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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28 от
2004 г.; изм., бр. 53 от 2004 г., бр. 31, 34 и 105
от 2005 г., бр. 18, 33, 37 и 79 от 2006 г., бр. 59
от 2007 г., бр. 94, 98 и 102 от 2008 г., бр. 24 и
82 от 2009 г., бр. 52, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г.
и бр. 19, 43, 73 и 93 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „лизинг, наемане“
се заменят с „наемане, лизинг“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Обекти на обществени поръчки са и:
1. доставка на военно оборудване, включително всякакви части, компоненти и/или
монтажни елементи за него, в т. ч. оборудването, включено в списъка на продуктите,
свързани с отбраната, приет на основание
чл. 2, ал. 1 от Закона за експортния контрол
на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;
2. доставка на специа лно оборудване,
включително всякакви части, компоненти и/
или монтажни елементи за него;
3. строителство и услуги, пряко свързани
с оборудването по т. 1 и 2, за всеки и всички
елементи от неговия жизнен цикъл;

4. строителство и услуги за специфични
военни цели или специално строителство и
специални услуги.“
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 3 и 4:
„3. обществени поръчки за услуги по чл. 3,
ал. 2, включени в приложение № 5, които
се възлагат чрез ограничена процедура или
процедура на договаряне с обявление;
4. обществени поръчки за услуги по чл. 3,
ал. 2, включени в приложение № 6, които се
възлагат чрез ограничена процедура, процедура на договаряне с обявление или процедура
на договаряне без обявление.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Обществена поръчка, която включва
едновременно услуги по приложения № 5 и
6, се възлага по реда, предвиден за услугите,
чиято стойност е по-висока.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 1, т. 1 и 2“.
§ 3. Член 8а се изменя така:
„Чл. 8а. (1) Възложителите могат да получават доставки или услуги от или чрез централен
орган за обществени поръчки.
(2) Централният орган за обществени поръчки е възложител, който провежда процедури и
сключва договори или рамкови споразумения
за нуждите на други възложители.
(3) Когато възложителите получават доставки или услуги по реда на ал. 1, се смята, че те
са спазили разпоредбите на закона, доколкото
централният орган за обществени поръчки ги
е спазил. Централният орган и възложителят
носят отговорност за законосъобразността
на съответната процедура, която провеждат.
(4) Министерският съвет по предложение
на министъра на икономиката, енергетиката и
туризма може да създаде централен орган за
обществени поръчки за нуждите на органите
на изпълнителната власт.“
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Кандидат или участник не може да
бъде отстранен от процедура за възлагане на
обществена поръчка на основание на него-
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вия статут или правноорганизационната му
форма, когато той има право да предоставя
съответната услуга, доставка или строителство
в държавата членка, в която е установен.“
§ 5. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) текст ът преди т. 1 се измен я така:
„При обекти по чл. 3, ал. 1 законът не се
прилага за:“;
б) създават се т. 14 и 15:
„14. договори, възлагани в изпълнение на
международен договор, сключен при спазване
разпоредбите на Договора за функционирането на Европейския съюз, между Република
България и трета страна и предвиждащ доставки, услуги или строителство на обекти,
предназначени за съвместна реализация или
експлоатация от подписалите го страни;
15. договори, възлагани по специфични
процедурни правила на международна организация.“
2. Създава се ал. 7:
„(7) В случаите по ал. 1, т. 14 възложителите уведомяват в 7-дневен срок Агенцията по
обществени поръчки за сключените договори.“
§ 6. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Законът не се прилага за договори с обект по чл. 3, ал. 2:
1. възлагани по специфични процедурни
правила:
а) съгласно международни договори, сключени между Република България, самостоятелно или съвместно с една или повече държави – членки на Европейския съюз, от една
страна, и една или повече трети страни – от
друга;
б) на международна организация, която извършва покупки за свои цели или за поръчки,
които трябва да се възложат в съответствие
с тези правила;
2. възлагането на които е свързано с предоставяне на информация, чието разкриване
противоречи на основните интереси на сигурността на страната, съгласно чл. 346 от
Договора за функционирането на Европейския съюз;
3. възлагани за целите на разузнавателни
дейности;
4. възлагани в рамките на програма за
сътрудничество въз основа на научноизследователска и развойна дейност, извършвана
съвместно от най-малко две държави – членки
на Европейския съюз, за разработване на нов
продукт и където е приложимо, на по-късните етапи за целия или за части от жизнения
цикъл на този продукт;
5. възлагани в трета страна, когато оперативните нужди налагат договорите да бъдат
сключени с изпълнители, разположени в района на операциите, включително за граждански
поръчки, извършвани при разполагане на сили
извън територията на Европейския съюз;
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6. възлагани от Министерския съвет на
друго правителство, свързани със:
а) доставката на военно оборудване или
специално оборудване, или
б) строителство и услуги, пряко свързани
с оборудването по буква „а“, или
в) строителство и услуги за специфични
военни цели или специално строителство и
специални услуги;
7. за финансови услуги с изключение на
застрахователни услуги;
8. възлагани в изпълнение на международен
договор, свързан с разполагане на войски и
осигуряване участието на въоръжени сили
и полицейски контингенти в международни
мисии и учения.
