоспособност за упражняване
на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни
работни площадки, издадена от министъра на образованието и науката
и министъра на труда и социалната
политика

ДАМТН

24.

Машинист на кулокранове

Наредба № 1 от 2002 г. за условията
и реда за придобиване и признаване
на правоспособност за упражняване
на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни
работни площадки, издадена от министъра на образованието и науката
и министъра на труда и социалната
политика

ДАМТН

25.

Машинист на кранове стрелови
тип, монтирани на автомобили,
самоходни или несамоходни
шасита

Наредба № 1 от 2002 г. за условията
и реда за придобиване и признаване
на правоспособност за упражняване
на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни
работни площадки, издадена от министъра на образованието и науката
и министъра на труда и социалната
политика

ДАМТН

26.

Машинист на багери, предназна- Наредба № 1 от 2002 г. за условията
чени за работа с кука, грайфер и реда за придобиване и признаване
или електромагнит
на правоспособност за упражняване
на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни
работни площадки, издадена от министъра на образованието и науката
и министъра на труда и социалната
политика

ДАМТН

27.

Машинист на кабелни кранове, Наредба № 1 от 2002 г. за условията
дерик кранове и други кранове и реда за придобиване и признаване
със специална конструкция
на правоспособност за упражняване
на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни
работни площадки, издадена от министъра на образованието и науката
и министъра на труда и социалната
политика

ДАМТН

28.

Машинист на железопътни
кранове и други повдигателни
съоръжения, монтирани на железопътни машини

Наредба № 1 от 2002 г. за условията
и реда за придобиване и признаване
на правоспособност за упражняване
на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни
работни площадки, издадена от министъра на образованието и науката
и министъра на труда и социалната
политика

ДАМТН

29.

Машинист на щабелни кранове Наредба № 1 от 2002 г. за условията
и реда за придобиване и признаване
на правоспособност за упражняване
на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни
работни площадки, издадена от министъра на образованието и науката
и министъра на труда и социалната
политика

ДАМТН
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30.

Машинист на велосипедни кра- Наредба № 1 от 2002 г. за условията
нове
и реда за придобиване и признаване
на правоспособност за упражняване
на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни
работни площадки, издадена от министъра на образованието и науката
и министъра на труда и социалната
политика

31.

Заварчик

Наредба № 7 от 2002 г. за условията председателят на Българския
и реда за придобиване и признаване съюз по заваряване
на правоспособност по заваряване,
издадена от министъра на образованието и науката

32.

Заварчик за извършване на
заваръчни дейности, свързани
с изработван ето на изделия,
подлежащи на технически надзор – съдове под налягане; конструкции или елементи от тях
на изделия, свързани с пренос
и превоз на товари и пътници;
газопроводи; напорни съоръжения и конструкции или елементи
от тях, застрашаващи живота и
здравето на населението, както
и при строително-монтажни
дейности и други заваръчни дейности, определени в искането на
заявителя за извършването им

Наредба № 7 от 2002 г. за условията
и реда за придобиване и признаване
на правоспособност по заваряване,
издадена от министъра на образованието и науката

33.

Машинист на котли с ниско Наредба № 2 от 2001 г. за условията
налягане
и реда за придобиване и признаване
на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на
парни и водогрейни котли, издадена
от министъра на образованието и
науката и министъра на труда и
социалната политика

ДАМТН

34.

Машинист на котли с високо Наредба № 2 от 2001 г. за условията
налягане III, II и I степен
и реда за придобиване и признаване
на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на
парни и водогрейни котли, издадена
от министъра на образованието и
науката и министъра на труда и
социалната политика

ДАМТН

35.

Машинист на енергийни котли Наредба № 2 от 2001 г. за условията
и реда за придобиване и признаване
на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на
парни и водогрейни котли, издадена
от министъра на образованието и
науката и министъра на труда и
социалната политика

ДАМТН

36.

Оператор на енергиен блок

ДАМТН

Наредба № 2 от 2001 г. за условията
и реда за придобиване и признаване
на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на
парни и водогрейни котли, издадена
от министъра на образованието и
науката и министъра на труда и
социалната политика

ДАМТН

органът за сертификация на
заваръчен персонал, акредитиран от Изпълнителна
агенция „Българска служба
по акредитация“
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Монтьор по монтиране, поддър- Наредба № 3 от 2001 г. за условията и
жане и ремонтиране на асан- реда за придобиване на правоспособсьори
ност за упражняване на професията
„монтьор по монтиране, поддържане
и ремонтиране на асансьори“, издадена от министъра на образованието
и науката и министъра на труда и
социалната политика
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ДАМТН

СЕКТОР VII
Професии в областта на транспорта
38.

Професионален пилот на само- Закон за гражданското въздухопла- Главна дирекция „Гражданска
лет (CPL(A)
ване;
въздухоплавателна админиНаредба № 1 от 2003 г. за свиде- страция“
телствата за правоспособност на
авиационния персонал, издадена
от министъра на транспорта и съобщенията

39.

Транспортен пилот на самолет Закон за гражданското въздухопла- Главна дирекция „Гражданска
(ATPL(A)
ване;
въздухоплавателна админиНаредба № 1 от 2003 г. за свиде- страция“
телствата за правоспособност на
авиационния персонал, издадена
от министъра на транспорта и съобщенията

40.

Професионален пилот на вер- Закон за гражданското въздухопла- Главна дирекция „Гражданска
толет (CPL(H)
ване;
въздухоплавателна админиНаредба № 1 от 2003 г. за свиде- страция“
телствата за правоспособност на
авиационния персонал, издадена
от министъра на транспорта и съобщенията

41.

Транспортен пилот на вертолет Закон за гражданското въздухопла- Главна дирекция „Гражданска
(ATPL(H)
ване;
въздухоплавателна админиНаредба № 1 от 2003 г. за свиде- страция“
телствата за правоспособност на
авиационния персонал, издадена
от министъра на транспорта и съобщенията

42.

Борден инженер (F/EL)

43.

Щурман (борден навигатор) Закон за гражданското въздухопла- Главна дирекция „Гражданска
(F/NL)
ване;
въздухоплавателна админиНаредба № 1 от 2003 г. за свиде- страция“
телствата за правоспособност на
авиационния персонал, издадена
от министъра на транспорта и съобщенията

44.

Борден радиооператор (F/ROL) Закон за гражданското въздухопла- Главна дирекция „Гражданска
ване;
въздухоплавателна админиНаредба № 1 от 2003 г. за свиде- страция“
телствата за правоспособност на
авиационния персонал, издадена
от министъра на транспорта и съобщенията

Закон за гражданското въздухопла- Главна дирекция „Гражданска
ване;
въздухоплавателна админиНаредба № 1 от 2003 г. за свиде- страция“
телствата за правоспособност на
авиационния персонал, издадена
от министъра на транспорта и съобщенията
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45.

Борден оператор (F/OL)

Закон за гражданското въздухопла- Главна дирекция „Гражданска
ване;
въздухоплавателна админиНаредба № 1 от 2003 г. за свиде- страция“
телствата за правоспособност на
авиационния персонал, издадена
от министъра на транспорта и съобщенията

46.

Стюард/стюардеса (C/AL)

Закон за гражданското въздухопла- Главна дирекция „Гражданска
ване;
въздухоплавателна админиНаредба № 1 от 2003 г. за свиде- страция“
телствата за правоспособност на
авиационния персонал, издадена
от министъра на транспорта и съобщенията

47.

Борден съпроводител (F/CL)

Закон за гражданското въздухопла- Главна дирекция „Гражданска
ване;
въздухоплавателна админиНаредба № 1 от 2003 г. за свиде- страция“
телствата за правоспособност на
авиационния персонал, издадена
от министъра на транспорта и съобщенията

48.

Ръководител полети (ATCL)

Закон за гражданското въздухопла- Главна дирекция „Гражданска
ване;
въздухоплавателна админиНаредба № 1 от 2003 г. за свиде- страция“
телствата за правоспособност на
авиационния персонал, издадена
от министъра на транспорта и съобщенията

49.

Лица, извършващи техническо Закон за гражданското въздухопла- Главна дирекция „Гражданска
обслужване на ВС (AML)
ване;
въздухоплавателна админиНаредба № 1 от 2003 г. за свиде- страция“
телствата за правоспособност на
авиационния персонал, издадена
от министъра на транспорта и съобщенията

50.

Полетен диспечер (сътрудник по Закон за гражданското въздухопла- Главна дирекция „Гражданска
осигуряване на полетите) (FDL) ване;
въздухоплавателна админиНаредба № 1 от 2003 г. за свиде- страция“
телствата за правоспособност на
авиационния персонал, издадена
от министъра на транспорта и съобщенията

51.

Инструктор за обучение на вода- Наредба № 37 от 2002 г. за условията министърът на образованието,
чи на моторни превозни средства и реда за обучение на кандидатите младежта и науката
за придобиване на правоспособност
за управление на моторно превозно средство и условията и реда за
издаване на разрешение за тяхното
обучение, издадена от министъра на
транспорта и съобщенията

52.

Корабоводител

Кодекс на търговското корабоплаване;
Наредба № 6 от 2007 г. за компетентност на морските лица в Република
България, издадена от министъра на
транспорта

изпълнителният директ ор
на Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ към
министъра на транспорт а,
информационните технологии
и съобщенията и директорите
на дирекции „Морска администрация“ – Варна, Бургас,
Русе и Лом
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53.

Корабен механик

Кодекс на търговското корабоплаване;
Наредба № 6 от 2007 г. за компетентност на морските лица в Република
България, издадена от министъра на
транспорта

изпълнителният директ ор
на Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ към
министъра на транспорт а,
информационните технологии
и съобщенията и директорите
на дирекции „Морска администрация“ – Варна, Бургас,
Русе и Лом

54.

Корабен електромеханик

Кодекс на търговското корабоплаване;
Наредба № 6 от 2007 г. за компетентност на морските лица в Република
България, издадена от министъра на
транспорта

изпълнителният директ ор
на Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ към
министъра на транспорт а,
информационните технологии
и съобщенията и директорите
на дирекции „Морска администрация“ – Варна, Бургас,
Русе и Лом

55.

Корабен радиоспециалист

Кодекс на търговското корабоплаване;
Наредба № 6 от 2007 г. за компетентност на морските лица в Република
България, издадена от министъра на
транспорта

изпълнителният директ ор
на Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ към
министъра на транспорт а,
информационните технологии
и съобщенията и директорите
на дирекции „Морска администрация“ – Варна, Бургас,
Русе и Лом

56.

Корабен рулеви

Кодекс на търговското корабоплаване;
Наредба № 6 от 2007 г. за компетентност на морските лица в Република
България, издадена от министъра на
транспорта

изпълнителният директ ор
на Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ към
министъра на транспорт а,
информационните технологии
и съобщенията и директорите
на дирекции „Морска администрация“ – Варна, Бургас,
Русе и Лом

57.

Корабен моторист

Кодекс на търговското корабоплаване;
Наредба № 6 от 2007 г. за компетентност на морските лица в Република
България, издадена от министъра на
транспорта

изпълнителният директ ор
на Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ към
министъра на транспорт а,
информационните технологии
и съобщенията и директорите
на дирекции „Морска администрация“ – Варна, Бургас,
Русе и Лом

58.

Корабен електротехник

Кодекс на търговското корабоплаване;
Наредба № 6 от 2007 г. за компетентност на морските лица в Република
България, издадена от министъра на
транспорта

изпълнителният директ ор
на Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ към
министъра на транспорт а,
информационните технологии
и съобщенията и директорите
на дирекции „Морска администрация“ – Варна, Бургас,
Русе и Лом
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59.

Ръководител-движение

Закон за железопътния транспорт; изпълнителният директор на
Наредба № 56 от 2003 г. за изисква- Изпълнителна агенция „Женията, условията и реда за обучение лезопътна администрация“
на кандидатите за придобиване или
признаване на правоспособност
за длъжностите от железопътния
транспорт и реда за провеждане на
изпитите на лицата от персонала,
отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на
транспорта и съобщенията

60.

Постови стрелочник

Закон за железопътния транспорт; изпълнителният директор на
Наредба № 56 от 2003 г. за изисква- Изпълнителна агенция „Женията, условията и реда за обучение лезопътна администрация“
на кандидатите за придобиване или
признаване на правоспособност
за длъжностите от железопътния
транспорт и реда за провеждане на
изпитите на лицата от персонала,
отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на
транспорта и съобщенията

61.

Маневрист

Закон за железопътния транспорт; изпълнителният директор на
Наредба № 56 от 2003 г. за изисква- Изпълнителна агенция „Женията, условията и реда за обучение лезопътна администрация“
на кандидатите за придобиване или
признаване на правоспособност
за длъжностите от железопътния
транспорт и реда за провеждане на
изпитите на лицата от персонала,
отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на
транспорта и съобщенията

62.

Маневрен стрелочник

Закон за железопътния транспорт; изпълнителният директор на
Наредба № 56 от 2003 г. за изисква- Изпълнителна агенция „Женията, условията и реда за обучение лезопътна администрация“
на кандидатите за придобиване или
признаване на правоспособност
за длъжностите от железопътния
транспорт и реда за провеждане на
изпитите на лицата от персонала,
отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на
транспорта и съобщенията

63.

Началник-влак

Закон за железопътния транспорт; изпълнителният директор на
Наредба № 56 от 2003 г. за изисква- Изпълнителна агенция „Женията, условията и реда за обучение лезопътна администрация“
на кандидатите за придобиване или
признаване на правоспособност
за длъжностите от железопътния
транспорт и реда за провеждане на
изпитите на лицата от персонала,
отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на
транспорта и съобщенията

БРОЙ 30
1

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК
3

С Т Р. 1 9
4

64.

Ревизор-вагони

Закон за железопътния транспорт; изпълнителният директор на
Наредба № 56 от 2003 г. за изисква- Изпълнителна агенция „Женията, условията и реда за обучение лезопътна администрация“
на кандидатите за придобиване или
признаване на правоспособност
за длъжностите от железопътния
транспорт и реда за провеждане на
изпитите на лицата от персонала,
отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на
транспорта и съобщенията

65.

ЖП кантонер

Закон за железопътния транспорт; изпълнителният директор на
Наредба № 56 от 2003 г. за изисква- Изпълнителна агенция „Женията, условията и реда за обучение лезопътна администрация“
на кандидатите за придобиване или
признаване на правоспос обност
за длъжностите от железопътния
транспорт и реда за провеждане на
изпитите на лицата от персонала,
отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на
транспорта и съобщенията

66.

Прелезопазач

Закон за железопътния транспорт; изпълнителният директор на
Наредба № 56 от 2003 г. за изисква- Изпълнителна агенция „Женията, условията и реда за обучение лезопътна администрация“
на кандидатите за придобиване или
признаване на правоспособност
за длъжностите от железопътния
транспорт и реда за провеждане на
изпитите на лицата от персонала,
отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на
транспорта и съобщенията

67.

Механик на осигурителна тех- Закон за железопътния транспорт; изпълнителният директор на
ника
Наредба № 56 от 2003 г. за изисква- Изпълнителна агенция „Женията, условията и реда за обучение лезопътна администрация“
на кандидатите за придобиване или
признаване на правоспособност
за длъжностите от железопътния
транспорт и реда за провеждане на
изпитите на лицата от персонала,
отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на
транспорта и съобщенията

68.

Механик на контактна мрежа

Закон за железопътния транспорт; изпълнителният директор на
Наредба № 56 от 2003 г. за изисква- Изпълнителна агенция „Женията, условията и реда за обучение лезопътна администрация“
на кандидатите за придобиване или
признаване на правоспособност
за длъжностите от железопътния
транспорт и реда за провеждане на
изпитите на лицата от персонала,
отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на
транспорта и съобщенията
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69.

Локомотивен машинист

Закон за железопътния транспорт; изпълнителният директор на
Наредба № 56 от 2003 г. за изисква- Изпълнителна агенция „Женията, условията и реда за обучение лезопътна администрация“
на кандидатите за придобиване или
признаване на правоспособност
за длъжностите от железопътния
транспорт и реда за провеждане на
изпитите на лицата от персонала,
отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на
транспорта и съобщенията

70.

Консултант по превоз на опасни Закон за железопътния транспорт; изпълнителният директор на
товари с железопътен транспорт Наредба № 46 от 2001 г. за превоз на Изпълнителна агенция „Жеопасни товари, издадена от минис- лезопътна администрация“
търа на транспорта и съобщенията;
Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение
на кандидатите за придобиване или
признаване на правоспособност
за длъжностите от железопътния
транспорт и реда за провеждане
на изпитите за лица от персонала,
отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на
транспорта и съобщенията
СЕКТОР VIII
Професии в областта на спорта,
артистичните и религиозните
дейности
СЕКТОР IX
Професии в областта на сигурността

71.

Офицер за тактическо
ниво на управление

Закон за отбраната и въоръжени- министърът на отбраната
те сили на Република България
(ЗОВСРБ), Правилник за прилагане
на ЗОВСРБ, приет с Постановление
№ 46 на МС от 2010 г.; Наредба за
държавните изисквания за придобиване на висше образование по
специалностите от професионално
направление „Военно дело“ на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“, приета с Постановление
№ 90 на МС от 2003 г., и Наредба
за държавните изисквания за придобиване на висше образование по
специалн остите от професионално направление „Военно дело“ на
образователно-квалификац ионна
степен „магистър“, приета с Постановление № 90 на МС от 2003 г.

72.

Офицер за оперативно
ниво на управление

Закон за отбраната и въоръжени- министърът на отбраната
те сили на Република България
(ЗОВСРБ), Правилник за прилагане
на ЗОВСРБ, приет с Постановление
№ 46 на МС от 2010 г.; Наредба за
държавните изисквания за придобиване на висше образование по
специалностите от професионално
направление „Военно дело“ на образователно-квалификационна степен
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„бакалавър“, приета с Постановление
№ 90 на МС от 2003 г., и Наредба
за държавните изисквания за придобиване на висше образование по
специалностите от професионално
направление „Военно дело“ на образователно-квалификационна степен
„магистър“, приета с Постановление
№ 90 на МС от 2003 г.
73.

Офицер за стратегическо ръко- Закон за отбраната и въоръжени- министърът на отбраната
водство на отбраната и въоръ- те сили на Република България
жените сили
(ЗОВСРБ), Правилник за прилагане
на ЗОВСРБ, приет с Постановление
№ 46 на МС от 2010 г., Наредба за
държавните изисквания за придобиване на висше образование по
специалн остите от професионално направление „Военно дело“ на
образователно-квалификац ионна
степен „магистър“, приета с Постановление № 90 на МС от 2003 г.
СЕКТОР X
Професии в областта на селското, горското и рибното стопанство
СЕКТОР XI
Професии в областта на ветеринарната медицина

74.

Ветеринарен лекар

Закон за ветеринарномедицинската изпълнителният директор на
дейност
Българската агенция по безопасност на храните

75.

Ветеринарен техник

Закон за ветеринарномедицинската изпълнителният директор на
дейност
Българската агенция по без
опасност на храните

СЕКТОР XII
Професии в областта на публичната администрация
76.

Архивист

Закон за Националния архивен фонд Държавна агенция „Архиви“

СЕКТОР XIII
Професии в областта на околната среда
77.

Експерт, извършващ екологична Закон за опазване на околната среда, министърът на околната среда
оценка и оценка на въздействи- Наредба № 1 от 2003 г. за реда за и водите
ето върху околната среда
създаване и поддържане на публичен
регистър на експертите, извършващи екологична оценка и оценка на
въздействието върху околната среда,
и реда за кандидатстване на лицата
за вписване в регистъра, издадена
от министъра на околната среда и
водите
СЕКТОР XIV
Професии в областта на архитектурата и строителството

78.

Архитект

Закон за камарата на архитектите Камарата на архитектите
и инженерите в инвестиционното
проектиране;
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Наредба за условията и реда за
признаване на правоспособност в областта на устройственото планиране
и инвестиционното проектиране на
лица с професионална квалификация
„архитект“, съответно „инженер“,
придобита в държава – членка на
Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, в
Конфедерация Швейцария и в трети
държави, приета с Постановление
№ 219 на МС от 2005 г.
79.

Инженер в инвестиционното Закон за камарата на архитектите Камарата на инженерите в инпроектиране
и инженерите в инвестиционното вестиционното проектиране
проектиране;
Наредба за условията и реда за
признаване на правоспособност в областта на устройственото планиране
и инвестиционното проектиране на
лица с професионална квалификация
„архитект“, съответно „инженер“,
придобита в държава – членка на
Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, в
Конфедерация Швейцария и в трети
държави, приета с Постановление
№ 219 на МС от 2005 г.

80.

Инженер в геодезията, карто Закон за кадастъра и имотния регис- Агенцията по геодезия, карграфията и кадастъра
тър, Закон за геодезията и картогра- тография и кадастър
фията и Наредба № 3 от 2001 г. за
водене и съхраняване на регистъра на
лицата, правоспособни да извършват
дейности по кадастъра, издадена от
министъра на регионалното развитие
и благоустройството

“
3. В т. 1 от приложение № 3 след думата
„Австрия“ се създават нови редове:
„– специално обучение по грижи за деца
и млади хора (Sonderausbildung in der Kinder- und
Jugendlichenpflege);
– специално обучение по здравни и сестрински грижи в психиатрични заведения
(Sonderausbildung in der psychiatrischen Gesundheits −
und Krankenpflege);
– специално обучение по интензивни грижи
(Sonderausbildung in der Intensivpflege);
– с п е ц и а л н о о бу ч е н и е п о и н т е н з и в ни грижи за деца (Sonderausbildung in der
Kinderintensivpflege);
– специално обучение по сестрински грижи
във връзка с анестезия (Sonderausbildung in der
Anästhesiepflege);
– специално обучение по сестрински грижи във връзка със заместваща бъбреците
терапия (Sonderausbildung in der Pflege bei
Nierenersatztherapie);
– специално обучение по сестрински грижи
в операционно отделение (Sonderausbildung in
der Pflege im Operationsbereich);

– специално обучение по болнична хигиена
(Sonderausbildung in der Krankenhaushygiene);
– специално обучение на преподавателски
кадри в областта на здравните и сестринските
грижи (Sonderausbildung für Lehraufgaben in der
Gesundheits − und Krankenpflege);
– специално обучение на управленски кадри в областта на здравните и сестринските
грижи (Sonderausbildung für Führungsaufgaben in
der Gesundheits − und Krankenpflege),
за което се изисква образование и обучение
с обща минимална продължителност тринадесет години и шест месеца до четиринадесет години, включително поне десет години
общо образование, още три години базово
обучение в обществени услуги от по-висока
степен за здравни и сестрински грижи и шест
до дванадесет месеца специално обучение за
специализирани, преподавателски или управленски кадри.“
4. В приложение № 10 накрая се създават
нови редове:
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„
Държава

Медицинска онкология
Минимална продължителност на обучението – 5 години

Медицинска генетика
Минимална продължителност на обучението – 4 години

Наименование

Наименование

Belgique/België/Belgien/ Белгия

Oncologie médicale/
Medische oncologie

България

Медицинска онкология

Медицинска генетика

Česká republika/Чешка република Klinická onkologie

Lékařská genetika

Danmark/Дания

Klinisk genetik

Deutschland/Германия

Humangenetik

Eesti/Естония

Meditsiinigeneetika

Ελλάς/Гърция

Παθολογική Ογκολογία

España/Испания
France/Франция

Oncologie

Génétique médicale

Ireland/Ирландия

Medical oncology

Clinical genetics

Italia/ Италия

Oncologia medica

Genetica medica

Κύπρος/Кипър

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

Latvija/Латвия

Onkoloģija ķīmijterapija

Medicīnas ģenētika

Lietuva/Литва

Chemoterapinė onkologija

Genetika

Luxembourg/Люксембург

Oncologie médicale

Médecine génétique

Magyarország/Унгария

Klinikai onkológia

Klinikai genetika

Malta/Малта
Nederland/Холандия

Klinische genetica

Österreich/Австрия

Medizinische Genetik

Polska/Полша

Onkologia kliniczna

Genetyka kliniczna

Portugal/Португалия

Oncologia médica

Genética médica

România/Румъния

Oncologie medicala

Genetica medicala

Slovenija/Словения

Internistična onkologija

Klinična genetika

Slovensko/Словакия

Klinická onkológia

Lekárska genetica

Suomi/Finland/Финландия

Perinnöllisyyslääketiede/ Medicinsk
genetik

Sverige/Швеция
United Kingdom/ Обединеното Medical oncology
кралство

Clinical genetics

“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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РЕШЕНИЕ № 276
ОТ 6 АПРИЛ 2012 Г.

за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2011 г.
На основание чл. 9, ал. 4 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2011 г. съгласно
приложение № 1.
2. Приема отчета за приходите и разходите
по бюджета на Националния компенсационен
жилищен фонд за 2011 г. съгласно приложение № 2.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение № 1
към т. 1
ОТЧЕТ
за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд при
Министерския съвет за периода 1 януари – 31 декември 2011 г.
С чл. 9, ал. 1 от Закона за уреждане правата на
граждани с многогодишни жилищноспестовни
влогове (ЗУПГМЖСВ) на Управителния съвет
(УС) на Националния компенсационен жилищен
фонд (НК ЖФ) е възложено изпълнението на
следните функции:
1. Управление на имуществото на фонда.
2. Определяне на левовия индекс на спестовното число.
3. Контрол върх у дейност та на местните
комисии.
С § 19 от преходните и зак лючителните
разпоредби на Правилника за прилагане на
ЗУПГМЖСВ изпълнението му е възложено на
УС на НКЖФ.
I. Управление на имуществото на фонда.
1. Организиране набирането на средствата по
фонда по реда на чл. 6, ал. 1 от закона:
а) субсидия в размер до 1 на сто от приходите
на държавния бюджет;
б) постъпления от дарения и помощи от
български и чуждестранни лица;
в) постъпления от продажба на жилища и
вили, отнети в полза на държавата със съдебен акт;
г) възстановени средства от продавача, полу чил компенсации по този закон – § 16 от
преходните и заключителните разпоредби на
ППЗУПГМЖСВ.
Независимо че разпоредбата на чл. 6, ал. 1,
т. 2 беше отменена със Закона за изменение и
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допълнение на ЗУЖВГМЖСВ (ДВ, бр. 100 от
2008 г.), в НКЖФ постъпиха средства по фонд
„Жилищно строителство“ в размер 160 080,11 лв.
Субсидията по буква „а“ е най-големият източник на средства по НКЖФ. Със Закона за
държавния бюджет на Република България за
2011 г. и с Постановление № 334 на Министерския съвет от 2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2011 г.
(приложение № 2 към чл. 1, ал. 2 – бюджет на
Министерския съвет за 2011 г.) за НКЖФ като
второстепенен разпоредител с бюджетни кредити бяха предвидени средства за обезщетения и
помощи за домакинства (левови компенсации)
в размер 11 130 000,00 лв.
По наше предложение беше извършена корекция и на основание чл. 34, ал. 3 от Закона
за устройството на държавния бюджет и § 45
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. средствата по § 42-00
„Текущи трансфери, обезщетения и помощи за
домакинства“ бяха увеличени с 19 000,00 лв. и
по уточнен план са 11 149 000,00 лв.
С § 4 от Постановление № 259 на Министерския съвет от 2010 г. за изменение и допълнение
на нормативни актове НКЖФ беше преобразуван
във второстепенен разпоредител с бюджетни
кредити към министъра на финансите.
На основание на утвърденото месечно разпределение Министерството на финансите превеждаше регулярно средства по фонда.
От приходоизточниците по букви „б“ и „в“
няма постъпления.
Неп равомерно пост ъпи ли те по смет ката
на НК ЖФ средст ва по бу к ва „г“ в размер
24 482,77 лв. постъпваха по сметката на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити.
2. Целево изразходване на средствата на
НКЖФ.
Съгласно чл. 7, ал. 1 ЗУПГМЖСВ средствата
на фонда се разходват за финансово компенсиране на жилищноспестовните влогове чрез левова
компенсация на определените към 31 декември
1990 г. спестовни числа по тях съобразно действащия левов индекс.
През 2011 г. на местните комисии са преведени средства за компенсации общо в размер
11 172 885,99 лв., с които са компенсирани правоимащи спестители по 1664 бр. влогове, като
средната компенсация по един влог е 6714,47 лв.
II. Определяне на левовия индекс на спестовното число.
На основание чл. 7, ал. 2 ЗУПГМЖСВ УС на
НКЖФ определя периодично размера на левовия индекс на спестовното число, като основни
критерии са: инфлационните процеси в страната, пазарните цени на жилищата и наличните
средства по фонда.
От влизането в сила на ЗУПГМЖСВ – 3 август 1992 г., съобразявайки се с горните условия,
УС на НКЖФ е променял многократно левовия
индекс на спестовното число, като последната
промяна е в сила от 1 май 2008 г. и индексът е
в размер 0,08 лв., който действа и понастоящем.
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IІІ. Контрол на дейността на местните комисии.
Контролът върху дейността на местните комисии се осъществява в трите му форми – предварителен, текущ и последващ.
1. Предварителен контрол.
Предварителният контрол се осъществява
при утвърждаването на съставите на местните
комисии (числен състав, председател и мандат)
от страна на УС на НКЖФ, както и при утвърждаване на промените в местните комисии.
Контролът се изразява в проверка на спазването
на изискванията на чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ във
връзка с чл. 16, ал. 1, 2 и 3 от правилника за
прилагането му. Утвърдените състави и промени
в състави на местни комисии с решения на УС
на НКЖФ за 2011 г. са общо 50.
2. Текущ контрол.
Текущият контрол се осъществява чрез проверки на място на съответната местна комисия
по следните дейности: съставяне на списъци на
правоимащи жилищноспестовни вложители;
правилно определяне на полагащата се компенсация съобразно действащия левов индекс на
спестовно число. Управителният съвет на НКЖФ
осъществява методическа дейност чрез указания
до местните комисии по конкретни въпроси с
оглед еднаквото прилагане на разпоредбите на
закона и правилника чрез експертна помощ за
решаването на определени случаи.
През отчетния период бяха посетени 37 местни комисии и бе оказана методическа помощ за
подобряване на дейността им.
3. Последващ контрол.
Последващият контрол се осъществява чрез
проверка на решенията на местните комисии.
Елемент на този контрол е проверката на тримесечните отчети за движението на средствата
по НКЖФ на местните комисии, които се представят в Изпълнителния орган на фонда заедно
с поименни списъци на ж илищноспестовни
вложители, получили левова компенсация от
фонда. С оглед на подобряване на дейността и
упражняването на действен и ефективен контрол
при финансовото компенсиране на граждани и
във връзка с чл. 9 ЗУПГМЖСВ местните комисии
по общини предоставят изготвените окончателни списъци по чл. 7 ППЗУПГМЖСВ, както и
компенсираните жилищноспестовни вложители
за времето от влизането в сила на закона на
магнитен носител. Това създава предпоставки
за бързо и точно обработване и обобщаване на
информацията от цялата страна. Като резултат
от предварителния и текущия контрол през отчетния период няма констатирани неправомерни
решения на местните комисии.
ІV. Решения на УС на НКЖФ.
В изпълнение на възложените му правомощия
УС на НКЖФ е провел през отчетния период 7
заседания, на които са приети 36 решения относно:
– приемане на годишен (за 2010 г.) и тримесечни отчети за движението на средствата на
НКЖФ през 2011 г.;
– изготвяне и приемане на отчета за дейността на УС за 2010 г. и на отчета за приходите и
разходите по бюджета на фонда за същия период;
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– приемане за сведение на утвърдения от главния секретар на Министерския съвет бюджет на
НКЖФ за 2011 г., промени в средната работна
заплата на служителите от Изпълнителния орган,
както и други решения, свързани с дейността му;
– утвърждаване на числения състав, на председателите и на мандата на местните комисии;
– утвърждаване на промени в състава на
местни комисии.
Отчетът за дейността на УС на НКЖФ за
периода 1 януари – 31 декември 2011 г. и отчетът
за приходите и разходите по бюджета на НКЖФ
за същия период са приети с решение на УС на
НКЖФ по Протокол № 2 от 22 февруари 2012 г.

Приложение № 2
към т. 2
ОТЧЕТ
за приходите и разходите на Националния компенсационен жилищен фонд за 2011 г.
Наименование на показателите

Отчет за
2011 г.
(в хил. лв.)

I. Приходи

160

1. Други неданъчни приходи – чл. 6,
ал. 1, т. 2 ЗУПГМЖСВ

160

2. Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и
начети – § 16 от преходните и
заключителните разпоредби на
ППЗУПГМЖСВ

0

II. Разходи

11 333

1. Заплати и възнаграждения за
персонала, нает по трудови правоотношения, и други възнаграждения
и плащания за персонала по извънтрудови правоотношения

124

2. Осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено
осигуряване (ДОО), здравноосигурителни вноски от работодатели и
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели

21

3. Издръжка

39

4. Обезщетения и помощи за домакинства (левови компенсации по
жилищноспестовни влогове)

11 148

5. Придобиване на дълготрайни
материални активи

0

III – V. Трансфери (субсидии)

11 173

1. Получени трансфери (+)

11 321

2. Предоставени трансфери (-)

-184

3. Трансфери за поети осигурителни
вноски (в сила от 01.07.2003 г.)

36

VI. Дефицит/излишък = I – II +
III + IV + V

0

VII. Финансиране
3848

0
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РЕШЕНИЕ № 279
ОТ 6 АПРИЛ 2012 Г.

за допълнително отчуждаване на част от
имот – частна собственост, за държавна
нужда за изграждане на обект „АМ „Хемус“
Софийски околовръстен път – пътен възел
„Яна“, участък от км 0+000 до км 8+460“, в
землището на с. Долни Богров, район „Кремиковци“, Столична община
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост, чл. 60,
ал. 1 и 4 от Административнопроцесуалния
кодекс и предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни държавни и
значими обществени интереси, своевременно
приключване на отчуждителните процедури
и осъществяване на строителните дейности
в определените срокове
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект „АМ „Хемус“ Софийски
околовръстен път – пътен възел „Яна“, участък
от км 0+000 до км 8+460“, съгласно влязъл в
сила парцеларен план, одобрен със Заповед
№ РД-02-14-1777 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 30 август
2011 г., част от имот – частна собственост,
намиращ се в землището на с. Долни Богров,
район „Кремиковци“, Столична община, представляващ поземлен имот с идентификатор
№ 22304.7979.254 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-57 на изпълнителния директор
на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър от 3 септември 2010 г., местността
Бандова воденица, с площ на частта 2508 кв.
м, с трайно предназначение на територията:
земеделска, с начин на трайно ползване: друг
вид земеделска земя, целият с площ 3908
кв. м, при съседи: поземлен имот с идентификатори № 22304.7979.233, 22304.7979.234,
22304.7979.4, 22304.7979.553, 22304.7979.269,
22304.7979.241 и поземлен имот с идентификатор № 22304.7979.232.
Размерът на паричното обезщетение е
286 лв. съгласно експертна оценка за определяне пазарната стойност на имота от декември 2011 г., изготвена от оценител на имоти,
дължимо на Недялко Георгиев Костов с адрес:
София, район „Кремиковци“, кв. Челопечене,
ул. Гилица 15.
2. Средствата, необходими за финансиране
на процедурата по отчуждаване на имота по
т. 1, са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“.
3. Допуска предварително изпълнение на т. 1.
4. Разпореж дането за доп ускане п редварително изпълнение на т. 1 може да се
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обжалва пред Върховния административен
съд в 3-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
5. Решението по т. 1 може да се обжалва
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
3849

РЕШЕНИЕ № 286
ОТ 6 АПРИЛ 2012 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материали – доломити, от находище
„Студена“, участък „Магстрой“, разположено
в землищата на с. Студена и с. Витошко,
община Перник, област Перник, на „Магстрой“ – ООД, София
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от Закона
за концесиите във връзка с чл. 71 от Закона
за подземните богатства и § 105, ал. 2 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.)
и мотивирано предложение на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства – строителни материали – доломити, представляващи изключителна държавна
собственост, от находище „Студена“, участък
„Магстрой“, разположено в землищата на
с. Студена и с. Витошко, община Перник, област Перник, който се извършва със средства
на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
229 386 кв. м, която съвпада с площта на запасите и ресурсите на находище „Студена“,
участък „Магстрой“, и е индивидуализирана
с координатите на граничните точки от № 1
до № 24 по контура на площта в координатна
система „1970 г.“, съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 35 години. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила
от датата на предоставянето на банковата
гаранция по т. 8.1.1.
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5. Определя пряко за концесионер „Магстрой“ – ООД, София – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 0429 от
18 ноември 2010 г., издадено от министъра
на околната среда и водите.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по т. 1
се осъществява след съгласуване от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма на
проектите и плановете по т. 7.2.3, изготвени въз
основа на мерките и условията на Решение по
оценка на въздействието върху околната среда
№ ПЕ-02-02/2010 г. на Регионалната инспекция
по околната среда и водите – Перник.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии и
земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната
и обществения ред.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица, освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
6.4.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.4. да спазва указани ята, давани от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма при съгласуване на проектите;
6.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия.
6.5. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
6.6. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6.7. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената
концесия, само върху земя от концесионната
площ, върху която е придобил съответни права
при условията и по реда на Закона за подземните богатства, и след съответна промяна на
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предназначението є при условията и по реда
на Закона за опазване на земеделските земи
и на Закона за горите.
6.8. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната площ
и пътните връзки между площта на находището
и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива доломити от находището
по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – доломити;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Студена“, участък „Магстрой“,
складиране, преработка, транспорт и продажба
на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията. С допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока за концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
7.2.2. да извършва концесионното плащане
при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
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7.2.3. да изработи и съгласува с министъра на икономиката, енергетиката и туризма,
а при необходимост и с други компетентни
държавни органи при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
7.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта по
т. 7.2.3.1; концесионерът представя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма
на всеки 5 години от срока на концесията
актуализация на проекта за ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и за
рекултивация на засегнатите земи;
7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти,
правата върху горски територии и земеделски
земи, културни ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред;
7.2.5. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадените количества доломити и среднопретеглената им продажна цена
за отчетния период – до 15 дни след изтичане
на отчетния период;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
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7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на Регионалния исторически музей – Перник;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на находището
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6.2;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 8.1;
7.3.5. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от основните
задължения по това решение и по договора
и/или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния
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договор, в т.ч. концесионно плащане, данък
върху добавената стойност (ДДС), лихви и
неустойки, както следва:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е 27 594 лв. и се предоставя
не по-късно от 7 дни след датата на подписване
на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС и се предоставя на
концедента до 31 януари на съответната година;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 8.1 концесионерът е длъжен да
възстанови нейния размер в 10-дневен срок от
уведомлението на концедента за усвояването є.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Дължат се неустойки и лихви при
неизпълнение и при забавено изпълнение на
договорните задължения. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът и размерът на санкциите
се определят в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху което се дължи ДДС,
както следва:
9.1. Парични плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като
срокът на плащане е 30-о число на месеца,
следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката
за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни
и скалнооблицовъчни материали – приложение
№ 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите и
методиката за определяне на концесионното
възнаграждение за добив на подземни богатства
по реда на Закона за подземните богатства,
приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане по т. 9.3 за
единица добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по
т. 9.3 не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./
тон. Тази стойност се индексира ежегодно с
процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по
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информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период от срока
на концесията не може да бъде по-нисък от
8623 лв., определен на базата на 28 744 тона/
шестмесечие добити доломити и предвидената стойност за единица добито подземно
богатство съгласно т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променя с допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
9.7. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася от името и за сметка на
концесионера част от концесионното плащане в
размер 50 на сто от сумата, определена по реда
на т. 9.3 или 9.5, по бюджета на Община Перник по ред, определен в концесионния договор.
10. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на
дейностите, предвидени в съгласуван проект
за техническа ликвидация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите
земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства, при условия и по ред,
определени в концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Магстрой“ – ООД,
София, в тримесечен срок от влизането в сила
на решението за предоставяне на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
по т. 2
Координатен регистър на граничните точки по
контура на концесионната площ на находище
„Студена“, участък „Магстрой“
Координатна система „1970 г.“
Точка
№

Координати
X (север), м

Y (изток), м

1

2

3

1.

4581221,0

8481967,4

2.

4581389,4

8481872,7

3.

4581630,4

8481732,2
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1

2

3

4.

4581734,1

8481671,8

5.

4581743,1

8481680,8

6.

4581812,8

8481621,1

7.

4581860,3

8481637,7

8.

4581897,9

8481605,0

9.

4581959,5

8481551,6

10.

4582017,2

8481560,7

11.

4582048,1

8481569,2

12.

4582127,6

8481571,2

13.

4582120,9

8481647,6

14.

4582106,2

8481813,5

15.

4582017,6

8481912,8

16.

4581985,6

8481916,4

17.

4581963,0

8481919,0

18.

4581893,0

8481870,0

19.

4581793,9

8481918,5

20.

4581624,1

8482001,7

21.

4581560,5

8482032,8

22.

4581511,5

8482056,8

23.

4581359,9

8482146,5

24.
3850

4581327,8

8482111,6

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България
и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на чл. 3.2, параграф „а“
от Споразумението между правителството
на Република България и правителството
на Конфедерация Швейцария за техническо
сътрудничество
(Ратифицирано със закон, приет от 41-ото
Народно събрание на 25 януари 2012 г. – ДВ,
бр. 11 от 2012 г. В сила от 7 февруари 2012 г.)
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА
ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
Изх. № 54-76-9
ВЕРБАЛНА НОТА
Министерството на външните работи на
Република България поднася своите почитания
на посолството на Конфедерация Швейцария
в София и позовавайки се на негова Вербална

ВЕСТНИК

БРОЙ 30

нота № 86 от 25 септември 2009 г. във връзка
със Споразумението между правителството
на Република България и правителството на
Конфедерация Швейцария за техническо сътрудничество, подписано на 18 юли 1994 г., има
честта от името на правителството на Република
България да го информира за съгласието на
българската страна формулировката на член 3.2,
параграф „а“ от гореспоменатото споразумение
да се измени, както следва:
„a) приемат, че мита, данъци или други
подобни държавни налози по отношение на
всичкото оборудване и материали, предоставени
от швейцарските партньори по проекта, били
те публични, или частни, няма да се финансират от безвъзмездната помощ от швейцарската
страна. Такива мита, данъци или други подобни
държавни налози ще бъдат за сметка на съответните български бенефициенти или ще се
финансират от държавния бюджет.“
Министерството на външните работи на Република България отправя молба за потвърждение
за наличие на споразумение между страните, каквото ще съставляват тази нота и нотата-отговор
на уважаемото посолство. Същото споразумение
подлежи на ратификация съгласно българското
законодателство и ще влезе в сила на датата, на
която правителството на Република България
уведоми правителството на Конфедерация Швейцария, че са изпълнени всички вътрешноправни
процедури за влизането му в сила.
Министерството на външните работи на
Република България се ползва от случая, за
да поднови пред посолството на Конфедерация
Швейцария уверенията във високата си към
него почит.
София, 4 ноември 2011 г.
До
Посолството на
Конфедерация Швейцария
София
КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ
ПОСОЛСТВО НА ШВЕЙЦАРИЯ
В БЪЛГАРИЯ
НОТА 95
Посолството на Швейцария поднася своите
почитания на Министерството на външните работи на Република България и позовавайки се
на негова Вербална нота 54-76-9 от 4 ноември
2011 г., свързана със Споразумението между
правителството на Конфедерация Швейцария
и правителството на Република България за
техническо сътрудничество, подписано в София
на 14 юли 1994 г., има честта да информира
министерството, че размяната на негова нота
54-76-9 и тази нота представлява споразумение
между Швейцария и България за изменението
на член 3.2, параграф „а“ на споразумението от
18 юли 1994 г. Отбелязва се, че споразумението
за това изменение влиза в сила от датата на
уведомлението от правителството на Република
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България до правителството на Конфедерация
Швейцария, че всички вътрешноправни процедури за влизането му в сила са изпълнени.
Посолството на Швейцария се ползва от
случая да поднови на Министерството на външните работи на Република България уверението
във високата си към него почит.
София, 25 ноември 2011 г.
До
Министерството на външните работи
на Република България
София
3843