(2) След приключването на програмата
по ал. 1, т. 4 участникът от българска страна
уведомява Европейската комисия за дела на
разходите за научноизследователска и развойна
дейност спрямо общите разходи на програмата за сътрудничество, за споразумението за
поделяне на разходите, както и за очаквания
дял на покупките на държава – членка на
Европейския съюз, ако има такива.
(3) Министерският съвет по предложение
на министъра на отбраната, министъра на
икономиката, енергетиката и туризма, министъра на вътрешните работи и министъра на
финансите приема наредба, с която се уреждат:
1. критериите и редът за определяне на
основни национални интереси в областта
на сигурността и отбраната по смисъла на
чл. 346 от Договора за функционирането на
Европейския съюз, и
2. редът за възлагане изпълнението на
инвестиционни проекти за придобиване и/
или модернизация на въоръжение, техника и
оборудване за нуждите на въоръжените сили
в случаите по ал. 1, т. 6;
3. условията и редът за ск лючване на
компенсаторни (офсетни) споразумения – в
случаите по ал. 1, т. 2.“
§ 7. Създава се чл. 13а:
„Чл. 13а. Възложителите нямат право да
прилагат основанията по чл. 4, 12 и 13 с цел
заобикаляне прилагането на закона.“
§ 8. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думата „поръчки“
се добавя „с обект по чл. 3, ал. 1“;
б) в т. 1 думите „равни или по-високи
от 240 000 лв.“ се заменят с „по-високи от
264 000 лв.“ и думите „равни или по-високи
от 1 500 000 лв.“ се заменят с „по-високи от
1 650 000 лв.“;
в) в т. 2 думите „равни или по-високи
от 60 000 лв.“ се заменят с „по-високи от
66 000 лв.“ и думите „равни или по-високи
от 120 000 лв.“ се заменят с „по-високи от
132 000 лв.“.
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2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато обществените поръчки са с
обект по чл. 3, ал. 2, възложителите прилагат
процедурите по закона при следните стойности без ДДС:
1. за строителство – равни или по-високи
от 4 000 000 лв.;
2. за доставки, услуги и конкурс за проект – равни или по-високи от 400 000 лв.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея:
а) в текста преди т. 1 след думата „поръчки“
се добавя „с обект по чл. 3, ал. 1“;
б) в т. 1 думите „от 240 000 до 2 400 000 лв.“
се заменят с „по-високи от 264 000 лв. и
до 2 640 000 лв.“ и думите „от 1 500 000 до
6 000 000 лв.“ се заменят с „по-високи от
1 650 000 лв. и до 6 600 000 лв.“;
в) в т. 2 думите „от 60 000 лв.“ се заменят с „по-високи от 66 000 лв.“ и думите
„от 120 000 лв.“ се заменят с „по-високи от
132 000 лв.“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея:
а) в текста преди т. 1 след думата „поръчки“
се добавя „с обект по чл. 3, ал. 1“;
б) в т. 1 думите „от 45 000 до 240 000 лв.“
се заменят с „от 60 000 до 264 000 лв.“ и думите „от 500 000 до 1 500 000 лв.“ се заменят
с „от 670 000 до 1 650 000 лв.“;
в) в т. 2 думите „от 15 000 до 60 000 лв.“ се
заменят с „от 20 000 до 66 000 лв.“ и думите
„от 60 000 до 120 000 лв.“ се заменят с „от
66 000 до 132 000 лв.“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея:
а) в текста преди т. 1 съюзът „или“ се заменя с „и“, а думите „при разход на средства
на следните стойности без ДДС“ се заменят
с „при поръчки по чл. 3, ал. 1 на стойност
без ДДС“;
б) в т. 1 думите „45 000 лв.“ се заменят с „60 000 лв.“, а думите „500 000 лв.“ с
„670 000 лв.“;
в) в т. 2 ду мите „15 000 лв.“ се заменят с „20 000 лв.“, а думите „60 000 лв.“ с
„66 000 лв.“;
г) в т. 3 думите „60 000 лв.“ се заменят с
„66 000 лв.“.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 4, т. 2 и 3“ се заменят с „ал. 5,
т. 2 и 3“.