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

за е-инфраструктурата в Югоизточна Европа
между Министерството на образованието,
ученето през целия живот и религиозните
въпроси – Република Гърция, Министерството на образованието и науката – Република
Албания, Министерството на съобщенията
и транспорта – Босна и Херцеговина, Министерството на образованието, младежта
и науката – Република България, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – Република
България, Генералния секретариат за изследвания и технологии, Министерството
на информационното общество и администрацията – Република Македония, Академията на науките на Молдова – Република
Молдова, Министерството на науката – Черна гора, Националната служба за научни
изс ледвания – Р у мъния, Министерството
на образованието и нау ката – Република
Сърбия, и Съвета по научни и технологични
изследвания на Турция – Република Турция
(Одобрен с Решение № 134 от 16 февруари
2012 г. на Министерския съвет. В сила от
датата на подписването – 12 март 2012 г.)
Настоящият Меморандум за разбирателство (МР) е изготвен на 10 декември 2011 г.,
наричана по-долу дата на изготвяне.
Меморандумът влиза в сила с полагането
на последния подпис.
С настоящото се постига споразумение за
следното:
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1. Преамбюл
E-инфраструктурата е ключов фактор за
провеждане на съвременни научни изследвания, предоставящ основополагащи мрежови
и компютърни услуги за изследователската и
образователната общност. Страните от Югоизточна Европа си сътрудничат в продължение
на десетилетие на техническо ниво в областта
на е-инфраструктурата, чрез редица проекти
на Европейската комисия и други донори.
Освен това проектът SEER A-EI е обединил
правителствените органи по настоящия МР
в отворена дискусия за политиките и програмите за е-инфраструктурата. Настоящият МР
надгражда съществуващото сътрудничество
на техническо ниво и на ниво политики,
като предлага дългосрочна визия за трайно
сътрудничество в региона на ЮИЕ.
2. Определения
„Дата на изготвяне“ е датата, на която е
създаден настоящият МР.
„НИОМ“, или Национална изследователска
и образователна мрежа, е органът, който предоставя мрежови услуги за взаимна свързаност на изследователските и образователните
общности на национално ниво.
„НГИ“, или Национална грид инициатива,
е национа лна инициатива, предоставяща
мрежови компютърни ресурси за изследователските и образователните общности на
национално ниво.
„ВПИ“ означава високопроизводителна
изчислителна технология.
„SEE-LIGHT“, или Ламбда мрежово съоръжение за изследователска дейност и образование в Югоизточна Европа (South-East European
Lambda Network Facility for Research & Education),
е проект по Гръцкия план за икономическо
възстановяване на Балканите (HiPERB) за
изграждане на мрежа от оптични влакна (dark
fiber) в региона.
„SEERA-EI“, или Изследователска област за
е-инфраструктура в Югоизточна Европа (South
East European Research Area for eInfrastructures), е
проект по инструмента ER ANET на Седмата
рамкова програма на ЕК, с чиято подкрепа
се разработи настоящият МР.
„Страна“ или „Страни“ са всички правителствени органи, изброени по-горе, които са
подписали настоящия МР.
На настоящия етап се изпълняват няколко
ключови проекта в областта на е-инфраструкутрата за региона на Югоизточна Европа
и това са SEE-LIGHT и HP-SEE. Проектът
SEE-LIGHT си поставя за цел да реализира
европейската мрежа Ламбда за регионалните
изследователски и образователни общности,
а инфраструктурата за високопроизводителни
изчисления (HP-SEE) обвързва съществуващите национални съоръжения за HPC в съвместна инфраструктурна мрежа с достъп за
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учените от Югоизточна Европа. Тези проекти
са резултат от предходни сътрудничества, като
SEEREN – проект, чрез който стана възможно свързването на научно-образователните
общности от Югоизточна Европа с паневропейската инфраструктура GEANT, както и
серията проекти SEE-GRID, които изградиха
регионалната грид инфраструктура.
3. Главни стратегически цели
Ние, правителствените органи, подкрепящи
електронната инфраструктура (е-инфраструктура) за изследвания и наука в страните от
Югоизточна Европа (ЮИЕ), в контекста на
нашите ангажименти по проекта SEER A-EI
по Седма рамкова програма и в по-широкия
контекст на насоките на ЕС за е-инфраструктурата се споразумяваме за следните ключови
моменти в областта на е-инфраструктурата:
От чи таме ва ж ност та на елек т ронната
инфраструктура и по-специално на изследователските мрежи, грид технологиите, технологиите „в облак“ и високопроизводителните
изчислителни технологии за подпомагане на
изследователите в ЮИЕ и за премахване на
дигиталното разделение.
Потвърждаваме съществуващото сътрудничество между страните в региона, изразяващо се в редица инициативи и проекти на
Европейската комисия, и ще продължим да
подкрепяме националните представители в
такива инициативи.
Подкрепяме по-конкретно сътрудничеството между националните изследователски и
образователни мрежи (НИОМ), националните грид инициативи (НГИ) и националните
инициативи за високопроизводителни изчислителни технологии и ще продължаваме да
го правим.
Потвърждаваме съществуващите форми
на научно сътрудничество в региона между
изследователски организации, които използват
е-инфраструктурата за своята научна работа,
и ще продължаваме да подкрепяме и стимулираме съвместните регионални научни
изследвания, които изискват използване на
е-инфраструктура.
Отчитаме важност та за изследванията
и образованието на регионалната мрежова
инфраструктура по SEE-LIGHT и свързаните
с нея мрежови дейности с мултигигабитова
скорост в региона и по-конкретно важността
от изграждането на международни връзки от
оптични влакна (dark fiber). Ще подкрепяме
най-малко на политическо ниво развитието на
такава регионална мрежова инфраструктура,
включително трансгранични връзки, както и
установяването на регионално сътрудничество
за експлоатирането на настоящата и бъдещата
оптична мрежова инфраструктура в региона,
което ще се извърши от НИОМ в страните,
участващи в проекта SEE-LIGHT.
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Отчитаме важността на научните изследвания на грид и високопроизводителните
изчислителни технологии, на технологиите
„в облак“ и по-специално насърчаваме споделянето на тези изчислителни ресурси между
страните от региона.
Подкрепяме концепцията за съвместно
регионално експлоатиране на такава национална изчислителна инфраструктура (например
сътрудничество за регионално използване
на високопроизводителните ресурси) и ще
подкрепяме най-малко на политическо ниво
такъв вид сътрудничество между националните власти, отговарящи за експлоатацията
на такава инфраструктура.
Отчитаме важността на щадящия ефект
на посочените информационни технологии
за опазването на околната среда, като грид,
високопроизводителните технологии и технологиите „в облак“.
Отчитаме важността на споделянето на
научни данни между изследователски екипи
в региона на ЮИЕ и имаме желание да си
сътрудничим по въпросите на достъпа до данни, споделеното актуализиране и запазване на
информация и поверителността на данните.
Подкрепяме политиката на отворен достъп за учените от региона до националните
изчислителни ресурси.
Съгласни сме да обменяме дългосрочно
ноу-хау относно стратегии, управление на
програми и условия за финансиране, касаещи
програмите и действията за финансиране на
е-инфраструктура, които прилагаме на национално ниво.
Съгласни сме да запазим комуникационната
платформа, използвана от проекта SEERA-EI,
която ще подпомогне този обмен на информация в бъдеще.
На п ъ л но под к реп я ме п репор ък и т е на
проекта SEER A-EI относно прилагането на
националните програми, както и препоръките
за регионално сътрудничество между правителствените органи.
Насърчаваме и се ангажираме да подпомагаме участието на НИОМ, НГИ и изследователски организации от ЮИЕ, използващи
електронна инфраструктура, в текущата Седма
рамкова програма на ЕС и в други международни и регионални програми, както и в бъдещата европейска програма „Хоризонт 2020“.
Затова потвърж даваме нашата бъдеща
твърда решителност да предприемем всички
необходими стъпки за укрепване на националната и регионалната е-инфраструктура и
да си сътрудничим в регионалната политика,
въпросите по управление на стратегии и програми, касаещи е-инфраструктурата в рамките
на нашите задължения.
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Накрая приканваме Европейската комисия да разгледа настоящото споразумение и
да го подкрепи с политически, финансови
и технически средства в рамките на своите
правомощия.
4. Влизане в сила, продължителност, прекратяване и оттегляне
А. Настоящият МР влиза в сила след
подписването му от всички страни.
Б. Настоящият МР ще остане в сила
най-малко 5 години след датата на влизане в
сила.
В. Продължителността на МР се удължава автоматично за една година след края
на първоначалния 5-годишен период или след
края на всяко годишно удължаване.
Г. Настоящият Меморандум може да
се изменя само след писменото съгласие на
страните.
Д. Настоящият МР може да бъде прекратен след взаимното съгласие на всички
страни след писмено предизвестие от 60 дни.
Е. Всяка страна може да реши да се
оттегли от настоящия МР чрез 3-месечно
писмено предизвестие.
Ж. Ако някой от правителствените органи,
изброени по-горе, не подпише МР в срок до
31 март 2012 г., то той няма да бъде страна
по него.
5. Управленска структура
Всяка „страна“ ще определи едно лице и
един заместник, които да действат като нейни
представители в създадения за целта Комитет
по МР. Всяко лице, номинирано по този начин
от дадена страна, трябва да заема достатъчно
висока управленска длъжност, която му дава
възможност да взема решения и да гласува
от името на съответната страна.
6. Поверителност
А. Всяка страна е длъжна да гарантира,
че всяка информация, разкрита от една организация на друга за целите на МР и идентифицирана писмено и приета от получателя
като поверителна преди или по времето на
разкриването є, ще бъде третирана като
стриктно поверителна.
Б. Нищо в настоящия МР не възпрепятства която и да е страна от разкриване или
запазване на информация, предоставена от
друга страна и определена като поверителна,
с цел спазване на законова или друга разпоредба или заповед на съответния съд или
компетентен орган.
7. Общи разпоредби
А. Известия: Всяко известие, изпратено
до другите страни по повод настоящия МР,
трябва да бъде в писмена форма.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

Б. Прехвърл яне: Дадена страна н яма
право да възлага или прехвърля правата и
задълженията по настоящия МР като цяло или
частично, без да е получила предварително
писмено съгласие от останалите страни, като
това съгласие не може да бъде оттегляно или
забавяно неоснователно.
В. Изменение: Никакви варианти или изменения на настоящия МР не могат да влязат
в сила, освен ако не са изготвени писмено и
подписани от упълномощения представител
на всяка страна.
Г. Липса на представителство: Никоя
страна няма правомощията да прави каквито
и да е декларации или да поема ангажименти,
както и да носи каквато и да е отговорност
от името на друга страна.
Д. Отговорност: Всяка страна е съгласна, че няма никакви гаранции, изрични или
косвени, за използването на каквато и да е
информация или материали, предоставени
съгласно или по повод настоящия МР. Дадена
страна не носи отговорност пред друга страна
за всякакви последващи или случайни щети
или вреди във всички случаи от употребата
на такава информация или материали.
Е. Приложимо право: Настоящият меморандум за разбирателство се основава на
и се тълкува съгласно европейското законодателство.
8. Заключителни разпоредби
А. Никоя страна няма право да намалява,
забавя или отменя каквито и да е задължения, произтичащи от настоящия МР, като се
позовава на предишни споразумения, ако те
не са посочени в настоящия МР.
Б. Целта на настоящия МР е да послужи
като споразумение в полза на всички страни
и да предостави рамка за непрекъснат диалог
между тях, за прилагане на съвместни стратегии, свързани с основните цели, споменати
по-горе.
3792

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 41 от 2008 г. за изискванията
към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с
цел търговия, към пансиони и приюти за
животни (ДВ, бр. 1 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 101 се създава ал. 3:
„(3) Помещенията по ал. 1 т. 6, 8 и 9
трябва да са минимум по едно на територията на съответната община.“
§ 2. Член 102 се изменя така:
„Чл. 102. Приюти, в които се настаняват
безстопанствени кучета и/или котки, може
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да извършват и дейностите кастрация, обезпаразитяване, ваксинации, идентификация
с микрочип, осиновяване и дейностите по
глава седма, раздел VII от ЗВД.“
§ 3. Член 104 се изменя така:
„Чл. 104. Помещенията по чл. 101, ал. 1,
т. 2, 6 и 8 трябва да отговарят на следните
изисквания:
1. стените и подовете на помещенията,
в които са настанени животните, трябва да
бъдат изградени от непропусклив и нехигроскопичен материал, който може лесно да
бъде почистен и дезинфекциран; те трябва
да са устойчиви на издраскване и дъвчене;
2. в затворените помещения за животни
трябва да има достатъчно добра вентилация;
в тези помещения стените и покривът трябва
да са добре изолирани;
3. в помещенията за болни и наранени
животни температурата не трябва да е пониска от 10°С.“
§ 4. В чл. 105 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „като общата квадратура
отговаря на изискванията на чл. 34, ал. 1,
т. 1 ЗЗЖ.“ се заличават.
2. В ал. 6 след думите „трябва да има“ се
добавя „дървени скари, пластмасови кучешки
легла или други подходящи материали, които
да покриват 1/3 от площта на помещението є“.
§ 5. Член 106 се изменя така:
„Чл. 106. (1) Котките, обработени съгласно
чл. 56 ЗЗЖ, се възстановяват в индивидуални клетки. При необходимост котките се
настаняват в помещения и/или външни заграждения, които са изолирани по подходящ
начин от достъп на кучета.
(2) В помещенията за настаняване на котки трябва да има подходящо легло за всяка
котка, котешка тоалетна и приспособления
за точене на нокти.
(3) Загражденията за котки са оборудвани
с индивидуални колибки, котешка тоалетна,
приспособления за точене на нокти. Минимално осигурената площ на всяка котка трябва
да бъде 1 кв.м.“
§ 6. В чл. 110, ал. 1 след думите „превозни средства“ се поставя запетая и се добавя
„лицензирани съгласно чл. 163 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност“.
§ 7. Член 111 се изменя така:
„Чл. 111. (1) Животните се залавят при
спазване на изискванията на чл. 42 от Закона
за защита на животните от специализиран
екип с ръце, примки, мрежи и други хуманни
методи, а ако това е невъзможно, чрез употреба на упойващи вещества, чиято дозировка
се определя от ветеринарен лекар.
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(2) Ветеринарният лекар по чл. 42, ал. 4
ЗЗЖ ръководи екипите за залавяне на животните чрез инструктаж и осъществява контрол при приемане на заловените животни
в приюта.
(3) При залавянето на котки се спазват
изискванията на чл. 56, ал. 2 от Закона за
защита на животните.“
§ 8. В чл. 113 се правят следните изменения:
1. В т. 2 буква „д“ се заличава.
2. В т. 3 думата „рогата“ се заличава.
§ 9. Член 114 се изменя така:
„Чл. 114. (1) В приюта се приeмат безстопанствени животни в часовете от 8 до 20 ч.
За спешни случаи се осигурява 24-часово
дежурство поне в един приют на територията
на общината.
(2) При подаване на сигнал за наранено
или болно животно собственикът на приюта
или упълномощен от него служител трябва
да се погрижи животното да бъде прието в
приюта или в едно или повече ветеринарномедицински лечебни заведения, регистрирани
по реда на чл. 30 ЗВД, с които приютът има
договор за сътрудничество.
(3) При подаване на сигнал за животно
с агресивно поведение, представляващо непосредствена опасност за живота и здравето
на хора и животни, се изпраща незабавно
специализиран екип за неговото залавяне и
настаняване в приют.
(4) Ако за животното има основателни
подозрения за заразяване с бяс, собственикът
на приюта или упълномощен от него служител трябва да го изолира и да уведоми Българската агенция по безопасност на храните
(БАБХ) или съответната областна дирекция
по безопасност на храните (ОДБХ).“
§ 10. Член 117 се изменя така:
„Чл. 117. (1) Кърмещи животни с малки и
болни животни се настаняват задължително в
индивидуални клетки в затворени помещения
(постройки) при спазване на изискванията
на чл. 104, т. 3.
(2) Животни с агресивно поведение се
настаняват в индивидуални клетки.“
§ 11. В чл. 118 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Животно със съмнение за заболяване
се поставя под карантина за 14 дни по начин,
който не позволява контакт с други животни.“
2. Алинея 4 се отменя.
§ 12. В наименованието на раздел V думата
„нови“ се заличава.
§ 13. Член 121 се изменя така:
„Чл. 121. Редът за достъп на граждани в
приютите се определя с правилник за вътрешния ред, съгласуван със съответната ОДБХ,
на чиято територия се намира.“
§ 14. В чл. 122 се правят следните изменения:
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1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Собственикът на приюта, управителят
или упълномощен от него служител изисква
валиден ветеринарномедицински паспорт и
документ за платена такса по чл. 175 ЗВД,
доказващи собствеността на животното.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Преди да напуснат приюта, котките и
кучетата трябва да бъдат идентифицирани с
микрочип, ако нямат идентификация.“
§ 15. Член 123 се отменя.
§ 16. В чл. 124 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При осиновяване на животно от приют
осиновителите:
1. подписват декларация за осиновяване
по образец, посочен в приложение № 3, с
която се задължават да се грижат добре за
осиновеното животно;
2. регистрират го в общината по местоживеене;
3. попълват декларация, че ще осигуряват
на животното необходимата площ за отглеждане съгласно чл. 34 ЗЗЖ.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Кметът на общината, на чиято територия е адресът на осиновителя, или упълномощени от него лица, може да извършват
проверки относно спазване на обстоятелствата
по ал. 1.“
§ 17. В чл. 126 в ал. 2, т. 4 думите „ако
има такъв“ се заличават.
§ 18. В чл. 127 думата „приема“ се заменя
с „утвърждава“.
§ 19. Създава се раздел VII: „Минимални
изисквания към приюти от отворен тип“ с
чл. 128а, 128б, 128в, 128г, 128д, 128е, 128ж,
128з, 128и и 128к:
„Раздел VII
Минимални изисквания към приюти от отворен тип
Чл. 128а. (1) Приюти от отворен тип се
регистрират по реда на чл. 137 ЗВД и трябва
да разполагат със:
1. регистрирани по реда на чл. 30 ЗВД
подвижни и/или стационарни ветеринарни
амбулатории и кабинети или сключен договор с такива;
2. помещение за персонала и водене на
картотека;
3. помещение за съхранение и приготвяне
на храна;
4. подходящо място за съхранение на
оборудването и препаратите за почистване
и дезинфекциране на обекта и подходящо
обезопасено място за съхранение на ветеринарномедицински продукти;
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5. помещения за карантина и за изолация
на болни, наранени и кърмещи животни, ако
няма на територията на съответната община
или няма сключен договор за ползване на
такива;
6. помещение с ниска температура и контейнер или хладилна камера за съхранение на
трупове на животни, ако няма на територията
на съответната община или няма сключен
договор за ползване на такива.
(2) Собственикът на приюта от отворен
тип или упълномощено от него лице осигурява ветеринарномедицинско обслужване
на постъпилите животни чрез ветеринарен
лекар към съответния приют или сключен
договор с ветеринарно лечебно заведение,
регистрирано по реда на чл. 30 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
Чл. 128б. (1) Територията на целия приют
от отворен тип трябва да бъде оградена с
ограда, която не позволява преминаването
на домашни и/или диви животни.
(2) Собственикът на приюта от отворен
тип или упълномощено от него лице осигурява денонощна охрана.
Чл. 128в. (1) Животните по чл. 107, ал. 2
и чл. 117 се настаняват в помещения, които
отговарят на изискванията по чл. 105.
(2) Групи до 15 идентифицирани с микрочип животни, с приблизително еднакви възраст и големина се настаняват в къщички,
разположени в отделни заградени дворчета,
като за всяко животно се осигурява самостоятелна къщичка.
Чл. 128г. (1) Всяка къщичка по чл. 128в,
ал. 2 отговаря на следните изисквания:
1. стените, подът и покривът да са изградени
от материал, предпазващ кучетата от неблагоприятни климатични условия;
2. да е с площ не по-малко от 1 кв. м и с
височина не по-малка от 50 см от холката на
кучето до тавана;
3. да е разположена под навес или под завет
и сянка, осигурени от сгради, плътни огради
или растителност, предпазващи кучетата от
неблагоприятни климатични условия;
4. за кучета се използват къщички, съобразени с размера им.
(2) Дворчетата, в които са разположени
къщичките по чл. 128в, отговарят на следните
изисквания:
1. да са оградени;
2. повърхността да е покрита с настилка,
позволяваща лесно почистване и дезинфекция.
(3) Общата площ на дворчетата и къщичките, разположени в тях, да е не по-малко от
3,5 кв. м на куче. В едно дворче се настаняват
до 15 кучета.
Чл. 128д. Приютите от отворен тип отговарят и на изискванията на чл. 102, чл. 107,
ал. 2 и чл. 108 – 127.“
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Чл. 128e. При недостатъчен капацитет в
приютите животните могат да се настаняват в
място за временно настаняване.
Чл. 128ж. (1) Мястото за временно настаняване на кучета се регистрира по реда на
чл. 51 ЗВД в ОДБХ и отговаря на следните
изисквания:
1. оградено е с ограда, която не позволява
преминаването на домашни и/или диви животни;
2. водоснабдено е и е електрифицирано;
3. осигурено е обособено място за съхранение
и приготвяне на храна;
4. осигурен е отделен заключващ се шкаф
за съхранение на материали за почистване и
дезинфекция;
5. сключен е договор с ветеринарен лекар
за ветеринарномедицинско обслужване на
животните;
6. да разполага с навес или подслон, предпазващ кучетата от неблагоприятни климатични
условия;
7. има вход с пропускателен пункт, който е
единственият вход/изход за обекта и разполага
с обособено място за персонала и за ветеринарния лекар по т. 5 за водене и съхранение
на документацията;
8. обособени пространства за настаняване
на агресивни и болни животни;
9. контейнери за съхранение на труповете
на животни;
10. подходящи ограждания за настаняване
на животните, съобразени с физиологичните
и/или поведенческите им особености.
(2) За всяко настанено куче в мястото по
ал. 1 трябва да се осигури площ не по-малко
от 3 кв. м.
Чл. 128з. (1) Във всяко място за временно
настаняване се води регистър, в който се вписват
следните данни:
1. временен номер на животното;
2. описание на животното;
3. идентификационен номер на животното;
4. дата, час и място на залавяне;
5. име на служителя, приел животното;
6. дата и място на преместване в приют;
7. име на служителя, приел животното за
преместване в приют;
8. данни за собственика, ако има такъв, когато си взема кучето.
(2) Данните в регистъра трябва да бъдат
защитени срещу изтриване или неправомерна
промяна.
Чл. 128и. (1) Животните, настанени в местата
за временно настаняване по чл. 128ж, трябва да
се настаняват в приюти при наличен капацитет
на същите.
(2) Преди преместване на кучетата в приютите същите се идентифицират с микрочип
от ветеринарния лекар по чл. 128ж, ал. 1, т. 5.
(3) Кучета, за които се докаже собственост
съгласно чл. 122, се връщат на собственика.
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Чл. 128к. (1) Животни, оставени от собственика, могат да бъдат настанявани само в приюти.
(2) В случаите по ал. 1 в приюта трябва да се
представят данни за първоначалния собственик,
неговото съгласие правата на собственост да
бъдат прехвърлени върху приюта и документацията на животното.“
§ 20. В чл. 129, ал. 3 думите „самостоятелно,
едновременно с проверки с друга цел или по
сигнал за нарушения“ се заменят със „съгласно
чл. 59 от Закона за защита на животните“.
§ 21. В чл. 130, ал. 1, т. 2 след думата „обекта“
се добавя „със заповед на директора на ОДБХ“.
§ 22. В § 5 от заключителните разпоредби думата „генералния“ се заменя с „изпълнителния“.
§ 23. В приложение № 3 към чл. 98, ал. 1 и
чл. 126, ал. 1, в раздел „Декларация за осиновяване на домашен любимец“ думите „татуировъчен номер“ се заличават и накрая се добавя
„Запознат съм с изискванията за отглеждане“.
§ 24. Навсякъде в наредбата:
1. Думите „Националната ветеринарномедицинска служба“ се заменят с „Българската
агенция за безопасност на храните“.
2. Абревиатурата „НВМС“ се заменя с „БАБХ“.
3. Абревиатурата „РВМС“ се заменя с „ОДБХ“.
Заключителна разпоредба
§ 25. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Мирослав Найденов
3909

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-00-0001 от 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания
(ДВ, бр. 18 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се т. 2:
„2. условията за приемане на теренни археологически проучвания;“.
2. Досегашната т. 2 става т. 3.
§ 2. В чл. 2 се създава ал. 4:
„(4) Подводни археологически проучвания
се извършват при спазване на изискванията
на Конвенцията за опазване на подводното
културно наследство (ДВ, бр. 16 от 2010 г., ратифицирана със закон – ДВ, бр. 84 от 2003 г.).“
§ 3. В чл. 8 т. 7 се изменя така:
„7. изготвяне на предложение за деклариране или за предоставяне на статут на откритите
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археологически обекти по реда на раздели ІІ
и ІІІ от глава пета от ЗКН.“
§ 4. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Археологическото наблюдение е
дейност, чиято основна цел е установяване
на наличието на археологически структури на
дадено място. Археологическото наблюдение
се прилага в случаите по чл. 161, ал. 2 ЗКН, за
да не се допусне да бъдат унищожени или застрашени неизвестни археологически обекти.“
§ 5. В чл. 15, ал. 2 думите „със съгласието
на Съвета за теренни проучвания, отразено“
се заменят с „ако това е посочено“.
§ 6. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Теренните археологически проучвания се извършват с разрешение за теренно
археологическо проучване, издадено от министъра на културата или оправомощено от него
длъжностно лице, въз основа на експертно
становище на Съвета за теренни проучвания.
(2) За спасителни проучвания, включително
археологическо наблюдение по чл. 161, ал. 2
ЗКН, както и такива с цел издирване на археологически обекти с недеструктивни методи,
разрешението за тях се издава от председателя
на Съвета за теренни проучвания.
(3) Теренни проучвания в Република България, включени в международни научноизследователски проекти или планирани с участието
на лице по чл. 150, ал. 2 ЗКН, се одобряват с
разрешение на министъра на културата въз
основа на експертно становище на Съвета за
теренни проучвания.
(4) В случай че е необходимо спасителните теренни проучвания да започнат преди годишните отчети в НАИМ при БАН,
разрешението се издава, след като отчетите
и док у ментаци ята за п ред ходни теренни
археологически проучвания на заявителя са
приети предварително от съответната секция
на НАИМ при БАН.
(5) Разрешение за извършване на теренни
археологически проучвания се издава на лица,
които отговарят на изискванията на чл. 150
ЗКН. Разрешението е със срок на действие
в рамките на календарната година, в която
е издадено.
(6) В разрешението за извършване на теренни археологически проучвания се посочва
и извършването на геофизическо проучване,
ако такова е предвидено в работната програма.
(7) С разрешението за извършване на
теренни археологически проучвания се определят временните граници и охранителни
зони на археологическия обект, предмет на
проучването.“
§ 7. Създават се чл. 17а и 17б:
„Чл. 17а. (1) Заявление за издаване на разрешенията по чл. 17, ал. 1 и 3 се подава чрез
председателя на Съвета за теренни проучвания
до министъра на културата. Към заявлението
се прилагат документите, посочени в чл. 151
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ЗКН. Заявленията за редовни проучвания се
подават до 30 април на съответната календарна година.
(2) Заявленията се подават писмено или по
електронен път. В случаите, когато заявлението се подава по електронен път, се спазват
изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, а документите
се прилагат във вид на сканирани копия,
подписани с електронен подпис.
(3) Заявление за издаване на разрешенията
по чл. 17, ал. 2 се подава по реда на ал. 2 до
председателя на Съвета за теренни проучвания.
(4) В случаите, когато се подава заявление
за провеждане на спасителни проучвания, се
посочва необходимостта от провеждане на
проучването във връзка с осъществяването
на: строителни, благоустройствени или селскостопански дейности, търсене, проучване
и добив на подземни богатства и други дейности, свързани с въздействие върху земната
повърхност, земната основа, земните недра
и под вода, при които са открити структури
или находки, притежаващи признаци на културни ценности, както и осъществяването на
конкретни инвестиционни проекти.
(5) Заявителят представя освен документите
по чл. 151 ЗКН и:
1. мотивирано становище на регионалния инспекторат по опазване на културното
наследство или на директора на съответния
музей; становището се издава въз основа на
документ, удостоверяващ законосъобразността
на инвестиционната инициатива, предоставен
от собственика на имота, в който ще се извършва теренното археологическо проучване,
а в случай на образувано административнонаказателно производство се посочват съответните данни за това;
2. в случаите по чл. 160, ал. 2 ЗКН – одобрен
протокол от комисията по чл. 160, ал. 3 ЗКН.
Чл. 17б. (1) Заявленията по чл. 17, ал. 1 и 3
заедно с приложените към тях документи се
внасят за разглеждане от Съвета за теренни
проучвания.
(2) В 7-дневен срок след провеждане на заседанието председателят на Съвета за теренни
проучвания изпраща заявлението по чл. 17,
ал. 1 и 3 задно с приложените документи и
решението на съвета до Министерството на
културата.
(3) Разрешението за теренно проучване
по чл. 17, ал. 1 се издава в 14-дневен срок
от постъпване на документите по ал. 2 от
министъра на културата или оправомощено
от него длъжностно лице.
(4) Разрешението за теренно проучване
по чл. 17, ал. 3 се издава в 14-дневен срок
от постъпване на документите по ал. 2 от
министъра на културата.
(5) Председателят на Съвета за теренни
проучвания издава разрешението по чл. 17,
ал. 2 в 7-дневен срок от постъпване на заявлението.“
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§ 8. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) Министерството на културата
и НАИМ при БАН водят регистър на издадените разрешения за теренни проучвания.
(2) Регистърът на издадените разрешения:
1. по чл. 17, ал. 1 и 3 се създава и води в
Министерството на културата; за издаденото
разрешение Министерството на културата
незабавно у ведом ява Н А ИМ при БА Н и
представя копия на разрешенията в 7-дневен
срок от издаването им;
2. по чл. 17, ал. 2 се създава и води в Министерството на културата, като НАИМ при
БАН има осигурен достъп за подаване на
информацията за издадените разрешения за
спасителни проучвания; за издадените разрешения НАИМ при БАН незабавно уведомява
Министерството на културата и представя
копия на разрешенията в Министерството на
културата в 7-дневен срок от издаването им.
(3) Научният ръководител представя копие
от разрешението за теренни археологически
проучвания в общината, кметството, районното управление на МВР и музея, на чиято
територия се провежда теренното археологическо проучване.
(4) Научният ръководител лично представя
разрешението за теренното археологическо
проучване на местните власти преди започване на работата на терена.“
§ 9. В чл. 20 се създават ал. 5, 6 и 7:
„(5) Отношенията във връзка с провеждането на редовно или спасително теренно археологическо проучване се уреждат с договор,
сключен между възложителя на теренното
проучване и културна или научна организация, която от своя страна е в договорни
отношения с лице, получило разрешение за
теренно археологическо проучване.
(6) С договора по ал. 5 се определят необходимите средства за провеждане на теренното
археологическо проучване по план-сметка с
показатели съгласно приложение № 3. При
необходимост научният ръководител може
да променя размера на средствата по пера
с изключение на средствата, предвидени за
теренна консервация, без да надхвърля общата
сума, заявена с план-сметката.
(7) План-сметката по ал. 6 се прилага и в
случаите, когато културна и научна организация самостоятелно осъществява теренно
проучване.“
§ 10. Създава се глава четвърта „а“:
„ Г л а в а

ч е т в ъ р т а

„ а “

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЕРЕННИ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ
Чл. 27а. (1) За приемане на приключили
теренни археологическ и проу чвани я или
приключил техен етап, включително при възникнала необходимост от временно преустановяване на теренните проучвания върху целия
терен, определен с разрешението по чл. 148
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ЗКН, или върху част от него, министърът на
културата или оправомощено от него длъжностно лице назначава експертна комисия.
(2) Комисията по ал. 1 се състои от представители на: Инспектората по опазване на
културното наследство, НАИМ при БАН или
университетите с катедра „Археология“, археолог от регионален исторически музей или от
местен общински музей. При необходимост
в комисията се включват представители на
НИНКН и други експерти.
(3) Средствата за осъществяване на дейността на комисията се осигуряват от възложителя
на теренното проучване.
Чл. 27б. (1) Комисията по чл. 27а се назначава по искане на научния ръководител или от
съответната научна или културна организация
по чл. 20, ал. 5.
(2) При спасителни теренни археологически проучвания искането за назначаване
на комисия се подава в Министерството на
културата до 3 дни след приключване на
срока на теренното проучване, определен в
договора, сключен с възложителя.
Чл. 27в. (1) Комисията провежда оглед на
място в двумесечен срок от датата на подаване
на искането по чл. 27б, ал. 1 до министъра
на културата.
(2) Научният ръководител представя на
комисията доклад с научна оценка за разкритите археологически структури.
(3) Въз основа на доклада и на проведения оглед се съставя протокол, с който се
предлагат последващи действия и временни
мерки за опазване.
(4) В зависимост от степента на проучването
на археологическия обект комисията може да
предложи с протокола изготвяне на:
1. предварителна оценка по чл. 57, ал. 3
ЗКН;
2. или заключителна оценка по чл. 61,
ал. 1 ЗКН след декларирането на обекта по
реда на ЗКН.
Чл. 27г. (1) При спасителни теренни археологически проучвания комисията въз основа
на доклада с научната оценка на ръководителя
на проучването изготвя предварителна оценка
на разкритите недвижими археологически
структури. За изготвянето на предварителната оценка не се прилагат изискванията на
наредбата по чл. 50, ал. 2 ЗКН.
(2) С изготвената оценка се установява, че:
1. археологическите структури притежават
признаци на недвижими културни ценности – с
протокола по ал. 3 комисията предлага провеждане на процедура по деклариране;
2. археологическите структури не притежават признаци на недвижими културни
ценности – с протокола по ал. 3 комисията
предлага на министъра на културата да издаде
заповед за отнемане на статута на обекта по
чл. 2а, ал. 1 ЗКН в обхвата на намесата и
освобождаване на терена;
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3. е завърши ло спаси телно то теренно
археологическо проучване или то се нуждае
от продължаване, с конкретен срок за приключване.
Чл. 27д. (1) Председателят на комисията
представя протокола на министъра на културата за утвърждаване в 7-дневен срок след
приключване на дейността на комисията.
(2) Протоколът по ал. 1 се утвърждава от
министъра на културата или от оправомощен
от него заместник-министър.
(3) Предложените с протокола действия и
временни мерки за опазване на археологическата ценност са задължителни за изпълнение.“
§ 11. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „или за друга
специализирана дейност, изрично предвидена
в нормативен акт“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Специални технически средства, регистрирани за извършване на теренни проучвания, се използват само от лица, посочени в
заявлението по чл. 151 ЗКН, и под контрола
на научния ръководител.“
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 12. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 след думите „физически и юридически лица“ се поставя запетая и се добавя „собственици на специални технически
средства“.
2. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. данни за лицата, които ще използват
специално техническо средство, и за тяхната
квалификация.“
§ 13. В чл. 36 се създава ал. 3:
„(3) Заповедта по ал. 2 се обжалва по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 14. Параграф 1 от допълнителната разпоредба се изменя така:
„§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Интегрирана консервация“ е понятието,
определено в § 4, т. 10 от допълнителната разпоредба на Закона за културното наследство.
2. „Специални технически средства“ са
геофизична апаратура и други технически
средства, използвани при теренните археологически проучвания за откриване на недвижими и движими археологически културни
ценности на сушата и под вода.
3. „Документи, удостоверяващи законосъобразността на инвестиционната инициатива“
са: съгласувана по реда на ЗКН виза за проектиране в случаите по чл. 161, ал. 1 ЗКН, а
в останалите случаи – разрешение за строеж
(разрешение за построяване).“
§ 15. Приложение № 1 се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 34, ал. 1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
София, бул. Александър Стамболийски 17
тел.: 02/9400900; факс: 02/9818145; дежурен тел.: 02/9879551; info@mc.government.bg;
http://www.mc.government.bg/“>www.mc.government.bg
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№......................../.................. г.
за регистрация на специално техническо средство
Министерството на културата удостоверява, че в регистъра на специалните технически средства е
вписано специално техническо средство със следните характеристики:
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………........
Удостоверението се издава на:
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
(наименование на юридическото лице, трите имена на физическото лице)
Специалното техническо средство ще бъде използвано от: …………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
(трите имена на лицето)
Правата по регистрацията не се прехвърлят и преотстъпват.
Специалното техническо средство се използва само от лицата, посочени в заявлението по чл. 151
ЗКН, и под ръководството на лицето, получило разрешение за теренно археологическо проучване.
При промяна на обстоятелствата, при които е извършена тази регистрация, регистрираният е длъжен в 7-дневен срок от възникване на обстоятелството да уведоми писмено министъра на културата.
Министър: ............................. “
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§ 16. Създава се приложение № 3 към чл. 20, ал. 6:
„Приложение № 3
към чл. 20, ал. 6
План-сметка
за определяне на показателите за формиране на необходимите средства за провеждане на теренни
археологически проучвания
Раздел І.
Информация за теренното археологическо проучване на обект ................................................................
1. Локализация на археологическия обект
„...........................................................................................................................................................................“.
 урбанизирана територия
 извънселищна територия
 подводни археологически проучвания
 комбинирани археологически проучвания
2. Разрешение за теренно археологическо проучване № .........../…...........……г.
3. Типология на обекта ....................................
3.1. датировка.....................................................
3.2. стратиграфия...............................................
4. Вид на теренното археологическо проучване в методологично отношение:
 издирване на археологически обекти
 археологическо наблюдение
 археологически разкопки
5. Вид на теренното археологическо проучване в организационно отношение:
 редовно
 спасително
6. Обща площ на теренното археологическо проучване .................. кв. м и дебелина на културния
пласт ....... см.
7. Времетраене на тереннoто проучване................... дни.
Указание за попълване на раздел І:
Времетраенето на теренното проучване по т. 7 се определя като функция от информацията по т. 6,
състава на екипа по т. 1 от раздел ІІ и указанията относно т. 1 от раздел ІІ.
Раздел ІІ.
Средства за организационно осигуряване на теренното археологическо проучване
1. Командировъчни разходи (пътни, дневни, квартирни), определени съгласно Наредбата за командировките в страната:
Участници

Брой участници

Дни

Дневни

Квартирни

Пътни

Общо

научни ръководители
зам.-ръководители
археолози и други
специалисти
стажанти
работници
ВСИЧКО:
Указание за попълване на т. 1:
Посочват се размерите на командировъчните разходи съгласно Наредбата за командировките в страната (ДВ, бр. 11 от 1987 г.).
2. Възнаграждения за научно ръководство и за участие в теренно археологическо проучване:
Участници
научни ръководители
зам.-ръководители
археолози и други специалисти
стажанти
работници
ВСИЧКО:

Брой участници

На ден

За дни

Общо

Основание за цената
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Указание за попълване:
Разходите за възнагражденията по таблицата на т. 2 се определят съгласно модули за археологически
разкопки, издирване на археологически обекти и археологическо наблюдение, както следва:
1. Модулът за археологически разкопки включва:
а) дневната норма при 8-часов работен ден е проучване на квадрат 5 × 5 м на дълбочина 0,15 м;
б) кадрова обезпеченост на 1 модул за 1 ден – от 3 до 5 души, включващи работници и един стажант
или археолог.
2. Модулът за издирване на археологически обекти се определя по дневна норма за провеждане на
издирване на археологически обекти и е 35 000 м2 покрита площ от един археолог при 8-часов работен ден.
3. Модулът за археологическо наблюдение се определя за един археолог за провеждане на ефективно
наблюдение на работата на една машина или група работници, оформящи масов изкоп с площ до 100 м2
и дълбочина до 2 м за 8-часов работен ден.
Възнагражденията при теренното археологическо проучване се калкулират чрез коефициент на базата средната работна заплата за страната, актуализирана спрямо последните данни на Националния
статистически институт, при средно 21 работни дни на месец и коефициент спрямо базовото заплащане
на ден, а именно:
а) възнаграждение за научен ръководител (включително с осигуровки) на ден – × 3,00;
б) възнаграждение за заместник научен ръководител (включително с осигуровки) на ден – × 2,00;
в) възнаграждение за археолог (включително с осигуровки) на ден – × 1,75;
г) възнаграждение за стажант (включително с осигуровки) на ден – × 1,50;
д) възнаграждение за работник (включително с осигуровки) на ден – × 1,00.
Възнаграждението за работник и стажант се договаря, като за минималната ставка се приема минималната работна заплата за страната.
3. Наем на земекопна техника, друга техника и извозване на пръст:
Вид земекопна или друга
техника

Дни

Брой на машиносмяна

Цена на машиносмяна

Общо

Основание за цената

ВСИЧКО:
Указание за попълване: В графа „Основание за цената“ се посочва начинът на формиране на цената.
4. Разходи за транспорт до обекта:
Вид транспортно средство

Брой пътници

Лв./км или наем

Дни

Общо Основание за цената

ВСИЧКО:
Указание за попълване: В графа „Основание за цената“ се посочва начинът на формиране на цената.
5. Консумативи, инструменти и др.:
Вид

Брой

Единична цена

Общо

ВСИЧКО:
6. Разходи за осигуряване на охрана на обекта:
Брой охранители

Часове/дни

На час/ден

Общо

Основание за цената

ВСИЧКО:
Указание за попълване: В графа „Основание за цената“ се посочва начинът на формиране на цената.
7. Застраховки:
Вид

Дни

Командировъчни

Дейност

Общо

Основание

Застраховки
Указание: В графа „Основание“ с посочват мотивите относно необходимостта от застраховане.
8. Обезщетения съгласно чл. 161, ал. 3 от Закона за културното наследство:
Вид дейност, подлежаща на обезщетение

ВСИЧКО:

Площ

Собственик,
ползвател

Сума

Основание за определяне на размера
на обезщетението
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9. Средства за интердисциплинарни изследвания и консултации:
Вид

Дни

Командировъчни

Дейност

Консумативи,
материали

Общо

Основание

ВСИЧКО:
Указание за попълване: Интердисциплинарните изследвания и консултации не могат да надхвърлят
15 % от общата сума за теренното археологическо проучване.
10. Изготвяне на графична и фотодокументация:
Вид

Дни

Командировъчни

Дейност

Консумативи

Общо

Основание

ВСИЧКО:
11. Теренна консервация:
Вид

Дни

Командировъчни

Дейност
в дни

Консумативи
и материали

Общо

Консервация и реставрация на недвижими културни ценности от:
1. лица, вписани в регистъра по чл. 165,
ал. 1 ЗКН;
2. други лица.
Консервация и реставрация на движими културни ценности от лица, вписани
в регистъра по чл. 165, ал. 1 ЗКН.
ВСИЧКО:
Указание: Разходите за теренна консервация могат да бъдат до 30 % от общата сума за теренното
археологическо проучване.
12. Лабораторна консервация:
Вид

Дни

Командировъчни

Дейност

Общо

Основание
за цената

Консервация и реставрация на движими културни ценности
ВСИЧКО:
13. Разходи за приемателни комисии:
Брой участници

Дни

Дневни

Квартирни

Пътни

Общо

Общо

Основание за цената

ВСИЧКО:
14. Разходи за организация и управление на дейността:
Вид

Дни

Командировъчни

Дейност

Указание: Разходите могат да бъдат до 10 % от общата сума.
ОБЩА СУМА: .....................................................
Забележки:
1. Посочената обща сума на план-сметката не е обложена с ДДС.
2. Тази план-сметка е неразделна част от договор № ........ “

Заключителна разпоредба
§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
3759

За министър:
Митко Тодоров

Поправка. Във връзка с допусната техническа грешка в Решение № 748 на Министерския съвет от
7.10.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона
за подземните богатства – метални полезни изкопаеми – златно-сребърни руди от находище „Диканите“, участък „Вакарелец“, разположено в землищата на с. Горна Диканя, с. Долна Диканя и с. Мечкул,
община Радомир, област Перник (ДВ, бр. 81 от 2011 г.), Министерският съвет прави следната поправка:
В наименованието и в т. 1 на решението думите „с. Горна Диканя, с. Долна Диканя и с. Мечкул“ да се
четат „с. Горна Диканя и с. Долна Диканя“.
3919
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-25
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка с
чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба № 7
от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища разрешавам на Яким Валентинов Китанов с
адрес София, ж.к. Люлин, ул. Генерал Владимир
Динчев, бл. 120П, да открие Частен професионален колеж по бизнес администрация – София,
при следните условия:
1. Колежът има право да организира и провежда обучение по утвърдени учебни планове по
професионално направление код 345 Администрация и управление, по професия код 345020
Фирмен мениджър, специалност код 3450212
Предприемачество и мениджмънт; по професионално направление код 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, по професия код 811010
Хотелиер, специалност код 8110102 Организация
и управление на хотелиерството.
2. Колежът има право да издава свидетелство
за професионална квалификация.
3. Официалният адрес на Частен професионален колеж по бизнес администрация – София,
е: София, ж.к. Люлин 10, ул. Генерал Владимир
Динчев, бл. 120П.
4. Обучението се провежда на адрес София, ж.к.
Люлин, ул. Генерал Владимир Динчев, бл. 120П.
5. Колежът се управлява и представлява от
Яким Валентинов Китанов.
Министър:
С. Игнатов
3796
ЗАПОВЕД № РД-14-26
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища
във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частна целодневна детска
градина „Замъкът на Грифин“ – София, изменям
Заповед № РД-14-12 от 21.02.2012 г. (ДВ, бр. 19 от
2012 г.), както следва:

Изречението: „Детската градина се управлява
и представлява от Надежда Георгиева Райчева“
се заменя със: „Детската градина се управлява
и представлява от Евгения Кирилова Граматикова-Зехирова“.
Министър:
С. Игнатов
3797

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-886
от 3 април 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ, предвид
обстоятелството, че Пристанищен терминал
„Леспорт“ е част от „Пристанище за обществен
транспорт с национално значение Варна“ (приложение № 1 към чл. 103а, ал. 1, т. 1 от Закона за
морските пространства, вътрешните водни пътища
и пристанища на Р. България), Решение № 448
на Министерския съвет на Република България
за предоставяне на концесия за Пристанищен
терминал „Леспорт“, одобрен със Заповед № РД08-32 от 25.01.2008 г. (МТ) и № РД-02-14-93 от
8.02.2008 г. (МРРБ) Генерален план за развитие
на Пристанищен терминал „Леспорт“, заявление
вх. № АУ 14-5 от 19.01.2012 г. от арх. Игор Янкулов,
пълномощник на възложителя на „Пристанище
Леспорт“ – АД, ЕИК 103926826, със седалище
и адрес на управление Варна, община Тополи,
Западна промишлена зона, представлявано от
Тихомир Иванов Митев – председател на съвета
на директорите, и Огнян Денчев Костадинов – изпълнителен директор, писмо изх. № РД-09-2600-51
от 13.05.2009 г. на областния управител на област
Варна за допускане изработването на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на основание чл. 124, ал. 4 ЗУТ,
Решение по ОВОС № 23-7 от 2009 г., писмо изх.
№ 04-00-655 от 12.07.2011 г. и писмо-становище
изх. № 04-00-655 от 17.02.2012 г. на Министерството
на околната среда и водите (МОСВ), становище
на Басейнова дирекция за Черноморски район
с център Варна при МОСВ – писмо изх. № 2600-4011 от 26.01.2010 г., становища на Министерството на здравеопазването (МЗ) – писма изх.
№ 47-22-ПСК-0684 от 22.05.2009 г. и изх. № ДЗК00-758 от 8.02.2010 г. на Регионалната инспекция
за опазване и контрол на общественото здраве
(РИОКОЗ) при МЗ, становище на Министерството на културата – писмо изх. № 33-00-0285
от 4.08.2011 г., становище на НК „Железопътна
инфраструктура“ – писмо изх. № ЖИ-11608 от
23.06.2011 г., становище на ГД „Гранична полиция“
при МВР – писмо рег. № 28141 от 20.06.2011 г.,
становище на Българската агенция по безопасност
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на храните при МЗХ – писмо изх. № 1619-ИД от
10.05.2011 г., становище на Агенция „Митници“
при Министерството на финансите – писмо рег.
№ 0414 от 28.06.2011 г., протокол рег. № І-22179 от
1.08.2011 г. на Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол, становище на ТРУ
„Пожарна безопасност и спасяване“ – Варна, при
МВР – писмо изх. № 46 от 28.01.20010 г., становище на Агенция „Пътна инфраструктура“ – писмо
№ РД-41-5300-52 от 8.01.2010 г., съгласувателни
писма на „Водоснабдяване и канализация – Вар
на“ – ООД, и „Е.ОН България Мрежи“ – АД, Акт
на Община Белослав от 8.08.2011 г. и Констативен
протокол на Община Варна от 16.08.2011 г. за не/
постъпили възражения в законоустановения срок,
след съобщаване на проекта по реда на чл. 128,
ал. 2 ЗУТ, Решение № 480 по протокол № 40 от
17.09.2011 г. на Общинския съвет – гр. Белослав,
и Решение по т. 126-15 от протокол № 3 от 14
и 15.12.2011 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
Акт № 2900 от 10.02.2000 г. за частна държавна
собственост и Акт № 7011 от 25.03.2008 г. за поправка на акт за публична държавна собственост
№ 2900 от 2000 г., Акт № 3592 от 5.12.2001 г. за
публична държавна собственост и Акт № 7046
от 16.04.2008 г. за поправка на акт за публична
държавна собственост № 3592 от 2001 г., и скица
на поземлен имот (ПИ) от 2010 г., издадена от
Общинската служба по земеделие – гр. Варна,
съгласуван ПУП от министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията от
12.03.2012 г., решения по протокол № УТ-01-02-03
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. (т. 14) на министъра на регионалното
развитие и благоустройството одобрявам подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване на Пристанищен терминал „Леспорт“
(УПИ І-163) – окончателен проект, част от „Пристанище за обществен транспорт с национално
значение Варна“, попадащ в охранителна зона
„А“ по Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, съгласно приетата графична част
на документацията, представляваща неразделна
част от заповедта.
Проектът е придружен от схеми и проекти
по части: „Комуникационно-транспортен план“,
„Електроснабдяване“, „Вoдаснабдяване и канализация“, „Хидротехнически съоръжения и
пристанищна инфраструктура“, „Паркоустройство
и благоустройство“ и „Вертикална планировка“.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“ чрез МРРБ.
За министър:
Д. Симидчиев
3910
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 212-УД
от 23 март 2012 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 във връзка
с чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за
финансов надзор във връзка с чл. 101, ал. 1, т. 1,
предложение второ от Закона за дейността на
колективните инвестиционни схеми и на други
предприятия за колективно инвестиране Комисията за финансов надзор реши:
Отнема издадения лиценз за извършване на
дейност като управляващо дружество на „Ултима
Капитал Мениджмънт“ – ЕАД, със седалище и
адрес на управление София, ул. Цанко Церковски
14, ет. 1, ап. 1, издаден въз основа на Решение
№ 517-УД от 15.05.2008 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България
в 14-дневен срок от съобщаването му, което не
спира неговото изпълнение.
Председател:
Ст. Мавродиев
3738
РЕШЕНИЕ № 213-ДФ
от 23 март 2012 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с
чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 12, ал. 2 от Закона
за дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране (ЗДКИСДПКИ) Комисията за финансов надзор реши:
Издава разрешение на управляващо дружество
„ДСК Управление на активи“ – АД, със седалище
и адрес на управление София, район „Оборище“,
ул. Московска 19, да организира и управлява
договорен фонд „ДСК Стабилност – Европейски
акции“.
Вписва на основание чл. 12, ал. 8 ЗДКИСДПКИ
договорен фонд „ДСК Стабилност – Европейски
акции“ в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 5 ЗКФН,
воден от Комисията за финансов надзор (КФН).
Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „ДСК Стабилност – Европейски акции“ на основание чл. 12,
ал. 6 ЗДКИСДПКИ.
Вписва емисията дялове в публичния регистър
по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от КФН.
Вписва договорен фонд „ДСК Стабилност – Европейски акции“ като емитент в регистъра по
чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от КФН.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред
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Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му.
Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.
Председател:
Ст. Мавродиев
3739
РЕШЕНИЕ № 215-УД
oт 23 март 2012 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с
чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 97, ал. 2 във връзка
с ал. 1, т. 2, чл. 97, ал. 1, т. 5 и 10 и 12, ал. 2 от
Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране Комисията за финансов надзор реши:
Отказва да издаде лиценз на „Ню Кепитъл
Груп“ – АД (в процес на учредяване), със седалище и адрес на управление София, бул. Тодор
Александров 28, за извършване на дейност като
управляващо дружество.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от съобщаването му. Обжалването на решението
не спира неговото изпълнение.
Председател:
Ст. Мавродиев
3740