7. Създава се ал. 7:
„(7) Възложителите не прилагат процедурите по закона и условията и реда на глава
осма „а“ при обществени поръчки по чл. 3,
ал. 2 на стойност под посочените в ал. 2, но
са длъжни да сключат писмен договор.“
§ 9. В чл. 14а се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „над 2 400 000 лв.“ се заменят с „равна или по-висока от 2 640 000 лв.“.
2. В ал. 4 думите „377 469 лв.“ се заменят
с „391 160 лв.“.
§ 10. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 2, т. 3 накрая се добавя „или подновявания“.
2. В ал. 3 думите „по чл. 90, ал. 1, т. 9 и
чл. 103, ал. 2, т. 8“ се заменят с „по чл. 90,
ал. 1, т. 9, чл. 103, ал. 2, т. 8 и чл. 119в, ал. 3,
т. 12“.
3. В ал. 4 думите „2 или 3“ се заменят с
„2, 3 или 4“.
§ 11. В чл. 16в се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Възложителят е длъжен да запазва
правото за участие в процедури за възлагане
на обществени поръчки за специализирани
предприятия или кооперации на хората с
увреждания, когато:
1. предметът на поръчката е включен в
списък, утвърден от Министерския съвет, или
2. поръчката се изпълнява по програми за
защита на заетостта на лица с увреждания.“
2. Създават се ал. 3, 4, 5 и 6:
„(3) В случаите по ал. 1, т. 1 специализираните предприятия или кооперации на хората
с увреждания участват, при условие че могат
да изпълнят най-малко 80 на сто от предмета
на поръчката със собствено производство и
ресурс или с подизпълнители, които също са
специализирани предприятия или кооперации
на хора с увреждания.
(4) Национално представителните организации на и за хората с увреждания ежегодно
до 30 септември на текущата година публикуват на Портала за обществени поръчки
информация за капацитетните възможности
на техните членове.
(5) Възложителят открива за следващата
календарна година обществена поръчка по
ал. 1, т. 1, когато тя може да се изпълни от
специализирани предприятия или кооперации
на хора с увреждания съгласно информацията
по ал. 4.
(6) Когато след провеждане на процедура
по ал. 1 не е избран изпълнител, възложителят може да открие нова процедура по чл. 16,
ал. 8 или чл. 103, ал. 1, без да запазва правото
за участие на специализирани предприятия
или кооперации на хора с увреждания. Възложителят посочва в решението за откриване
причините за прекратяването на предходната
процедура.“
§ 12. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 17 думите „чл. 13, ал. 1, т. 3“ се
заменят с „чл. 12, ал. 1, т. 14“;
б) в т. 22, буква „а“ числото „2 400 000 лв.“
се заменя с „2 640 000 лв.“.
2. В ал. 3 накрая се добавя запетая и се
добавя „както и да утвърждава образци на
документи.“
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3. В ал. 5 изречение първо се изменя така:
„Указанията по ал. 2, т. 1 са задължителни за
контролните органи по чл. 123, ал. 1, когато
са съгласувани с тях.“
§ 13. В чл. 20а се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думата „10-дневен“ се заменя с
„14-дневен“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Ед новремен но с изп ра ща не т о на
решението и обявлението за откриване на
процедурата за публикуване в регистъра възложителят изпраща до агенцията и утвърдената методика за оценка на офертите – при
критерий икономически най-изгодна оферта.
В случай че не вземе предвид препоръките
в становището по ал. 3, възложителят може
да приложи и писмени мотиви.“
§ 14. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „по-голяма от 2 400 000 лв.“
с е з а мен я т с „р а вн а и л и по -вис ок а о т
2 640 000 лв., а когато поръчката е по чл. 3,
ал. 2 – равна или по-висока от 4 000 000 лв.“;
б) създава се т. 3:
„3. за доставки на стоки по чл. 3, ал. 2 и
за услуги по чл. 5, ал. 1, т. 3 по категории,
когато общата стойност без ДДС за съответната категория стоки или услуги е равна или
по-висока от 1 000 000 лв.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Възложителите са длъжни да изпращат
предварителни обявления само когато възнамеряват да използват съкратените срокове
по чл. 64, ал. 2, чл. 81, ал. 2 и чл. 104, ал. 1.“
§ 15. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) При възлагане на обществени поръчки по чл. 3, ал. 2 освен изискванията
по ал. 1 възложителят може да предвиди и
специални изисквания за изпълнението на
обществената поръчка, свързани с възлагането на подизпълнители, или такива, с които
се цели гарантиране сигурността на класифицирана информация и/или сигурността
на доставките.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 16. В чл. 26а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „т. 2“ се поставя
запетая и се добавя „когато аспектите и въздействието по ал. 1 са представени в парично
изражение“.
2. В ал. 4, т. 2 думите „ал. 2“ се заменят
с „ал. 3“.
§ 17. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се ал. 1:

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

„(1) Обявленията за поръчки на стойност
под праговете, определени в чл. 45а, ал. 2,
се изготвят съгласно съответния образец,
утвърден по реда на чл. 19, ал. 7.“
2. Досегашният текст става ал. 2.
§ 18. В чл. 27а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „заинтересованото“ се
заменя със „заинтересовано“.
2. В ал. 9 се създава т. 3:
„3. срокът по чл. 51, ал. 3 не е достатъчен.“
§ 19. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Възложителят може да посочи в документацията органите, от които кандидатите
или участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани
с данъци и осигуровки, опазване на околната
среда, закрила на заетостта и условията на труд,
които са в сила в страната или в държавата,
където трябва да се извърши строителството
или да се предоставят услугите, и които са
приложими към строителството или към
предоставяните услуги.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „чл. 14, ал. 2“ се заменят с „чл. 14,
ал. 3“.
3. Досегашните ал. 6, 7 и 8 стават съответно ал. 7, 8 и 9.
§ 20. В чл. 29, ал. 2 думите „чл. 14, ал. 2“
се заменят с „чл. 14, ал. 3“.
§ 21. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
възложителят определя техническите спецификации чрез:
1. посочване в следния ред на:
а) български стандарти, които въвеждат
европейски стандарти;
б) европейски технически одобрения;
в) общоприети технически спецификации;
г) български стандарти, които въвеждат
международни стандарти;
д) други международни стандарти;
е) други технически референции, създадени
от европейски органи по стандартизация, или в
случай на липса на такива – други национални
стандарти, национални технически одобрения
или национални технически спецификации,
отнасящи се до проектирането, метода на
изчисление и изпълнение на строителството,
както и до използването на стоките;
ж) технически спецификации, създадени и
широко възприети от индустрията;
з) национални стандарти в областта на
отбраната и подобни на тях спецификации за
оборудване и доставки в областта на отбраната;
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2. посочване на работни характеристики или
функционални изисквания, които позволяват
точно определяне на предмета на поръчката;
функционалните изисквания могат да включват изисквания за опазване на околната среда;
3. определяне на работни характеристики
или функционални изисквания чрез посочване
на технически спецификации по т. 1, позоваването на които се приема за постигане на
съответствие;
4. посочване на спецификации по т. 1 за
част от характеристиките, а за друга част – посочване на работ ни харак терист ик и и ли
функционални изисквания по т. 2.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Всяко посочване на конкретен стандарт, спецификация, техническо одобрение
или друга техническа референция по ал. 1,
т. 1 следва да е допълнено чрез добавяне на
думите „или еквивалент“.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „В
случаите по ал. 1, т. 2, когато възложителят е
предвидил изисквания за опазване на околната
среда, той може да използва спецификации или
части от европейски или национални схеми
за екомаркировки или други екомаркировки,
които отговарят едновременно на следните
условия:“;
б) в т. 1 думата „доставките“ се заменя
със „стоките“;
в) в т. 2 думата „етикета“ се заменя с
„маркировката“;
г) в т. 3 думата „екоетикетите“ се заменя
с „екомаркировките“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думата „екоетикет“ се заменя с „екомаркировка“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) В случаите по ал. 3 възложителят
приема и всяко друго средство, доказващо
съответствие, като техническо досие на производител или протокол от изпитване, или
сертификат, издаден от признат орган.“
§ 22. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При предоставяне на техническите спецификации на кандидатите или участниците в
процедурите и при сключването на договора
за обществена поръчка възложителят може да
постави изисквания за защита на информация
с поверителен характер или на класифицирана
информация. Възложителят може да поиска от
кандидатите или участниците да гарантират
спазването на тези изисквания и от техните
подизпълнители.“
2. В ал. 2 след думата „участниците“ се
поставя запетая и се добавя „включително
техните подизпълнители“.