ОБЩИНА БОТЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 78
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА чл. 129, ал. 1 и
чл. 124, ал. 3, чл. 8, т. 1 и чл. 12, ал. 2, чл. 59,
ал. 1 и чл. 109, ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – Ботевград, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) на имот № 000453 в м. Чорбаджийска круша в землището на с. Новачене, община
Ботевград, с цел промяна предназначението на
същия „За общественообслужваща дейност и
жилищно строителство“ съгласно приложения
проект.
2. Възлага на кмета на общината да организира
извършването на произтичащите от решението
процедури.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Ботевград до Административния съд – София
област.
Председател:
Й. Лалчева
3731
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ОБЩИНА ВРАЦА
РЕШЕНИЕ № 111
от 27 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. 5 ЗУТ,
решение по т. 6 от протокол № 4 от 9.03.2012 г.
на Общинския експертен съвет по устройство на
територията и при мотиви, изложени в докладната
записка, Общинският съвет – гр. Враца, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(парцеларен план за елементи на техническа инфраструктура) „Разпределителен газопровод през
поземлен имот 12259.789.27 (общински път IV клас)
до асфалтова база в землището на с. Косталево“.
Решението може да бъде обжалвано чрез Община Враца пред Административния съд – Враца,
в 14-дневен срок от уведомяването.
Председател:
П. Аврамова

3854

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
РЕШЕНИЕ № 77
от 2 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 60,
чл. 109, ал. 2 ЗУТ и Решение № К-1 от 18.01.2012 г.
на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ Общинският съвет – гр. Етрополе, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване за поземлен имот
№ 002031, намиращ се в м. Гноеница, землище
на с. Рибарица, община Етрополе, с цел промяна
предназначението на земеделската земя „За вилно
строителство“ при следните условия: застрояване
в устройствена зона от разновидност „Ов“ (вилна зона) със следните устройствени показатели:
плътност на застрояване (Пзастр.) – макс. 40 %;
интензивност на застрояване (Кинт.) – макс. 0,8;
минимална озеленена площ – 50 %; начин на застрояване – свободно, съгласно приетата графична
част на проектната документация.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Етрополе до Административния съд – София
област.
Председател:
Хр. Андреев
3735
РЕШЕНИЕ № 78
от 2 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. 12,
ал. 2 ЗУТ, Решение № 2 от 8.06.2011 г. на Общинския експертен съвет и Решение № К-1 от
18.01.2012 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1
ЗОЗЗ Общинският съвет – гр. Етрополе, реши:
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Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване)
на имот № 093025, м. Падешки връх, землище
с. Лопян, община Етрополе, с който имотът се
отрежда „За фотоволтаични системи“ и за него се
определя предимно производствена (Пп) устройствена зона с устройствени показатели: етажност
≤3 и височина на сградите – 10 м; плътност на
застрояване (Пзастр.) – 80 %; коефициент на интензивност (Кинт.) – 2,5; минимална озеленена
площ – 20 %; начин на застрояване – свободно,
съгласно приетата графична част на проектната
документация.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Етрополе пред Административния съд – София
област.
Председател:
Хр. Андреев
3736

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № 76
от 2 април 2012 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 ЗА в изпълнение на съдебно решение № 95 от 30.03.2010 г.
по адм.д. № 517/2009 на А дминист ративни я
съд – Кюстендил, влязло в сила на 26.08.2010 г.,
одобрявам плана на новообразуваните имоти по
§ 4к, ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ за местност Дренски рид,
землището на гр. Дупница, община Дупница, в
частта относно новообразуван имот № 80.483,
като в регистъра собствеността се записва на
наследн и ц и т е на Йорда н ка Ми т ева Йовева
съгласно Решение № 2831 от 23.11.1998 г. на
ПК – Дупница.
Одобреният план може да бъде обжалван
чрез областния управител на област Кюстендил
пред А дминистративния съд – К юстендил, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.
Областен управител:
Вл. Стойков
3836

ОБЩИНА МЕЗДРА
РЕШЕНИЕ № 94
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Мез
дра, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за общински обект от
първостепенно значение „Пречиствателна станция за отпадни води гр. Мездра“ в ПИ № 024005,
местност Зад могилата, в землището на с. Брусен,
община Мездра.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Враца, чрез Община Мездра в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.

3851

Председател:
Д. Дамяновски

ОБЩИНА МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 88
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 5 от протокол
на ОЕСУТ № 2 от 23.02.2012 г. Общинският съвет – гр. Монтана, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПП за подземен
електропровод 20 kV от съществуващ ЖР през ПИ
№ 031010 и № 647017 и нов КТП в ПИ № 647017
по КВС с. Вирове, община Монтана, съгласно
чертежа.
Трасето и разположението на сервитутните
зони се одобряват по графичната и текстовата
част на проекта, който е неразделна част от
решението.
Решението да се съобщи на всички заинтересувани лица.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.

3870

Председател:
И. Иванов

РЕШЕНИЕ № 89
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 1 от протокол
на ОЕСУТ № 2 от 23.02.2012 г. Общинският съвет – гр. Монтана, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – ПУП за имоти № 000242 и 000244 от
КВС на землището на с. Студено буче, община Монтана, с който се образуват нови имоти:
№ 000247 – с конкретно предназначение „За
животновъдна ферма и производство на ел. енергия“, № 000249 – с конкретно предназначение
„За животновъдна ферма и производство на ел.
енергия“, № 000250 – с конкретно предназначение
„За производство на ел. енергия“, № 000254 – с
конкретно предназначение „За производство
на ел. енергия“, № 000258 – с конкретно предназначение „За производство на ел. енергия“, и
№ 000259 – „За път за осигуряване на достъп до
новообразуваните имоти“, и план за застрояване
на новообразувания имот № 000258, с който се
предвижда ниско строителство с ограничителни
линии на застрояване съгласно чертежа.
Линиите на застрояване и разположението на
сервитутните зони се одобряват по графичната и
текстовата част на проекта, който е неразделна
част от решението.
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Решението да се съобщи на всички заинтересовани лица.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
Председател:
И. Иванов
3871

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
ЗАПОВЕД № ТУ-77
от 6 април 2012 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ във връзка
с чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ и т. 3.7 на заповеди с
№ РД-46-494 от 22.08.2003 г. на МЗГ и № РД-0214-454 от 22.08.2003 г. на МРРБ за техническите
изисквания и контрол към плановете по § 4к,
ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ нареждам:
Одобрявам плана на новообразуваните имоти
в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени на
граждани въз основа на актове по §4 ПЗРЗСПЗЗ,
за ПИ с № 012082, 012085, 012097, 012106, 012107,
012108, 012122, 012123, 012166, 012050, 012051, 012053,
012055, 012058, 012015, 012200, 012164, 012019, 012007,
012093, 012037, 012021, 012012, 012258 и 012259,
012062, 012068, 012105, 012109, 012110, 012010, м.
Узун Драгасия, ПИ № 036005 и 036068, м. Дръща, ПИ № 037016 и 037007, м. Почивалото, ПИ
№ 038026, м. Баташки път, ПИ № 039022, 039029,
039039, 039047 и 039021, ПИ № 040030, 040080,
040105, м. Икочово, ПИ № 025010, 025008, 025011,
025007, м.Агово, ПИ № 126018, 126017, м. Шир.
ливади, ПИ № 042027, 042018, 042016, 042014,
042010, 042008, 042005, 042004, 042003, 042001, м.
Свети Спас, ПИ № 013110, 013082, 013138, 013163,
013037, 013060, м. Дъбравата, ПИ № 023092, 023193,
023225, м. Църнево-Пъдарница, ПИ № 007104,
м. Потока, ПИ № 010008, м. Долна Бялча, ПИ
№ 020045, 020036, 020031, 020024, 020151, 020089,
м. Голяма страна, ПИ № 018031, м. Горна Бялча,
ПИ № 001051, м. Чала, по КВС за землище на
гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на област
с административен център гр. Пазарджик пред
Административния съд – Пазарджик, в 14-дневен
срок от обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“.
Областен управител:
Д. Баксанов
3914
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ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 85
от 28 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 1 ЗПСК и чл. 5,
6, 8 и 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Пазарджик, реши:
1. Приема приложените към предложението на
кмета на Община Пазарджик: анализ на правното
състояние на „Пазар на производителя – Пазарджик“ – А Д, с. Огняново, ЕИК 112516812,
информационен меморандум и приватизационна
оценка на притежавания от Община Пазарджик пакет акции в това дружество, включващ
10 055 бр. поименни акции, всяка една от тях с
номинал 100 лв., представляващи общо 77,99 %
от капитала.
2. Дава съгласие да се продаде (приватизира)
чрез публичен търг с явно наддаване притежаваният от Община Пазарджик пакет акции в
„Пазар на производителя – Пазарджик“ – АД,
с. Огняново, ЕИК 112516812, включващ 10 055
бр. поименни акции, всяка една от тях с номинал
100 лв., представляващи общо 77,99 % от капитала
на дружеството, при следните условия:
2.1. Обек т на т ърга – п ри т ежа ва ни я т о т
Община Пазарджик пакет акции, включващ
10 055 бр. поименни акции, всяка една от тях с
номинал 100 лв., представляващи общо 77,99 %
от капитала на „Пазар на производителя – Пазарджик“ – АД, с. Огняново, ЕИК 112516812.
2.2. Начална тръжна цена: 2 832 000 лв.
2.3. Стъпка на наддаване: 20 000 лв.
2.4. Размер на депозита: 1 132 800 лв., която
сума следва да е постъпила в банковата сметка,
посочена в тръжната документация, в срок до
17 ч. на 32-рия ден включително от датата на
обнародването на това решение в „Държавен
вестник“. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ
присъствен ден.
2.5. Тръжната документация (включваща и
информационния меморандум) се закупува на
гише „Ксерокс“ в Центъра за информация и услуги
на гражданите в партерния етаж на сградата на
общинската администрация – Пазарджик, бул.
България 2. Цената на тръжната документация
е 500 лв.
2.6. Срокът за закупуване на тръжната документация е до 17 ч. на 15-ия ден от датата на
обнародването на това решение в „Държавен
вестник“. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ
присъствен ден.
2.7. Срокът за подаване на предложения за
участие в търга е до 17 ч. на 32-рия ден включително от датата на обнародването на това
решение в „Държавен вестник“. Ако последният
ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в
първия следващ присъствен ден. Предложени-
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ята се подават в деловодството на Общинския
съвет – гр. Пазарджик, на ХІІІ етаж в сградата
в Пазарджик, бул. България 2.
2.8. Срокът за оглед на активите на „Пазар на
производителя – Пазарджик“ – АД, с. Огняново,
е до 17 ч. на 32-рия ден включително от датата
на обнародването на това решение в „Държавен вестник“. Ако последният ден от срока е
неприсъствен, срокът изтича в първия следващ
присъствен ден.
2.9. Търгът ще се проведе в заседателната зала
на ІІ етаж в сградата на общинската администрация – Пазарджик, бул. България 2, от 11 ч.,
на 35-ия ден от датата на обнародване на това
решение в „Държавен вестник“. Ако този ден е
неприсъствен, търгът ще се проведе на първия
следващ присъствен ден.
2.10. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в търга няма.
3. Утвърждава тръжната документация.
4. Определя комисия за организирането и
провеждането на търга в състав от 5 членове.
Председател:
Х. Харалампиев
3799

ОБЩИНА ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 120
от 30 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
ЗМСМА и чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 и съгласно чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и чл. 34, ал. 4
ЗОС във връзка с чл. 15, ал. 5 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Перник, реши:
1. Одобрява проекта за изменение на ПУП – ПР
и ПЗ на част от кв. 58, 131, 132, 141, 124, 142 и
166 по регулационния план на гр. Перник, кв.
Изток – Ладовица, като:
1.1. С плана за регулация се образува кръгово
кръстовище с о.т. 1249-1250-5430-2245-18109-24761477-56501, при което се измества улица с о.т. 244245-246 по о.т. 244-245-1245-2245 и о.т. 46501-46502
по о.т. 46501-56501. Прокарват се нови улици с
о.т. 3430-4430-5430 и с о.т. 18109-8109. Коригира се
ширината на улица с о.т. 8109-9109-9110-9112 и се
затваря част от улица с о.т. 9109-109 до о.т. 1091.
В кв. 58 се изменя регурацията на УПИ I –
„За жилищно строителство и трафопост“.
В кв. 124 се изменя регулацията на УПИ
I – „За жилищно строителство и обществено
обслужване“.
В кв. 166 се изменя регулацията на УПИ
I – „За жилищно строителство, общественообслужващи дейности и търговия“.
В кв. 131 се измества зоната, забранена за
строеж, в източна посока съобразно местоположението на съществуващия газопровод, при което
се изменя регулацията на УПИ VIII-7975, 7976 и
УПИ Х-7976 – „За обществено обслужване“, и се
образува нов УПИ LXXII – „За озеленяване“. Част
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от кв. 131 с обхват: УПИ ХI-7977, УПИ XII-7977,
УПИ XIII-7978, УПИ XIV-7979 и УПИ XV-7980,
7990, които се заличават, се слива с кв. 132.
В кв. 132 се образуват два нови УПИ: XVI –
„За търговски дейности – хипермаркет и трафопост“, който се отрежда за поземлени имоти
514.6806, 514.6810, 514.6811, 514.6812, 514.6813,
514.6814, 514.6815, 514.6816, 514.6997, 514.7950,
514.7977, 514.7978, 514.7979, 514.9554, 514.9567,
514.9568, 514.9583, 514.9584, 514.9585 и 514.9586 и
LXXII – „За озеленяване“, УПИ I се преотрежда
за ПИ 6808 и се заличават: УПИ II-7800 – „За
стопански и складови дейности“, УПИ Х-7350,
XI-7350, XII-7350, ХIII-7350, ХIV-7350 и УПИ
ХV – „За жилищно строителство“.
1.2. С план за застрояване се определят зони
за свободно застрояване с показатели за Смесена
устройствена зона (Соп) в УПИ I-6808 и УПИ
ХVI – „За търговски дейности“ – хипермаркет и
трафопост в кв. 132.
2. Обявява за частна общинска собственост
следните недвижими имоти:
– част от улица с о.т. 109-9109, като същата
по проект преминава към УПИ XVI – „За търговски дейности“ – хипермаркет и трафопост, кв.
132, представляваща по кадастрална карта ПИ
55871.514.9554, с площ на частта 175 кв. м;
– част от улица с о.т. 244-246, като същата по
проект преминава към УПИ XVI – „За търговски дейности“ – хипермаркет и трафопост, кв.
132, представляваща по кадастрална карта ПИ
55871.514.6997, с площ на частта 266 кв. м.
3. Приема оценките и дава съгласие да се
сключи договор, с който Община Перник да
прехвърли на собственика на ПИ 55871.514.7978,
55871.514.7979, 55871.514.9583, 55871.514.9584,
55871.514.6806, 55871.514.7950, 55871.514.6810,
55871.514.6812 , 55871.514.6813, 55871.514.6814,
55871.514.6815, 55871.514.6816, 55871.514.7977,
55871.9586, 55871.514.9585 – „Виена Би л д и н г
груп“ – ООД, правото на собственост на:
– ПИ 55871.514.6811, частна общинска собственост, с АОС № 6681 от 2.06.2011 г., целият с площ
641 кв. м, на стойност съгласно оценка, изготвена
от оценител, отговарящ на изискванията на Закона
за независимите оценители, 80 125 лв. без ДДС;
– част от улица с о.т. 109-9109, представляваща
по кадастрална карта ПИ 55871.514.9554, с площ
на частта 175 кв. м, на стойност съгласно оценка,
изготвена от оценител, отговарящ на изискванията
на Закона за независимите оценители, 21 875 лв.
без ДДС;
– част от улица с о.т. 244-246, представляваща
по кадастрална карта ПИ 55871.514.6997, с площ
на частта 266 кв. м, на стойност съгласно оценка,
изготвена от оценител, отговарящ на изискванията
на Закона за независимите оценители, 33 250 лв.
без ДДС.
4. Възлага на кмета на общината да сключи
окончателен договор за покупко-продажба.
Председател:
Вл. Караилиев
3839
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ОБЩИНА РАКОВСКИ
РЕШЕНИЕ № 70
от 27 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ по предложение на кмета на общината Общинският съвет – гр. Раковски, реши:
1. Одобрява ПУП – ПРЗ и схеми Ел., В и К
и Пътна и ПУП – ПП (за ел. част) за промяна
предназначението на ПИ 018 015 в местността
Белнере по КВС на кв. Секирово, гр. Раковски,
като се образува УПИ 018 015 – За производствени и складови дейности, ферма за едър рогат добитък, с вътрешни регулационни линии,
съвпадащи с имотните граници на ПИ 018 015 и
улична регулация, изтеглена на 2,50 м навътре в
поземления имот, с цел урегулиране на полски
път – 018 014.
2. Определя се свободно и ниско застрояване
с височина до 10 м съгласно ограничителните
застроителни линии, отразени в проекта с червен
пунктир. Определя се зона „Пч“.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез общинската администрация до Административния съд – Пловдив.
Председател:
Мл. Шишков
3732
РЕШЕНИЕ № 77
от 27 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ по предложение на кмета на общината Общинският съвет – гр. Раковски, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ, схеми Ел., В и К и
Пътна и ПУП – ПП (за ел. част) за промяна
предназначението на ПИ 48948.54.37 по КК на
с. Момино село, община Раковски, като се образува УПИ 48948.54.37 – За производствена и
складова дейност, ферма за едър рогат добитък,
с вътрешни регулационни линии, съвпадащи с
имотните граници на ПИ 48948.54.37 и улични
регулационни граници съгласно трасировъчния
план. Определя се свободно и ниско застрояване
с височина до 10 м съгласно ограничителните
застроителни линии, отразени в проекта с червен
пунктир. Определя се зона „Пч“.
Председател:
Мл. Шишков
3733
РЕШЕНИЕ № 78
от 27 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ по предложение на кмета на общината Общинският съвет – гр. Раковски, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и схеми Ел., В и К и
Пътна и ПУП – ПП (за Ел. и В и К схеми) за
промяна предназначението на ПИ 142 010 в местността Памуклука по КВС на с. Стряма, община
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Раковски, като се образува УПИ 142 010 – За
земеделска дейност, Сервиз и автомивка за селскостопански машини, с регулационни линии,
съвпадащи с имотните граници на ПИ 142 010.
Определя се свободно и ниско застрояване с
височина до 10 м съгласно ограничителните застроителни линии, отразени в проекта с червен
пунктир. Определя се зона „Пч“.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез общинската администрация до Административния съд – Пловдив.

3734

Председател:
Мл. Шишков

ОБЩИНА СМОЛЯН
ЗАПОВЕД № 973
от 23 март 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 ЗОС във връзка
със ЗРП на гр. Смолян, кв. Устово, одобрен със
Заповед № РД-1002 от 6.10.1980 г., нареждам:
1. Отчуждавам част от имот с кад. № 927.256
по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово,
одобрена със Заповед № 300-5-66 от 11.10.2004 г.,
отреден за улична регулация, кв. 72 по плана на
кв. Устово с площ 54 кв. м, собственост на Зефир
Каменов Мурадилов.
2. Определям на основание изготвена от лицензиран оценител експертна пазарна оценка на
имота в размер 1056 лв.
Сумата ще бъде внесена в ТБ „Инвестбанк“ –
АД, клон Смолян, и ще бъде изплатена след
влизане на заповедта в сила.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от датата на обнародването є.

3742

Кмет:
Н. Мелемов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ЗАПОВЕД № РД-09-160
от 3 април 2012 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8
ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните
имоти в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени
за ползване на граждани въз основа на актове
по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, м. Киризлика (Черешите), в
землището на с. Ягода, община Мъглиж, област
Стара Загора.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител
пред Административния съд – Стара Загора, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.
Областен управител:
3853

Н. Недялков
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ОБЩИНА ЧИРПАН
РЕШЕНИЕ № 58
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чирпан, реши:
Одобря ва п роек та за П У П – п ла н- схема
за газоснабдяване към ПУП – ПЗ на гр. Чирпан – допълнение.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Стара Загора, чрез
Общинския съвет – Чирпан, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.

3855

Председател:
Хр. Стефанов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗАПОВЕД № ДС-04/0010
от 30 март 2012 г.
Със заявление вх. № 4704/0020 от 25.02.2011 г.
от „Ен Ди Ай – 2010“ – ЕООД, ЕИК 201125037,
със седалище и адрес на управление Ямбол, ул.
Беласица 9А, представлявано от Нася Димитрова
Араванова – управител на дружеството, е направено искане за допускане изработването на подробен
устройствен план – парцеларен план за обект на
техническата инфраструктура на територията на
две общини: кабелна линия – тип подземна.
На основание чл. 124, ал. 4 ЗУТ представеното
техническо задание за изработване на ПУП – ПП
е съгласуванo от кмета на Община „Тунджа“ с
писмо вх. № 9107/0002 от 21.03.2011 г. и с решение
на Общинския съвет – гр. Ямбол, от 29.03.2011 г.
Със Заповед № ДС-04/0008 от 7.04.2011 г. областният управител на област Ямбол одобрява
техническото задание и разрешава на „Ен Ди
Ай – 2010“ – ЕООД, да възложи изработването
на ПУП – ПП за трасето на електропровода
съгласно одобреното задание.
По искане на възложителя с вх. № 4704/0133
от 29.07.2011 г. в областната администрация – Ямбол, проектът на ПУП – ПП е внесен за одобряване по реда на ЗУТ. В искането си „Ен Ди
Ай – 2010“ – ЕООД, представя документи, удостоверяващи промяна на собствеността: нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 18,
том 2, рег. 1804, н.д. № 201 от 2011 г. (съгласно
който „Ен Ди Ай – 2010“ – ЕООД, продава на ЕТ
„Съни дейс – Красимир Иванов“, ЕИК 201297122,
терен 3266 кв. м, съставляващ УПИ VIII-18092 – за
фотоволтаични системи, масив 18 по ПУП на
с. Безмер), договор от 12.06.2011 г. между „Ен
Ди Ай – 2010“ – ЕООД, и ЕТ „Съни дейс – Красимир Иванов“ (за безвъзмездно прехвърляне на
права за прокарване на подземен ел. провод) и
скица № 623 от 21.07.2011 г. на имот УПИ VIII18092 – за фотоволтаични системи, масив 18 по
ПУП на с. Безмер.
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Изработеният проект на ПУП – парцеларен
план за трасе на електропровод, е обявен в
„Държавен вестник“, бр. 80 от 2011 г., от Община „Тунджа“ и в „Държавен вестник“, бр. 82
от 2011 г. от Община Ямбол и в законовия срок
няма постъпили възражения.
Представеният проект на ПУП – ПП е внесен
за разглеждане от областния експертен съвет на
основание чл. 128, ал. 12 ЗУТ и е приет с протокол
№ 2 от 12.12.2011 г. без забележки.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ проектът на
ПУП – парцеларен план, е внесен за разглеждане
в общинските съвети на общините „Тунджа“ и
Ямбол и е съгласуван съответно с Решение № 65 от
протокол № 5 от 26.01.2012 г. на Общинския съвет
„Тунджа“ и с решение на 6-ата сесия на Общинския съвет – гр. Ямбол, проведена на 8.02.2012 г.
На основание чл. 129, ал. 3 от Закона за уст
ройство на територията одобрявам проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект на техническата инфраструктура на територията на две общини: кабелна линия – тип
подземна: от БКТП (нов 0.4/20 kV) в УПИ VIII18092 – за фотоволтаични системи, масив 18 по
одобрен със Заповед № РД-1308 от 28.12.2010 г. на
кмета на община „Тунджа“ ПУП – ПРЗ за ПИ
№ 018092 по КВС на землището на с. Безмер,
община „Тунджа“, област Ямбол, с площ 3266
кв. м, собственост на ЕТ „Съни дейс – Красимир
Иванов“, ЕИК 201297122, през землището на с. Безмер (ПИ № 000050, 000861, 000858, 000196, 000857,
000859, 000254, 000814, 000237, 000238, 000820 и
000144 по КВС) и през община Ямбол (имоти в
регулация, 87374.61.416, 87374.61.534, 87374.61.517,
87374.61.246, 87374.61.567, 87374.60.542, 87374.60.544,
87374.60.545, 87374.60.539, 87374.60.555, 87374.60.545,
87374.59.549, 87374.59.550, 87374.59.546, 87374.59.550,
87374.57.517, 87374.57.528, 87374.57.517, 87374.57.491,
87374.57.500 и 87374.57.524 по КК на гр. Ямбол)
до РУ СН на подстанция „Златен рог“, Ямбол.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
АПК пред Административния съд – Ямбол, в
14-дневен срок от датата на обнародване в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Т. Димитрова
3737

ОБЩИНА С. АВРЕН,
ОБЛАСТ ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 76
от 14 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
и прието на Експертен съвет по устройство на
територията Решение № 16 от 13.10.2011 г. Общинският съвет – с. Аврен, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване (ПУП – ПЗ) за имот № 020110
в землището на с. Близнаци във връзка с про-
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мяна статута на земята с отреждане за „Вилно
строителство“.
2. Строителни книжа ще бъдат издавани след
спазване изискванията на чл. 60, ал. 2 ЗУТ.
Председател:
М. Черкезов
3856

ОБЩИНА С. СИТОВО,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 30
от 28 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 128, ал. 3 ЗУТ и решение на
експертен съвет с протокол № 5 от 26.03.2012 г.
Общинският съвет – с. Ситово, реши:
1. Одобрява ИПУП – ПЗ на ПИ № 000482 и
№ 000483 по КВС на землището на с. Ситово,
община Ситово, за изграждане на къщи за гости,
складова база и водоем с възложител: „Никола
Слатински“ – ЕООД.
2. Одобрява ПУП – парцеларен план за ел. захранване на МТТ „Къщи за гости“ в ПИ № 000409
и № 000482 по КВС на землището на с. Ситово,
община Ситово, област Силистра, с възложител:
„Никола Слатинтски“ – ЕООД.
Председател:
М. Мехмед
3800
2. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 148, ал. 3 и
чл. 145, ал. 2 ЗУТ обявява, че е издал Разрешение
за строеж № РС-10 от 04.04.2012 г. на Агенция
„Пътна инфраструктура“ за обект: АМ „Струма“
ЛОТ 4, в участъка „Сандански – Кулата“ от км
423+800 до км 438+500, І етап: АМ „Струма“ ЛОТ 4,
в участъка „Сандански – Кулата“ от км 423+800
до км 424+640 и от км 435+560 до км 438+500
(обхващащ землищата на с. Дамяница, община
Сандански, с. Марино поле и с. Чучулигово, община Петрич) – основно трасе и изместване на
засегнати елементи на техническата инфраструктура, с допуснато предварително изпълнение по
реда на чл. 60 АПК. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ издаденото разрешение за строеж подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок след обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, а
по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването му.
3911
15. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 148, ал. 3
ЗУТ обявява, че е издал на Агенция „Пътна
инфраструктура“, София, Заповед № РС-9 от
30.03.2012 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № РС-52 от 26.09.2011 г.
за допълване на Разрешение за строеж № РС-37
от 7.08.2008 г. за обект: „Рехабилитация на път
ІІ-37 „Батак – Доспат“ от км 185+480,34 до км
211+137,82“, в която на страница първа думите
„Рехабилитация на Път ІІ-37 „Батак – Доспат“,
участък от км 160+675 до км 185+487.09 и участък
от км 185+480.34 до км 211+137.82“ да се четат
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„Рехабилитация на Път ІІ-37 „Батак – Доспат“,
участък от км 160+675 до км 185+487.09 и участък от км 185+487.09 до км 211+137.82“ и на
страница втора думите „Рехабилитация на Път
ІІ-37 „Батак – Доспат“, участък от км 160+675 до
км 185+487.09 и участък от км 185+480.34 до км
211+137.82“ да се четат „Рехабилитация на Път
ІІ-37 „Батак – Доспат“, участък от км 160+675 до
км 185+487.09 и участък от км 185+487.09 до км
211+137.82“. Заповедта може да бъде обжалвана
в 14-дневен срок след обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
3912
6. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4,
чл. 154, ал. 5 във връзка с чл. 154, ал. 2, т. 6 и
чл. 152, ал. 2 ЗУТ обявява, че е издал на Агенция
„Пътна инфраструктура“, София, Заповед № РС-8
от 30.03.2012 г. за допълване на Разрешение за
строеж № РС-48 от 30.08.2010 г. за обект: „АМ
„Тракия“ ЛОТ 4 участък „Ямбол – Карнобат“ от
км 276+200 до км 325+280 – основно трасе“ със
следната забележка: за обект: „АМ „Тракия“ ЛОТ
4 участък „Ямбол – Карнобат“ от км 276+200 до
км 325+280 – мост над р. Тунджа на км 286+080“.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК е допуснато
предварително изпълнение на заповедта. Предварителното изпълнение може да се обжалва
пред Върховния административен съд в 3-дневен
срок от съобщаването в „Държавен вестник“ чрез
министъра на регионалното развитие и благо
устройството. Заповед № РС-8 от 30.03.2012 г. за
допълване на Разрешение за строеж № РС-48 от
30.08.2010 г. може да бъде обжалвана в 14-дневен срок след обнародването на съобщението в
„Държавен вестник“ чрез МРРБ.
3913
81. – Лесотехническият университет – София,
обявява конкурси за: факултет „Горска промишленост“ за академична длъжност главен асистент
по професионално направление Математика,
област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика със срок 3 месеца;
факултет „Екология и ландшафтна архитектура“
за академична длъжност главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика, професионално
направление 4.4. Науки за земята, научна специалност Екология и опазване на екосистемите по
дисциплината „Технология за възстановяване на
увредени почви и терени“ със срок 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в университета.
3815
44. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурси за: професори
по: професеионално направление 5.10. „Химични
технологии“, научна специалност 02.10.09 „Процеси и апарати в химичната и биохимичната
технология“ – един; професионално направление
3.7. „Организация и управление“, научна специалност 05.02.24 „Организация и управление
извън сферата на материалното производство
(Организация и управление на здравеопазването
и здравните грижи)“ – един; професионално направление 7.1. „Медицина“, научна специалност
03.01.53 „Социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията“ – един; доценти
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по: професионално направление 5.10. „Химични
технологии“, научна специалност 01.05.06 „Химия
на високомолекулярните съединения“ – един;
професионално направление 5.10. „Химични
технологии“, научна специалност 02.10.12 „Технология на силикатите, свързващите вещества и
труднотопимите неметални съединения“ – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в ректората,
к/с Славейков, бул. Проф. Якимов 1, стая 214,
тел. 056-858-210.
3764
376. – Националният археологически институт
с музей на БАН – София, обявява конкурси за
доценти по: 05.03.12 археология (специалност 2.2.
история и археология) за нуждите на Секцията
за средновековна археология – един; 05.03.12 археология (специалност 2.2. история и археология)
за нуждите на Секцията за антична археология – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в института,
ул. Съборна 2, тел. 02/988-24-06.
3798
44. – Агробиоинститут – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент в
професионално направление 4.3. Биологически
науки по научна специалност Генетика със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в института, София 1164,
бул. Драган Цанков 8, ет. 4, тел. 02/963-54-07.
3816
22. – Община Варна на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП
(подробен устройствен план) – ПП (парцеларен
план) за обект: „Водоснабдяване на група имоти
в м. Орехчето, землище Звездица, община Вар
на – клон VІ – ІІ етап от строителството“. Планът
е изложен в техническата служба на район „Аспарухово“, Община Варна. 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 Община Варна.
3755
86. – Общинската служба по земеделие –
гр. Дупница, на основание чл. 18д, ал. 4 ППЗСПЗЗ
съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището
на с. Кременик (ЕКАТТЕ 39640), област Кюстендил, в срок 14 дни от обнародването в „Държавен
вестник“ да се явят на съвместното уточняване на
границите на имотите на бившите собственици
в стопанския двор на с. Кременик за парцел III.
Графикът за съвместно уточняване на земите е
обявен на видно място в кметството на селото
и в сградата на ОСЗ – гр. Дупница. Земите с
неуточнени граници на основание чл. 18д, ал. 5
ППЗСПЗЗ ще се предоставят за стопанисване
от общината.
3824
69. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
елементи на техническата инфраструктура – водопровод за захранване на УПИ 156046 – овцеферма
от КВС на с. Розино, местност Игрището. Про-
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ектът може да се разгледа в сградата на Община
Карлово, Информационен център. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
собственици могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация.
3822
10. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за „Трасе на ел. кабел 20
kV от ел. подстанция, намираща се в ПИ 202041
в м. Кралимаркова стъпка до ветрогенератори
с № 25, 1, 20, 10, 30, 22, 28, 3, 11, 26, 9, 16, 23, 6,
27 и 2 в землището на гр. Карнобат. Трасето на
ел. кабела преминава през ПИ № 000684 (път
IV клас), ПИ с № 000543, 000548, 000563, 000429
и 000561 (полски пътища) и е с дължина 14 678
метра. Проектът е изложен в сградата на Община
Карнобат, отдел „ТСУ“ – център за административно и информационно обслужване на гражданите, ет. 1. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени предложения,
искания и възражения по проекта до общинската
администрация – Карнобат.
3826
11. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за „Трасе на ел. кабел 20
kV от ел. подстанция, намираща се в ПИ 202041
в м. Кралимаркова стъпка до ветрогенератори
с № 36, 17, 15, 8, 29, 14, 18, 4, 12, 7, 24, 13 и 21
в землището на гр. Карнобат“. Трасето на ел.
кабела преминава през ПИ № 001025 и 186003
(път І клас), ПИ с № 000512, 000506 (полски път)
и ПИ № 0005148 (местен път) и е с дължина
7475 метра. Проектът е изложен в сградата на
Община Карнобат, отдел „ТСУ“ – център за административно и информационно обслужване на
гражданите, ет. 1. На онование чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени предложения,
искания и възражения по проекта до общинската
администрация – Карнобат.
3825
3. – Община гр. Козлодуй, област Враца, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) – предварителен проект на Държавно предприятие
„Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО), за обект:
„Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци“ на площадка „Радиана“,
местност Старите лозя, землището на с. Хърлец,
община Козлодуй, област Враца. Проектът се
намира в стая № 103 в дирекция „Устройство
на територията и икономически дейности“. 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 до общинската администрация.
3823
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142. – Община Кубрат на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
трасе на присъединителен електропровод 20 kV,
което преминава по полски пътища – общинска
собственост, ПИ № 000008, 000037 и 000036 от
възлова станция на „Стационарна фотоволтаична инсталация“ в ПИ № 324009 в землището
на с. Савин, община Кубрат, до строителната
граница на населеното място и ел. схема за
трасето в регулация – от строителните граници
по улици – публична общинска собственост,
Здравец и Перущица, до съществуващ трафопост
ТП 1 с. Савин, община Кубрат, област Разград.
Плановете и придружаващата ги документация
са изложени в сградата на общинската администрация – гр. Кубрат, ул. Княз Борис I № 1, стая
2, ет. 1. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3694
17. – Община гр. Мездра, област Враца, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на
„Стрелбищен комплекс“ в ПИ № 059025, местност Емирски мост, в землището на с. Боденец,
община Мездра. Проектите са на разположение
в сградата на Община Мездра, стая 106. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация, Мездра.
3743
76. – Община Павел баня на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Трасе на кабел
20 kV до ПИ 000182“ в землището на с. Търничени, община Павел баня, област Стара Загора.
Документацията по изработения проект е на разположение всеки работен ден в стая 9 в сградата
на Община Павел баня. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и
искания по проекта могат да бъдат подавани до
общинската администрация в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
3696
490. – Областният управител на област Стара Загора на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед
№ РД-09-169 от 06.04.2012 г. е одобрен техническият проект и е издадено Разрешение за строеж
№ 3 от 06.04.2012 г. за обект от техническата
инфраструктура: „ВЛ 110 kV за присъединяване
на ФвЕЦ „Черганово“ към преносната ел. мрежа
(ПЕМ 110 kV), включващ: етап I (технологичен
участък I): основен ремонт на съществуващата
ВЛ 110 kV „Тунджа“ в участъка между съществуващи от стълб № 111 същ. (при п/ст и възлова
станция (ВС) ФвЕЦ „Черганово“) до стълб № 134
същ. (към п/ст „Казанлък“) и ВЛ за присъединяване на ФвЕЦ „Черганово“ от изводен портал
ВС 110 kV до стълб № 111 същ., в т.ч. монтаж на
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мълниезащитно въже по трасето до п/ст „Казанлък“; етап II (технологичен участък II): основен
ремонт на съществуващата ВЛ 110 kV „Тунджа“
в участъка между съществуващи от ЖР стълб
№ 87 същ. (при отклонение за п/ст „Дъбово“ от
п/ст Стара Загора) до стълб № 111 същ. (при п/
ст и ВС ФвЕЦ „Черганово“) и до портал ВС 110
kV до стълб № 111 същ., в т.ч. монтаж на ново
мълниезащитно въже по трасето, по отклонението до п/ст „Дъбово“ и от стълб 87 същ. до п/ст
„Стара Загора“, с възложител „Национална електрическа компания“ – ЕАД, София, със седалище и адрес на управление 1040 София, ул. Триадица 8, ЕИК 000649348. Обектът е от втора
категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „б“
ЗУТ и чл. 4, ал. 2, т. 1 от Наредба № 1 от 2003 г.
на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи.
По смисъла на § 5, т. 42 ЗУТ инвестиционният
проект представлява основен ремонт. Трасето е
разположено: на I технологичен участък в имоти:
000005, 000006, 000016, 000017, 000018, 000021,
000025, 000026, 000027, всички на Община Казанлък в землище с. Овощник по картата на
възстановената собственост; 000057 на Община
Казанлък, 000058 на Община Казанлък, 000061
на МЗГ – ХМС, 000083 на Община Казанлък,
000460 на Община Казанлък, 000461 на Община
Казанлък, 000605 на Община Казанлък, всички
в землище гр. Казанлък по картата на възстановената собственост, продължава в землище на
с. Овощник в имоти: 004008 на Иван Христов
Мазнев, 004009 на Цаньо Дамянов Цанев, 004010
на Генчо Неделчев Коруджиев, 004028 на Иван
Дамянов Колев, 004029 на Христо Ненчев Василев, 004046 на Стоян Георгиев Господинов, 004047
на Геньо Русев Станчев, 004055 на Стоян Захариев Калайджиев, 004062 на Стойко Христов
Мазнев, 004064 на Община Казанлък, 005006 на
Цаню Иванов Стойков, 005021 на Община Казанлък, 005029 на Община Казанлък, 005030 на
Стефана Иванова Алексиева, 005031 на Лалка
Дечева Тенчева, 006003 на Община Казанлък,
006009 на Община Казанлък, 006010 на Петко
Вълков Добрев, 006020 на Община Казанлък,
006021 – Държавен поземлен фонд, 006022 на
Община Казанлък, всички в землище с. Овощник
по картата на възстановената собственост, продължава в землище гр. Казанлък в имоти: 076007
на Стойо Иванов Левендов, 076008 на Иван Генчев
Китипов, 076011 на Община Казанлък, 077006 на
Айше Абдулова Кантурова, 077007 на Пеньо В.
и Велика Т. Николови, 077008 на Станьо Богданов Станев, 077012 на Руса Пенева Трифонова,
077013 на Манол Иванов Курбанов, 077021 на
Димитър Илиев Узунов, 077022 на Кина Неделчева Атанасова, 077023 на Джемиле Хасанова
Исикиева, 077024 на Христо Кънев Ненчев, 077025
на Осман Закиров Османов, 077026 на Бончо
Колев Захариев, 077027 – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
078002 на Костадин Тенев Калчев, 078003 на Илия
Младенов Стоилов, 079004 на Дона Петкова
Стоянова, всички в землище гр. Казанлък по
картата на възстановената собственост; продължава в землището на с. Черганово в имоти: 000007
на държавата, 000034 на Община Казанлък, 000039
на Община Казанлък, 000040 на Община Казанлък, 000041 на МЗГ – ХМС, 000043 на МЗГ – ХМС,
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000047 на Община Казанлък, 000048 на Община
Казанлък, 000267 на държавата, 000284 на Община Казанлък, 000285 на Община Казанлък,
000286 на Община Казанлък, 024007 на Община
Казанлък, 025008 на Мина Петрова Калчева,
025009 на Доньо Колев Бобов, 025010 на Стефан
Кирилов Енчев, 025011 на Анка Славова Енчева,
025013 на Димитър Христов Чекердеков, 025014
на Слави Велков Величков, 025022 на Петранка
Петрова Илиева, 025023 на Иванка Петрова Тодорова, 025024 на Николай Илиев Илиев, 026041
на Неделчо Иванов Терзиев, 026042 на Петко П.
и Пена П. Димитрови, 026043 на Койчо и Велика Киреви, 026044 на Валери Стоев Нешев, 026046
на Стефан Иванов Коруджиев, 026050 на Делка
Райчева Моллова, 026051 на Танка Райчева Станчева и Ганчо Христов Узунчев, 026052 на Жала
Колева Недялкова, 026053 на Иван Георгиев Енин,
026054 на Никола Иванов Консулов, 026055 на
Станчо Тонев Паташев, 026056 на Стефан Георгиев Енин, 026084 на Стефан Кирилов Енчев,
026096 на Стоянка Радева Стойнова, 027009 на
Шиньо Георгиев Гецов, 027010 на Кольо Колев
Мирев, 027011 на Иван Христов Чекердеков, 027012
на Христо Димитров Чекердеков, 027013 на Станьо Минев Ипънчев, 027014 на Мильо Кънев
Орешков, 027015 на Илия Йовчев Петров, 027016
на Мильо Минчев Коруджиев, 027017 на Тяна
Гъдева Гегова, 027018 на Тотю Събчев Христов,
027022 на Никола Ив. Коруджиев, Йова Н. Коруджиева, 027023 на Минчо Тотев Кушкиев, 028005
на Мина Антонова Казанкалиева, 028022 на Тодор Петров Неделчев, 028040 на Атанас Димитров
Атанасов, 028041 на Атанас Димитров Атанасов,
029017 на Тотка Николова Домусчиева, 029024 на
Иванка Минчева Коджаиванова, 029025 на Николай Тодоров Иванов, 029026 на Минчо Тодоров
Иванов, 030002 на Злати Георгиев Гегов, 030008
на Енчо Белчев Бонев, всички в землището на
с. Черганово, община Казанлък; на ІІ технологичен участък в землище с. Черганово, община
Казанлък, в имоти: 000061 на Община Казанлък,
000063 на Община Казанлък, 000077 на Община
Казанлък, 023009 на Гъдьо Георгиев Гегов, 023010
на Васил Дим. и Пена Василева Даулови, 023011
на Георги Георгиев Турлаков, 023012 на Иванка
Иванова Банова, 0230135 на Татяна Михаилова
Проданова, 023036 на Татяна Михаилова Проданова, 024007 на Община Казанлък, 024038 на
Община Казанлък, всички в землището на с. Черганово, община Казанлък; в община община
Мъглиж в имоти: 49494.120.327 на държават а – МО С В, 49 49 4.1 2 0.679 н а МЗГ – Х МС ,
49494.120.752 на МЗГ – ХМС, 49494.172.1 на Деньо
Николов Топорков, 49494.172.2 на Димитър Иванов Залъмов, 49494.172.3 на Танка Йорданова
Стрешкова, 49494.172.4 на Марю Алексиев Белберов, 49494.172.5 на Влади Христов Бозаджиев,
49494.172.6 на „Агромаз“ – ООД, 49494.172.7 на
Стефан Тодоров Милков, 49494.172.117 на Общин а Мъ гл и ж , 49 49 4.172 .2 6 4 н а МЗГ – Х МС,
49494.172.484 на Михаил Христов Димитров и
Община Мъглиж, 49494.172.743 на Община Мъглиж, 49494.172.744 на Община Мъглиж, 49494.173.27
на Иван Иванов Костов, 49494.173.28 на Иван
Гойчев Чапанов, 49494.173.881 на Община Мъглиж,
49494.174.9 на Петко Тенев Тодорин, 49494.174.10
на Минчо Димитров Лазаров, 49494.174.11 на
Неделчо Владев Владев, 49494.174.12 на „Омега
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Агроинвест“ – ЕАД, 49494.174.13 на Иван Петров
Ралев, 49494.175.1 на Емил Калчев Руев, 49494.175.6
на Витан Смилов Арабаджиков; ЧЗК „Агротехбизнес“, 49494.175.7 на Петър Денев Партинов,
49 49 4.175.19 н а Д и м и т ър И в а н о в Ра ш ко в,
49494.175.879 на Община Мъглиж, 49494.175.880
на Община Мъглиж, 49494.176.8 на Иван Трифонов Стоянов, 49494.176.10 на Иванка Славова
Петкова, 49494.176.11 на Никола Стойков Николов,
49494.176.12 на С т ой ко А лексиев Богда нов,
49494.176.13 на Доню Иванов Дончев, 49494.176.14
на Стойко Алексиев Богданов, 49494.176.15 на
Радосвета Стойчева Цанева-Стефанова; Лазарина Георгиева Йорданова, 49494.176.16 на Тотка
Христова Минтова, 49494.176.56 на Община Мъгл и ж , 49494.255.2 на Ден ь о И ва нов Гарг ов,
49494.255.4 на Катя Тодорова Трифонова, 49494.255.5
на Йорго Димитров Ганев, 49494.255.7 на Иван
Дончев Чернев, 49494.255.8 на Злати Иванов Тотанчев, 49494.255.9 на Танка Колева Йовчева,
49494.255.10 на Таньо Коста динов Коченев,
49494.255.12 на Бойко Димов Байчев, 49494.255.14
на Иван Тенев Тенчев, 49494.255.15 на Делка
Георгиева Османлиева, 49494.255.18 на Иван
Петров Османлиев, 49494.255.19 на Община Мъглиж, 49494.266.158 на Община Мъглиж, 49494.266.275
на МЗГ – ХМС, 49494.266.464 на Община Мъглиж
и „ИЛИВ 2007“ – ООД, 49494.266.588 на Община
Мъгли ж, 49494.266.777 на Община Мъгли ж,
49494.271.3 на Танка Иванова Караиванова,
49494.271.4 на Димитър Иванов Раклев, 49494.271.5
на Иван Николов Мухтаров, 49494.271.6 на Денчо Петров Османлиев, 49494.271.7 на „Омега
Агроинвест“ – ЕАД, 49494.271.8 на Ружи Чиритов
Салваторов, 49494.271.9 – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
49494.271.762 на Община Мъглиж, 49494.272.1 на
Златка Велкова Писева, 49494.272.2 на Тотка
Добрева Русева, 49494.272.3 на Иван Стефанов
Руев, 49494.272.4 на Евелина Илиева Карагьозова, 49494.272.5 на „Ставен“ – АД, 49494.272.6 на
Камен Димитров Порязов, 49494.272.7 на Минчо
Иванов Минчев; Красимир Минчев Иванов; Иван
Минчев Иванов, 49494.272.127 на Община Мъглиж,
49494.272.129 на Община Мъглиж, 49494.272.273
на МЗГ – ХМС, 49494.272.359 на Община Мъглиж
и Милен Бонев Бакалов, 49494.272.761 на Община Мъглиж, 49494.273.2 на Костадин Владев Ряпов,
49494.273.3 на Димитър Стойнов Пашов, 49494.273.4
на Тота Иванова Белкина, 49494.273.5 на Иван
Рашев Белберов, 49494.273.6 на Иван Христов
Острешев, 49494.273.7 на Тинко Драганов Драганов, 49494.273.8 на Румен Петков Готев, 49494.273.9
на Христо Поп Георгиев, 49494.273.10 на Стелияна
Жечкова Желева, 49494.273.11 на Тотка Димитрова Тонева, 49494.273.12 на Райна Димирева
Манафова, 49494.273.13 на Теньо Стоянов Минтов,
49494.273.14 на „Агромаз“ – ООД, 49494.273.15 на
Жельо Тодоров Гаргов, 49494.273.16 на Деньо Колев Шу к у рл иев; Кол ь о Денев Шу к у рл иев,
49494.273.43 на Община Мъглиж, 49494.273.234 на
МЗГ – Х МС, 49494.273.235 на МЗГ – Х МС,
49494.273.759 на Община Мъглиж, 49494.274.9 на
Кольо Денев Шукюрлиев; Деньо Колев Шукюрлиев, 49494.274.10 на Веселин Божков Проданов,
49494.274.11 на Пена Георгиева Телбизова, 49494.274.12
на Галина Тошева Тодорова, 49494.274.13 на Георги
Тенев Шунанов, 49494.274.14 на Бакой Георгиев
Начев, 49494.274.15 на „Агромаз“ – ООД, 49494.274.16
на Марияна Иванова Атанасова, 49494.274.17 на
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Ивайло Димитров Николов, 49494.274.18 на Мария Тодорова Георгиева, 49494.274.19 на Кера
Василева Иванова; землище с. Тулово, община
Мъглиж, в имоти: 000302 на Община Мъглиж,
000327 на Община Мъглиж, 000351 на Община
Мъглиж, 039019 на Рашо Кънев Рашев, 039028 на
Иван Богданов Богданов, 040015 на Иван Петров
Слаников, 040016 на Иван Колев Хайдутов, Красимира Николова Хайдутова, 040025 на Станка
Желева Иванова, 041019 на Илия Стоянов Илиев,
всички в землище с. Тулово. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ заповедта и разрешението за строеж
могат да бъдат обжалвани в 14-дневен срок от
обнародването им в „Държавен вестник“ чрез
областния управител на област Стара Загора пред
Върховния административен съд.
3844
39. – Община с. Лесичово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
определяне на трасе на ел. кабел 20 kV, необходим
за присъединяване на обект „Цех за дестилация
на етеричномаслени култури“ в ПИ № 021570, м.
Полето, землището на с. Калугерово, към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България
ЕР“ – АД, ЖР стълб № 83 на Вл 20 kV „Сарая“,
изв. „Сребрино“. Проектът се намира в сградата
на Община Лесичово, дирекция „Специализирана
администрация“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация Лесичово.
3801

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от
„Национален институт за изследване на вино и
спиртни напитки“ – ЕООД, София, на Заповед
№ РД-09-112 от 21.02.2011 г., издадена от министъра
на земеделието и храните, по което е образувано адм. д. № 8056/2011 по описа на Върховния
административен съд.
3771
Административният съд – Добрич, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпило оспорване от областния управител
на област Добрич и кмета на Община Каварна
на Решение № 49 по протокол № 8 от заседание
на Общинския съвет – гр. Каварна, проведено
на 13.03.2012 г., и на Решение № 46 по протокол № 7 от проведено заседание на Общинския
съвет – гр. Каварна, на 17.02.2012 г. във връзка
с приемане на проекта на бюджет на Община
Каварна за 2012 г. в частта от т. 10 до т. 26.8
включително. По оспорването е образувано адм. д.
№ 188/2012 г. по описа на Административния
съд – Добрич, насрочено за 09.05.2012 г.
3832
Административният съд – Ловеч, 6 адм. състав, призовава Ралица Христова Енева, родена
на 4.03.1981 г., с последен адрес София, ул. Поп
Грую 5а, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 31.05.2012 г. в 13 ч. като заинтересована
страна по адм. д. № 223/2009, заведено от Лилия
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Маринова Цекова от София, ж.к. Сухата река,
бл. 95, вх. Б, ап. 23, против Агенцията по геодезия
картография и кадастър – София.
3760
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 218, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че са
постъпили жалба вх. № 3465 от 27.12.2011 г. на
Стойчо Иванов Пенков и Руска Петрова Пенкова
от гр. Априлци, ул. Бъзев дол 5, кв. Видима, и
жалба вх. № 3466 от 27.12.2011 г. от Георги Пенев
Димов от гр. Априлци, ул. Снежна 4, кв. Видима,
срещу Заповед № 285 от 28.11.2011 г. на кмета
на Община Априлци, с която е одобрен проект
за изменение на подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПЗР)
като част от комплексен проект за инвестиционна
инициатива за поземлен имот с идентификатор
52218.547.361 по кадастралната карта на гр. Априлци, област Ловеч, собственост на Димитър
Николов Александров, съгласно нотариален акт
№ 179, том IV, дело № 1478, рег. № 1995/1995 г.,
включен в УПИ V и УПИ VI, кв. 72 и в част от
улица по регулационния план на гр. Априлци, кв.
Видима, отредени „За жилищно строителство“,
като описаният имот се урегулира в нов самостоятелен урегулиран поземлен имот по имотни
граници № V-52218.547.361 в кв. 72 с отреждане „За
туристически комплекс“ без промяна на улична
регулация, за ПИ с идентификатор 52218.547.667 се
отрежда УПИ III-667 в кв. 72 с предвиждане „За
жилищно строителство“ и за ПИ с идентификатор
52218.547.666 се отрежда УПИ VI-666 в кв. 72 с
предвиждане „За жилищно строителство“, въз
основа на която е образувано адм.д. № 291/2011
по описа на Административния съд – Ловеч.
Заинтересованите лица могат да подават молби
за конституиране като ответници по делото в
едномесечен срок от обнародване на съобщението
за оспорване в „Държавен вестник“.
3761
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от страна на Вечеслав Иванов
Боцев срещу Решение № 21 по протокол № 5 от
29.12.2011 г. на Общинския съвет – „Родопи“, в
частта, с която е определен промил за такса за
битовите отпадъци за имотите, намиращи се в
с. Марково, община „Родопи“. Лицата, за които
оспореният акт е благоприятен, могат да встъпят
като страни наред с административния орган
до началото на устните състезания по делото.
Лицата, които имат правен интерес, могат да се
присъединят към оспорването или да встъпят
като страна наред с административния орган до
началото на устните състезания по делото, без
да имат право да искат повтаряне на извършени
процесуални действия, се предоставя на насрещните страни. Заинтересованите лица могат да
бъдат конституирани в съдебното производство
чрез подаване на молба до АС – Пловдив, която следва да съдържа: трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
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на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и издателя му;
изявление, че заинтересованото лице желае да
бъде конституирано в производството; подпис на
заявителя. Към молбата се прилагат преписи от
същата – за връчване на останалите страни, и писмени доказателства, удостоверяващи качеството
на заявителя като заинтересовано лице. Делото
е насрочено за 30.05.2012 г. от 13 ч.
3784
Административният съд – Русе, на основание
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване на Решение № 46 на Общинския
съвет – гр. Ветово, прието с протокол № 3 от
28.12.2011 г., по което оспорване е образувано адм.
дело № 57/2012 по описа на Административния
съд – Русе, 5-и състав, насрочено за 3.05.2012 г. в
9,30 ч. Оспорваща страна по делото е Валентин
Димитров Димитров от гр. Мартен.
3785
А дминистративният съд – София област,
шести състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано
адм.д. № 213/2012 по описа на АССО. Производството е образувано по оспорване на областния
управител на Софийска област, обективирано в
Заповед № ОС-25 от 5.03.2012 г. срещу Наредба
№ 1 за обществения ред на Община Етрополе,
приета с Решение № 44, взето по протокол № 7 от
31.01.2012 г. на Общинския съвет – гр. Етрополе.
Насрочва делото в открито съдебно заседание
за 13.06.2012 г. от 10 ч. Конституира страните в
производството, както следва: оспорващ: областен
управител на Софийска област; ответник: Общинският съвет – гр. Етрополе, чрез председателя;
страна: Софийска окръжна прокуратура.
3833
Бургаският окръжен съд, гр. колегия, съобщава на Йохен Норберт Зайц, роден на 11.10.1976 г.
в гр. Ерленбах – Майн, Германия, с последен
известен адрес Бургас, ул. Абоба 9, ет. 7, ап. 20,
сега с неизвестен адрес, да се яви в канцеларията на първо гражданско отделение на съда
(стая 128, ет. 1) за получаване по чл. 367 ГПК на
препис от искова молба и доказателства към нея
ведно с уведомление по чл. 47, ал. 1 и 7 ГПК в
двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ в качеството му на
ответник по т. д. № 568/2011 по описа на БОС,
заведено от ищеца в производството по делото
ПСФК „Черноморец Бургас“ – АД, Бургас, с цена
на исковата претенция – 65 637,18 лв. Указва на
Йохен Норберт Зайц да посочи съдебен адрес,
в противен случай т. д. № 568/2011 по описа на
Окръжния съд – Бургас, ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
3834
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, VIII състав, призовава Владимир Недков
Василев с последен адрес Шумен, ул. Доктор Заменхоф 14, чрез Румен Василев, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 31.05.2012 г. в 9 ч. като
ответник по адм.д. № 7/2011, заведено от Кръстю
Георгиев Кръстев, Райна Христова Христова и
Петър Георгиев Кръстев срещу Заповед № Г-66
от 13.04.2004 г. на зам.-кмета на Община Варна.
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Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
3780
Варненският районен съд, 10 гр. състав, призовава Елза Георгиева Станева с последен адрес
Варна, ул. Ивац Войвода 022, ет. 04, ап. 010, понастоящем с неизвестен адрес, като ответница
по гр. д. № 3803/2000 по описа на Варненския
районен съд, 10 състав, насрочено за 18.06.2012 г.
в 11,30 ч., заведено от Йордан Банев Банев и
Миглена Георгиева Банева, за иск с правно основание чл. 34 ЗС.
3762
Варненск ият районен съд, 10 г р. състав,
призовава Венетка Петкова Станева с последен
адрес Варна, ул. Ивац Войвода 024, вх. 2, ап. 12,
понастоящем с неизвестен адрес, като ответница
по гр. д. № 3803/2000 по описа на Варненския
районен съд, 10 състав, насрочено за 18.06.2012 г.
в 11,30 ч., заведено от Йордан Банев Банев и
Миглена Георгиева Банева, за иск с правно основание чл. 34 ЗС.
3763
Районният съд – гр. Сандански, гражданско
отделение, първи състав, призовава Матиас Даниел
Севиля Сера, испански гражданин, с последен
известен адрес Р. Испания, Белеарски острови,
гр. Феланиткс, ул. Вероника 55, без регистриран
адрес в Р. България, да се яви в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на съобщението за получаване на препис от исковата молба и приложенията към нея по гр.д.
№ 1327/2011 като ответник по предявения иск
от Иванка Петрова Гегова, с правно основание
чл. 49, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен
адрес в страната, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
3783
Добричкият окръжен съд, гр. отделение, уведомява, че е образувано гр. д. № 16/2012 въз основа
на постъпило мотивирано искане от Комисията
за установяване на имущество, придобито от
престъпна дейност срещу Метин Кадиров Кулчиар, Алина Кулчиар и Таисса Метин Кулчиар,
всички от гр. Добрич, на основание чл. 28, ал. 1
ЗОПДИППД, с което се настоява на основание
разпоредбата на закона да бъде отнето в полза на държавата имущество на обща стойност
247 280,08 лв., както следва:
От Метин Кадиров Кулчиар на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД – недвижим имот в гр. Добрич,
ж.к. Балик № 18, вх. Г, ет. 1, а именно: апартамент
№ 3, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни
помещения, със ЗП 65,62 кв. м, избено помещение
№ 18 със ЗП 2,64 кв. м ведно с 1,109 % идеални
части от общите части на сградата и от правото
на строеж на върху държавна земя; гараж № 6
със ЗП 18 кв. м, построен върху държавна земя
в имот с кадастрален номер № 6090276, част от
имот 276, в квартал 37 по ЗРП на гр. Добрич,
собственост на Метин Кадиров Неджибов, придобит с нотариален акт № 22, том 12, рег. № 18888,
дело № 2068 от 27.11.2003 г. (акт № 158, том 27,
дело № 6015 от 27.11.2003 г., вх. рег. № 12454 на
Службата по вписванията – Добрич). Пазарната
стойност към м. 09.2011 г. е 34 779 лв.
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От Метин Кадиров Кулчиар на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД – 100 дружествени дяла на обща
стойност 3600 лв., собственост на Метин Кадиров
Кулчиар, представляващи 100 % от капитала на
„Таисса експрес“ – ЕООД, ЕИК: 201657855, регистрирано в търговския регистър на 4.08.2011 г.,
със седалище и адрес на управление: гр. Добрич,
ж.к. Балик, бл. 18, вх. Г, ет. 1, ап. 3.
От Метин Кадиров Кулчиар и Алина Кулчиар на основание чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 10
ЗОПДИППД – недвижим имот в землището на
с. Паскалево, ЕКАТТЕ 55511, община Добрич
ка, област Добрич, представляващ: нива на
площ 19,998 дка, пета категория, при неполивни
условия, имот с кадастрален № 024 от масив
015, в м. Саячокур по плана на с. Паскалево,
ЕКАТТЕ 55511, община Добричка, при граници и съседи: имоти с № 015025, 015020, 015021,
015023, 000004, придобит от Метин Кулчиар с
нотариален акт № 86, том 8, рег. № 11126, дело
№ 1350 от 20.06.2007 г. (вх. рег. № 9570, акт № 135,
т. 13, дело № 4685 от 20.06.2007 г. на Службата
по вписванията – Добрич). Пазарната стойност
към м. 09.2011 г. е 17 558 лв.
От Таисса Метин Кулчиар чрез законните є
представители Метин Кадиров Кулчиар и Алина
Кулчиар на основание чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 9
ЗОПДИППД – недвижим имот в с. Стефан Караджа, община Добричка, а именно: УПИ-V, за
който е отреден имот с план. № 163, на площ
от 1446 кв. м, в кв. 18 по уличната и дворищната регулация на с. Стефан Караджа, област
Добри чка, у т върдена със заповед № 219 от
27.06.1989 г., ведно с построената в него къща
при граници и съседи: северозапад – улица,
североизток – У ПИ Х V – имот с пл. № 164,
югоизток – УПИ ХVІ – общ., югозапад – УПИ
ІV – имот с пл. № 162, всичките съседи са в кв.
18 по плана на с. Стефан Караджа, община Добричка, придобит от Таисса Метин Кулчиар – непълнолетна дъщеря на проверяваното лице, с
нотариален акт № 134, том 9, рег. № 14670, дело
№ 1640 от 5.11.2010 г. (вх. рег. № 10995, акт № 137,
т. 26, дело № 5090 от 5.11.2010 г. на Службата по
вписванията – Добрич). Пазарната стойност към
м. 09.2011 г. е 37 280 лв.
От Метин Кадиров Кулчиар и Алина Кулчиар на
основание чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 10 ЗОПДИППД:
1. Мотопед марка „А прил я“, модел „50“,
с рег. № Тх 1682 М, дата на п ърва рег ист ра ц и я – 12 .0 6.19 95 г., д ат а н а п ри до би в ане – 3.06.2007 г. Пазарната стойност към м.
09.2011 г. е 200 лв.
2. Лек а вт омоби л марк а „Фиат Ч и н к уеченто“ с рег. № Тх 5182 ХС, дата на първа
регистрация – 1.02.1994 г., дата на придобиване – 31.03.2011 г. Пазарната стойност към м.
09.2011 г. е 600 лв.
3. Лек автомобил марка „Опел Корса“ с рег. № Тх
7570 ХС, дата на първа регистрация – 21.05.2002 г.,
дата на придобиване – 18.05.2011 г. Пазарната
стойност към м. 09.2011 г. е 2000 лв.
4. Парични средства в размер:
– 52,08 лв. в четири банкови сметки;
– 125 063 лв. от възмездно отчуждаване на
имущество.
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Трети лица могат да встъпят в делото и да
предявят искове срещу страните в срока по чл. 225,
ал. 2 ГПК до приключване на съдебното дирене
пред първоинстанционния съд.
Делото е насрочено за първо съдебно заседание
на 3.07.2012 г. от 14,30 ч.
3835
Добричк ият окръжен съд, г р. отделение,
уведомява, че е образувано гр.д. № 140/2012 въз
основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност на основание чл. 28,
ал. 1 ЗОПДИППД срещу Страхил Страхилов
Каменов с адрес за призоваване гр. Добрич,
ул. Димитър Ковачев 23, вх. А, ет. 5, ап. 10, и
Милена Георгиева Каменова с адрес за призоваване гр. Добрич, ул. Кирил и Методий 32, вх. Б,
ет. 5, ап. 10, за отнемане в полза на държавата
на имущество на обща стойност 131 925,85 лв.
Делото е насрочено за първо съдебно заседание
на 25.07.2012 г. от 10 ч. Дава едномесечен срок
от датата на обнародване на това обявление в
„Държавен вестник“ за предявяване в рамките
на образуваното производство от трети заинтересовани лица на претенции върху имуществото,
за чието отнемане се настоява. С искането се
претендира отнемане на следното имущество:
От Страхил Страхилов Каменов и Милена
Георгиева Каменова с правно основание чл. 4, ал. 1
и чл. 10 ЗОПДИППД:
Лек автомобил марка „Форд“, модел „Ескорт“,
с рег. № ТХ 9426 Т, дата на първа регистрация
24.08.1984 г., рама № 03940602, двигател № BG79828,
придобит по данни от КАТ на 1.03.1999 г. Пазарна
стойност към декември 2011 г. – 350 лв.
От Страхил Страхилов Каменов с правно основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
Сумата 89,23 лв. по разплащателна сметка в
„Райфайзенбанк (България)“ – АД, офис Добрич,
с титуляр Страхил Страхилов Каменов.
От Милена Георгиева Каменова с правно основание чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
Сумата 43,16 лв. по разплащателна сметка в
левове в клон Варна, прехвърлена служебно в клон
Добрич на 28.08.2006 г. в ТБ „Инвестбанк“ – АД,
с титуляр Милена Георгиева Каменова, с изключение на сумите, постъпващи от Агенцията за
социално подпомагане – гр. Добрич, по Закона
за семейното подпомагане.
От Страхил Страхилов Каменов и Милена
Георгиева Каменова с правно основание чл. 4, ал. 2
и чл. 10 ЗОПДИППД:
Сумата 60 000 лв., представляваща левовата
равностойност на получената сума от проверяваното лице и съпругата му от продажбата на
недвижим имот, отчужден с нотариален акт № 78,
том XIX, рег. № 23640, дело № 3450 от 22.12.2006 г.
(вх. рег. № 18070 от 22.12.2006 г., акт № 121, том
34, дело № 10672/2006 на СВ – Добрич).
Сумата 8400 лв., представляваща левовата
равностойност на получената сума от проверяваното лице и съпругата му от продажбата на
лек автомобил марка „Ауди“, модел „А4“, с рег.
№ ТХ 0362 РХ, закупен с договор за покупкопродажба от 15.02.2005 г. и отчужден с договор
за покупко-продажба от 23.01.2007 г.
Сумата 6920 лв., представляваща левовата
равностойност на получената сума от проверяваното
лице и съпругата му от продажбата на лек автомо
бил марка „Ауди“, модел „А3“, с рег. № ТХ 7458 РХ,
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дата на първа регистрация 6.03.1997 г., закупен
с договор за покупко-продажба от 8.12.2005 г. и
отчужден по данни от КАТ на 13.02.2007 г.
Сумата 51 123,49 лв., представляваща лизингови вноски, изплатени от Страхил Страхилов
Каменов за ползването на лек автомобил „Мерцедес S 500 L“.
Сумата 5000 лв., представляваща левовата
равностойност на получената сума от проверяваното лице от продажбата на 500 дружествени
дяла, всеки от по 10 лв., от капитала на „Стелиан“ – ЕООД, ЕИК 124648355.
3865

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
950. – Пенсионноосиг у ри те лна компа ни я
„Доверие“ – АД, София, на основание чл. 189
от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за всеобхватния доход за 2011 г.
2011 г.
2010 г.
BGN’000 BGN’000
Приходи от такси
– До б р ов о лен пенс ионен
фонд
– Професионален пенсионен
фонд
– Универса лен пенсионен
фонд
Общо приходи
Oперативни разходи за управление на пенсионните
фондове
Разходи за персонала
Други оперативни разходи
Общо разходи
Резултат от управлението на
пенсионните фондове
Пенсионни резерви
При ход и о т и н ве с т и ц и и,
нетно
Печалба преди данъци
Данъци
Печалба за годината
Друг всеобхватен доход за
годината
Пълен всеобхватен доход за
годината

578

955

2,749

2,991

23,786
27,113

20,864
24,810

(5,763)
(7,165)
(12,928)

(7,774)
(7,520)
(15,294)

14,185
(2,007)

9,516
(2,671)

956
13,134
(1,323)
11,811

2,673
9,518
(963)
8,555

11,811

8,555

Счетоводен баланс към 31.12.2011 г.
2011 г.
2010 г.
BGN’000 BGN’000
1
2
3
Активи
Текущи активи
Парични средства
1,639
2,070
Депозити
9,772
5,706
Инвестиции за продажба
28,049
21,662
Вземания от пенсионните
фондове
1,972
1,246
Други текущи активи
746
1,264

ВЕСТНИК
1
Общо текущи активи
Нетекущи активи
Депозити
Имоти, машини и съоръжения
Дълготрайни нематериални
активи
Отсрочен данъчен актив
Общо нетекущи активи
Общо активи
Пасиви
Текущи задължения
Задължения към свързани
лица
Други задължения
Общо текущи задължения
Нетекущи задължения
Провизии за обезщетения
при пенсиониране
Общо нетекущи задължения
Общо задължения
Пенсионни резерви
Собствен капитал
Регистриран капитал
Резерви
Неразпределена печалба
Текуща печалба
Общо собствен капитал
Общо пасиви
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42,178

3
31,948

638

1,694

8,230

8,698

415
104
9,387
51,565

496
105
10,993
42,941

446
1,657
2,103

25
3,011
3,036

184
184
2,287
15,314

184
184
3,220
13,291

15,004
1,562
5,587
11,811
33,964

15,004
1,562
1,309
8,555
26,430

51,565

42,941

Отчет за паричните потоци за 2011 г.
2011 г.
2010 г.
BGN’000 BGN’000
1
2
3
Парични потоци от оперативна дейност
Парични потоци от/към ПФ
24,408
24,611
Парични потоци, свързани с
търговски контрагенти
(4,828)
(4,676)
Парични потоци, свързани
с трудови възнаграждения
(6,846)
(6,387)
Парични потоци, свързани с
комисиони на осигурителни
посредници
(1,042)
(1,181)
Парични потоци, свързани
с корпоративен данък лихви, комисиони, дивиденти
и други
(133)
(119)
Парични потоци от операции
с чуждестранна валута
22
2
Платени данъци върху печалбата
(1,094)
(896)
Плащания при разпределение на печалбата
(4,278)
(6,045)
Други парични потоци от
основна дейност
(521)
(532)
Всичко парични потоци от
оперативна дейност
7,688
4,777
Парични потоци от инвестиционна дейност
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1
Парични потоци, свързани
с нетекущи материални и
нематериални активи
Парични потоци, свързани с
нетекущи финансови активи
Парични потоци, свързани
с текущи финансови активи
Парични потоци, свързани с
лихви, комисиони, дивиденти и други
Парични потоци от операции
с чуждестранна валута
Всичко парични потоци от
инвестиционна дейност
Изменение на пари чни те
средства през периода
Парични средства в началото
на периода
Парични средства в края на
периода

2

3

(152)

(5,406)

(8,962)

(554)

1,570

1,413

(575)

14

(8,119)

(4,533)

(431)

244

2,070

1,826

1,639

2,070

Отчет за промените в собствения капитал
към 31.12.2011 г.
ОсноПре- Резер- Непо- Общо
вен ка- мии от
ви
крита
питал емисии
загуба
Към 31 декември 2010 г.

15,004

–

1,562

9,864 26,430

Финансов резултат

–

–

–

11,811 11,811

Към 31 декември 2011 г.

15,004

1,562

17,398 33,964

Съставител:
Н. Кънчева

Ръководител:
Д. Петкова

950а. – Доброволен пенсионен фонд „Доверие“, София, на основание чл. 189 от Кодекса за
социално осигуряване обнародва:
Отчет за доходите за 2011 г.
2011 г.
2010 г.
BGN’000 BGN’000
Приходи
Приходи от дивиденти
Приходи от лихви
Приходи от операции с ценни
книжа
Приходи от операции с чуждестранна валута
Приходи от инвестиционни
имоти
Всичко приходи
Разходи
Разходи по операции с ценни
книжа
Разходи по операции с чуждестранна валута
Разходи по инвестиционни
имоти
Всичко разходи
Доход

567
3,202

499
3,109

52,860

56,763

9,431

9,722

77
66,137

40
70,133

54,576

54,992

9,580

9,275

80
64,236
1,901

150
64,417
5,716
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2011 г.
2010 г.
BGN’000 BGN’000

Актив
Нетекущи активи
Банкови депозити
Инвестиционни имоти
Всичко нетекущи активи
Текущи активи
Парични средства
Банкови депозити
Ценни книжа, издадени или
гарантирани от държавата
Ценни к ни жа, п риет и за
търговия на регулираните
пазари за ценни книжа
Общински облигации
Ипотечни облигации
Инвестиции в чужбина
Вземания, свързани с инвестиции
Всичко текущи активи
Всичко активи
Пасив
Нетекущи пасиви
Задължения към осигурени
лица и пенсионери
Всичко нетекущи пасиви
Текущи пасиви
Задължения към ПОД
Други текущи пасиви
Всичко текущи пасиви
Всичко пасиви

7,248
8,427
15,675

8,888
709
9,597

14,785
6,884

8,982
14,964

14,215

3,608

22,049
462
2,309
24,332

23,091
550
3,311
33,660

5,938
90,974
106,649

4,726
92,892
102,489

105,587
105,587

102,234
102,234

146
916
1,062
106,649

229
26
255
102,489

Отчет за паричните потоци за 2011 г.
2011 г.
2010 г.
BGN’000 BGN’000
1
2
3
Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност
Парични потоци, свързани с
осигурени лица и пенсионери
1,259
460
Парични потоци от/към други пенсионни фондове
774
1,545
П ари ч н и по т оц и о т/к ъм
пенсионноосиг у рителното
дружество
(663)
(860)
Такси и пенсионен резерв
(663)
(860)
Парични потоци от дивиденти
595
469
Парични потоци от лихви
2,737
2,970
Парични потоци от сделки
с инвестиции
745
748
Парични потоци от сделки с
чуждестранна валута
500
(1,154)
Парични потоци от инвестиционни имоти
84
(97)
Изменение на пари чни те
средства през периода
6,031
4,081
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1
Парични средства в началото
на периода
Парични средства в края на
периода
Съставител:
Н. Кънчева

2

3

8,754

4,673

14,785
8,754
Ръководител:
Д. Петкова

950б. – Професионален пенсионен фонд „Доверие“, София, на основание чл. 189 от Кодекса
за социално осигуряване обнародва:
Отчет за доходите за 2011 г.
2011 г.
BGN’000
Приходи
Приходи от дивиденти
Приходи от лихви
Приходи от операции с
ценни книжа
Приходи от операции с
чуждестранна валута
Всичко приходи
Разходи
Разход и по опера ц и и с
ценни книжа
Разход и по опера ц и и с
чуждестранна валута
Разходи по инвестиционни
имоти
Всичко разходи
Доход

2010 г.
BGN’000

637
5,842

763
6,188

72,454

102,130

13,371
92,304

18,815
127,896

74,699

99,383

13,570

17,922

11
88,280
4,024

146
117,451
10,445

Баланс към 31.12.2011 г.
2011 г.
2010 г.
BGN’000 BGN’000
1
2
3
Актив
Нетекущи активи
Банкови депозити
Инвестиционни имоти
Всичко нетекущи активи
Текущи активи
Парични средства
Банкови депозити
Ценни книжа, издадени
или гарантирани от държавата
Ценни книжа, приети за
търговия на регулираните
пазари за ценни книжа
Общински облигации
Ипотечни облигации
Инвестиции в чужбина
Вземания, свързани с инвестиции
Всичко текущи активи
Всичко активи
Пасив
Нетекущи пасиви
Задължения към осигурени лица

12,965
8,162
21,127

2,261
8,162
10,423

18,732
13,789

25,406
31,774

23,296

9,538

32,453
859
3,915
39,299

42,289
1,006
5,586
55,441

5,056
137,399
158,526

1,897
172,937
183,360

157,944

183,190

ВЕСТНИК
1
Всичко нетекущи пасиви
Текущи пасиви
Задължения към ПОД
Други текущи пасиви
Всичко текущи пасиви
Всичко пасиви

БРОЙ 30
2
157,944

3
183,190

145
437
582
158,526

154
16
170
183,360

Отчет за паричните потоци за 2011 г.
2011 г.
2010 г.
BGN’000 BGN’000
Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност
Парични потоци, свързани
с осигурени лица
(19,594)
15,043
Парични потоци от/към
други пенсионни фондове
(7,001)
(4,021)
Парични потоци от/към
пенсионноосигурителното
дружество
(2,706)
(2,977)
Такси
(2,706)
(2,977)
Парични потоци от дивиденти
658
739
Парични потоци от лихви
5,724
5,485
Парични потоци от сделки
с инвестиции
15,851
4,958
Парични потоци от сделки
с чуждестранна валута
851
(1,444)
Парични потоци от инвестиционни имоти
(40)
(114)
Изменение на паричните
средства през периода
(6,257)
17,669
Парични средства в нача24,989
7,320
лото на периода
Парични средства в края
на периода
18,732
24,989
Съставител:
Н. Кънчева

Ръководител:
Д. Петкова

950в. – Универсален пенсионен фонд „Доверие“, София, на основание чл. 189 от Кодекса за
социално осигуряване обнародва:
Отчет за доходите за 2011 г.

1
Приходи
Приходи от дивиденти
Приходи от лихви
При ход и о т опера ц и и с
ценни книжа
При ход и о т опера ц и и с
чуждестранна валута
Приходи от инвестиционни
имоти
Всичко приходи
Разходи
Разходи по операции с ценни книжа
Разходи по операции с чуждестранна валута

2011 г.
BGN’000
2

2010 г.
BGN’000
3

4,387
40,924

3,757
31,658

473,146

500,304

95,714

103,149

1,578
615,749

1,793
640,661

494,095

490,572

98,570

97,460
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1
Разходи по инвестиционни
имоти
Всичко разходи
Доход

2
633
593,298
22,451

Баланс към 31.12.2011 г.
2011 г.
BGN’000
Актив
Нетекущи активи
Банкови депозити
Инвестиционни имоти
Всичко нетекущи активи
Текущи активи
Парични средства
Банкови депозити
Ценни книжа, издадени или
гарантирани от държавата
Ценни книжа, приети за
търговия на регулираните
пазари за ценни книжа
Общински облигации
Ипотечни облигации
Инвестиции в чужбина
Вземания, свързани с инвестиции
Всичко текущи активи
Всичко активи
Пасив
Нетекущи пасиви
Задължения към осигурени
лица
Всичко нетекущи пасиви
Текущи пасиви
Задължения към ПОД
Други текущи пасиви
Всичко текущи пасиви
Всичко пасиви

3
976
589,008
51,653
2010 г.
BGN’000

90,052
59,507
149,559

18,891
40,347
59,238

201,997
73,241

88,985
185,829

196,845

70,707

204,196
5,577
19,629
334,592

202,690
6,291
26,576
375,934

53,106
1,089,183
1,238,742

23,321
980,333
1,039,571

1,233,634
1,233,634

1,038,336
1,038,336

1,030
4,078
5,108
1,238,742

863
372
1,235
1,039,571

Отчет за паричните потоци за 2011 г.
2011 г.
2010 г.
BGN’000 BGN’000
1
2
3
Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност
Парични потоци, свързани
с осигурени лица
224,946
219,284
Парични потоци от/към
други пенсионни фондове
(29,242)
(11,313)
Парични потоци от/към
пенсионноосигурителното
дружество
(23,034)
(20,673)
Такси и пенсионен резерв
(23,034)
(20,674)
Други
1
1
Парични потоци от дивиденти
4,381
3,624
Парични потоци от лихви
37,232
26,968
Парични потоци от сделки
с инвестиции
(96,274) (168,692)

ВЕСТНИК
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1
2
3
Парични потоци от сделки
с чуждестранна валута
6,376
(7,008)
Парични потоци от инвестиционни имоти
(9,224)
(5,790)
Изменение на паричните
средства през периода
115,161
36,400
Парични средства в началото на периода
86,836
50,436
Парични средства в края
на периода
201,997
86,836
Съставител:
Ръководител:
Н. Кънчева
Д. Петкова
3779
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Организация на пациентите с
ревматологични заболявания в България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на сдружението на
26.05.2012 г. в 12 ч. в София, ул. Княз Борис 73,
със следния дневен ред: 1. приемане на отчетния
доклад на управителния съвет за дейността на
сдружението през 2011 г. и ГФО на сдружението
през 2011 г.; 2. промени в състава на управителния съвет; 3. промени в устава; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
3803
14. – Управителният съвет на Националното
ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и
риболовците в България“ (НЛРС „СЛРБ“) – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 31.05.2012 г. в 11 ч. в София, ул. Незабравка 25, Парк-хотел „Москва“, зала „Европа“,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността и
финансовото състояние на НЛРС „СЛРБ“ за 2011 г.;
2. отчет за дейността и финансовото състояние на
управителния съвет на НЛРС „СЛРБ“ за 2011 г.;
3. отчет на контролния съвет на НЛРС „СЛРБ“
за 2011 г.; 4. отчет за дейността и финансовото
състояние на фирма „Сокол БЛРС“ – ЕООД,
за 2011 г.; 5. отчет за дейността и финансовото
състояние на ИК „Наслука“ – ЕООД, за 2011 г.;
6. приемане на бюджета на УС на НЛРС „СЛРБ“
за 2012 г.; 7. определяне размера на отчисления
членски внос за 2013 г.; 8. освобождаване на
членове на УС на НЛРС „СЛРБ“ на основание
чл. 22, ал. 5 и 6 от устава и избор на нови членове
на УС на НЛРС „СЛРБ“; 9. разни.
3802
4. – Управителният съвет на „Вингчун кунгфу
клуб – Беймо“, София, на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 1.06.2012 г. в 11 ч. на следния адрес: София,
ж.к. Христо Смирненски, бл. 10А, ет. 6, ап. 26,
при следния дневен ред: 1. приемане на изменения и допълнения в устава на сдружението; 2.
освобождаване на стари и избор на нови членове
на управителния съвет. 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.
3716
5. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел „Международна фестивална програма на детското творчество „Приятели на България“, София,
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на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на сдружението на 6.06.2012 г. в
10,30 ч. в София, район „Средец“, ул. Уйлям Гладстон 42, вх. Б, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството за изминалия период;
проект за решение – ОС приема представения
отчет; 2. избор на ново ръководство; проект за
решение – ОС приема предложената структура и
персонални предложения за ръководство на сдружението; 3. приемане на изменения и допълнения
на устава на сдружението; проект за решение – ОС
приема предложените от управителя изменения
и допълнения в устава на сдружението; 4. разни.
Поканват се всички членове на „Международна
фестивална програма на детското творчество
„Приятели на България“ да вземат участие в
работата на общото събрание лично или чрез
упълномощен представител. Регистрацията на
членовете и техните пълномощници започва в
9,30 ч. на 6.06.2012 г. на мястото на провеждане
на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе в 11,30 ч. на същата дата, на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя
на явилите се членове. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на членовете в
сградата на управление на сдружението – София,
район „Средец“, ул. Уйлям Гладстон 42, вх. Б,
всеки работен ден от 10 до 16 ч. и при поискване
им се предоставят безплатно.
3876
4. – Управителният съвет на сдружение „Ловнорибарско дружество „София Изток“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 1 от устава на сдружението свиква общо събрание на сдружението на
9.06.2012 г. в 10 ч. в Ловната хижа в кв. Челопечене
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на УС за 2011 г.; 2. отчетен доклад на КРК
за 2011 г.; 3. приемане бюджета на сдружението
за 2012 г.; 4. приемане на програма за дейността
на сдружението за 2012 г.; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч. на същото място.
3896
17. – Управителният съвет на Браншовия
съюз на кожарската, кожухарската, обувната и
галантерийната промишленост, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на Браншовия съюз на 8.06.2012 г. в
11 ч. на адрес София, ул. Архитект Петко Момчилов 2 – 8, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет на Браншовия съюз на кожарската, кожухарската, обувната и галантерийната
промишленост; 2. отчет на контролния съвет на
Браншовия съюз на кожарската, кожухарската,
обувната и галантерийната промишленост; 3.
вземане на решение за приемане на нов устав на
Браншовия съюз на кожарската, кожухарската,
обувната и галантерийната промишленост; 4. избор
на нови членове на управителния и на контролния
съвет; 5. вземане на решение за промяна на адреса
на сдружението; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще започне един час по-късно от първоначално
обявения на същото място.
3875
7. – Управителният съвет на сдружение „SOS
Детски селища България“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква двадесет и второто редовно
общо събрание на сдружението на 8.06.2012 г. в
15 ч. в Общинския културен институт – Красно
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село, кв. Хиподрума, бул. Цар Борис III № 41,
зала 1, при следния дневен ред: 1. приемане на
дневния ред на ХХII общо събрание; 2. приемане
на протокола от ХХI ОС; 3. приемане на годишния
отчет на сдружението за 2011 г.; 4. приемане на
доклада от финансовия одит и заверения от одиторите – „Мур Стивънс България – Одит“ – ООД,
годишен счетоводен отчет за 2011 г.; 5. избор на
независима одиторска фирма за извършване на
одита на сдружението за финансовата 2012 г.; 6.
приемане на бюджета на сдружението за 2012 г.;
7. промени в състава на ОС на сдружение „SOS
Детски селища България“; 8. разни. Писмените
материали по дневния ред ще бъдат на разположение на членовете на общото събрание в офиса
на сдружението от датата на обнародване на
поканата в „Държавен вестник“. Регистрацията
на членовете на общото събрание ще се извърши от 14,30 ч. в деня на събранието. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
3895
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел с общественополезна дейност
„Екологично сдружение „Хаберлеа“, Асеновград, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 30.05.2012 г. в 18 ч. на адрес:
Асеновград, ул. Клокотница 42, при следния дневен
ред: 1. освобождаване на председателя и членовете
на УС от отговорност за изтеклия мандат на управление; 2. избиране (преизбиране) на нови членове
на УС и на КС, евентуално промяна на броя им
в тези органи и мандата, за който се избират; 3.
приемане на нови и освобождаване на досегашни
членове на сдружението, както и прекратяване на
членство по чл. 16, т. 3 на Вениален К. Кадиев; 4.
промяна на седалището и адреса на управление
на сдружението; 5. приемане на актуален устав
на сдружението; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага за 19 ч. същия ден, на същото място и при
същия дневен ред.
3830
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Бъдеще за община Банско“,
Банско, на основание чл. 23, ал. 1 от устава на
сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб
рание на сдружението на 4.06.2012 г. в 17 ч. в
заседателната зала на клуб-хотел „Мартин“, ул.
Неофит Рилски 28, гр. Банско, област Благоевград,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността;
2. приемане на нови членове на сдружението; 3.
промени в устава на сдружението; 4. избор на
нови управителни органи; 5. разни.
3814
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Търговска гимназия – гр. Бургас“ – Бу ргас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 20.06.2012 г. в 18 ч. в
сградата на гимназията, ул. Г. Шагунов 1, при
следния дневен ред: 1. откриване на производство по ликвидация със срок на ликвидацията 6
месеца; 2. избор на ликвидатор; 3. прекратяване
дейността на сдружението и заличаването му; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3768
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1. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
по катерене, планинарство и екстремни спортове
„Царевец“, Велико Търново, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
29.05.2012 г. в 17,30 ч. в учебния център на клуба
на ул. Ал. Стамболийски 2, Велико Търново, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба
през 2011 г.; 2. приемане на календарен план на
клуба за 2012 г.; 3. избор на нов УС; 4. приемане
на изменения в устава. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание се
отлага за 18,30 ч. на същото място и при същия
дневен ред без специална покана.
3877
1. – Управителният съвет на Футболен клуб
„Раковски“, Ивайловград, на основание чл. 26,
ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 1, чл. 23, ал. 5, т. 3 от
устава на клуба свиква общо събрание на Футболен
клуб „Раковски“ на 15.06.2012 г. в 18 ч. в Клуба
на ловеца, Ивайловград, ул. Георги Димитров 46,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на управителния съвет на сдружението за 2008,
2009, 2010 и 2011 г.; 2. отчет за дейността на
контролния съвет за 2008, 2009, 2010 и 2011 г. и
финансов отчет за същите години; 3. приемане на
бюджета на Футболен клуб „Раковски“ за 2012 г.;
4. определяне на размера на членския внос във
Футболен клуб „Раковски“ за 2013 г.; 5. избор на
управителен съвет, председател на управителния
съвет, контролен съвет и председател на контролния съвет; 6. разни. Поканват се всички членове
да присъстват на общото събрание. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на
членовете в офиса на клуба. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 1
от устава на Футболен клуб „Раковски“ общото
събрание на членовете ще се проведе в 19 ч. на
15.06.2012 г., на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да са регистрирани.
3878
200. – Съветът на адвокатската колегия – Кюстендил, на основание чл. 83, ал. 1 и чл. 93, ал. 2 ЗА
свиква извънредно общо събрание на колегията на
16.06.2012 г. (събота) и 17.06.2012 г. (неделя) в 9 ч.
в офиса на Адвокатска колегия – Кюстендил, ул.
Цар Освободител 64, ет. 3, при дневен ред – избор
на председател на адвокатския съвет.
3828
2. – Управителният съвет на СК „Акротрамп“,
Кюстендил, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 2.07.2012 г. в 19 ч. в Кюстендил,
ул. Цар Освободител 19, стадион „Осогово“, зала по
скокове на батут, при следния дневен ред: 1. приемане отчета за дейността на управителния съвет;
2. промяна на устава на сдружението (приемане
на нов устав на сдружението); 3. освобождаване
от отговорност и от длъжност на членове на управителния съвет; 4. избиране на нов управителен
съвет; 5. други. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага за 20 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
3827
7. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб „Здравец“ – група за
борба с остеопорозата „Четирилистна детелина“,
Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 5.06.2012 г.
в 9 ч. в Плевен в салона на читалище „Христо
Ботев“ при следния дневен ред: 1. промяна в
дейността на сдружението – самоопределяне на
сдружението като сдружение за осъществяване
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на дейност в обществена полза; 2. приемане на
нов устав на сдружението; 3. приемане на отчет
на УС за дейността на сдружението през периода
януари 2006 г. – май 2012 г.; 4. освобождаване от
отговорност на председателя на сдружението и
членовете на УС за дейността им през отчетния
период; 5. избор на председател на сдружението,
членове на УС и КС; 6. приемане на програма
за дейността на сдружението за периода май
2012 г. – май 2016 г.; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите във връзка
със свикването и провеждането на събранието
се предоставят при поискване от УС.
3899
12. – Съветът на настоятелите на Училищно
настоятелство при Езикова гимназия Пловдив,
Пловдив – юридическо лице с нестопанска цел
за осъществяване на общественополезна дейност,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на училищното настоятелство
на 4.06.2012 г. в 18 ч. в Пловдив на адрес: бул.
България 123, сградата на Езикова гимназия
Пловдив, при следния дневен ред: 1. приемане
на доклад за дейността на настоятелството за
периода от 25.09.2009 г. до датата на провеждане
на общото събрание; 2. приемане на финансовия отчет за дейността на настоятелството; 3.
промени в състава на съвета на настоятелите; 4.
приемане на бюджет и годишен план за работата
на настоятелството за 2012 г. Поканват се всички
членове или техни упълномощени представители
да присъстват. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
на същата дата и място и при същия дневен ред
в 19 ч. независимо от броя на присъстващите
членове и ще се счита за редовно проведено.
3813
2. – Управителят на сдружение „Интерарт
фест“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква на 11.06.2012 г. в 11 ч. редовно годишно
общо събрание на сдружението в Пловдив, ул.
Княз Александър I № 38, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния финансов отчет и
отчета за дейността на сдружението за 2011 г.; 2.
организационни въпроси. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 13 ч. същия ден и при същия дневен ред.
3788
14. – Управителният съвет на Ловно-рибарско
сдружение – Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
уведомява своите членове, че на 18.05.2012 г. в
16 ч. в залата на управлението в Сливен, ул.
Великокняжевска 11, ще проведе общо събрание
на сдружението при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на УС през 2011 г. и финансовите
разходи; 2. проект за бюджет за новата 2012 г.;
3. основни насоки за дейността през 2012 г.; 4.
разглеждания на жалби от членовете на ЛРС
срещу решения на управителния съвет; 5. доклад
на контролно-ревизионния съвет; 6. разни.
4017
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по лека атлетика „Хеброс“ – Харманли, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 28.05.2012 г. в 17 ч. в Харманли, стадион „Хеброс“, административна сграда, ет. 1, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане отчет на
УС за дейността на сдружението от 1.01.2011 г. до
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31.12.2011 г.; 2. обсъждане и приемане на отчета на
КС на сдружението от 1.01.2011 г. до 31.12.2011 г.;
3. обсъждане и приемане на финансов отчет за
дейността на сдружението, включително баланс
и отчети за приходите и разходите, за времето
от 1.01.2011 г. до 31.12.2011 г.; 4. представяне и
приемане на бюджета на сдружението за 2012 г.; 5.
освобождаване на членове на управителния съвет,
контролния съвет и председател и избиране на
нови членове на управителния съвет, контролния
съвет и председател; 6. обсъждане и приемане на
промени в устава на сдружението в текстовете
за свикването и провеждането на редовните и
извънредните общи събрания, за представителството, за срока на избора, за мандатност на
членовете на УС и др.; 7. други. Регистрацията
на членовете ще се извършва от 16 ч. 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.
3898
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Училищно настоятелство при
Основно училище „Христо Смирненски“, с. Българево, община Каварна, област Добрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 6.06.2012 г. в 16 ч. в сградата на ОУ „Христо
Смирненски“, с. Българево, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчета за дейността на сдружението до 2012 г.; 2. избор и освобождаване на
членове на управителния съвет; 3. приемане и
изключване на членове; 4. изменение и допълнение на устава на сдружението; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
3879
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10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в частна полза „Морал, етика
и гражданско образование“ (МЕГО) на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 17.06.2012 г. в 15 ч. в с. Оряховица, област
Стара Загора, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружение с нестопанска цел в
частна полза „МЕГО“ през 2012 г.; 2. обсъждане и
гласуване на годишен план за работа. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе в 16,30 ч. на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове.
3897
13. – Управителният съвет на СНЦ „Бизнес
център – Руен“, с. Руен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 8.06.2012 г. в 14 ч. в седалището на сдружението в с. Руен, ул. Първи май 11, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
2011 г.; 2. освобождаване на членовете на управителния съвет от отговорност за дейността им
през 2011 г.; 3. приемане на работния план и бюджета за дейността на сдружението през 2012 г.;
4. промяна в устава на сдружението; 5. приемане
и изключване на членове; 6. разни. Поканват се
всички членове на СНЦ „Бизнес център – Руен“
да участват в общото събрание.
3786
Поправка. В поканата за общо събрание
от управителния съвет на СНЦ „ТД „Софт
Аутор“ – София (ДВ, бр. 27 от 2012 г., стр. 74),
назв анието на сдружението да се чете: „СНЦ „ТД
СофтАутор“ – Перник“.
4016
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