§ 23. В чл. 32, ал. 2 се правят следните
изменения:
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1. В изречение първо думата „стоки“ се
заменя с „продукти“.
2. В изречение второ думите „чл. 30“ се
заменят с „чл. 30, ал. 1 и чл. 33“ и думата
„еквивалентно“ се заменя с „еквивалент“.
§ 24. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 30, ал. 1, т. 1 или 2“
се заменят с „чл. 30, ал. 1, т. 1“ и думите „с
всеки относим документ“ се заменят със „с
подходящи средства, които удовлетворяват
възложителя“.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) В случаите по чл. 30, ал. 1, когато
техническите спецификации са определени
чрез работни характеристики или функционални изисквания, възложителят не може
да отстрани оферта, която съответства на
български стандарт, въвеждащ европейски
стандарт; на европейско техническо одобрение;
на общоприета техническа спецификация; на
международен стандарт или на техническа
референция, установен от европейски органи
по стандартизация, когато участникът докаже
в своята оферта с подходящи средства, че тези
стандартизационни документи се отнасят до
определените от възложителя изисквания.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 за подходящи
средства за доказване на постигната еквивалентност при удовлетворяване на изисквания,
определени в технически спецификации, се
смятат и техническо досие на производител
или протоколи от изпитване или сертификати,
издадени от признат орган.“
§ 25. В глава трета, раздел IV се създава
чл. 33а:
„Чл. 33а. Възложителите признават сертификати от признати органи.“
§ 26. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) При възлагане на обществени поръчки,
които съдържат или изискват класифицирана
информация, членове на комисията могат да
бъдат само лица, които имат разрешение за
достъп до класифицирана информация съгласно изискванията на Закона за защита на
класифицираната информация.“
§ 27. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 5 думата „включително“ се
заменя с „или“.
2. В ал. 2 се създава т. 4:
„4. са налице основанията по чл. 79, ал. 9,
т. 2, чл. 83г, ал. 8, т. 2 и чл. 88, ал. 8, т. 2.“
§ 28. В чл. 41б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Недействителни спрямо лицата по чл. 122и,
ал. 1 са договори или рамкови споразумения,
сключени:“;
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б) в т. 2 думите „чл. 90, ал. 1 или чл. 103,
ал. 2“ се заменят с „чл. 90, ал. 1, чл. 103, ал. 2
или чл. 119в, ал. 3“.
2. В ал. 2 след думата „Договорът“ се добавя „или рамковото споразумение“.
§ 29. В чл. 41в, ал. 1 думите „чл. 4, т. 2, 4
и 5, чл. 12, ал. 1, т. 2 – 9, 11, 12 и 13, чл. 13,
ал. 1, т. 3 и 4, чл. 90, ал. 1 или чл. 103, ал. 2“
се заменят с „чл. 4, т. 2, 4 и 5, чл. 12, ал. 1,
т. 2 – 9, 11 – 15, чл. 13, ал. 1, чл. 90, ал. 1,
чл. 103, ал. 2 или чл. 119в, ал. 3“.
§ 30. В чл. 43 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 6:
„6. в договори по чл. 3, ал. 2 на стойност
над 50 млн. лв. при възникване на обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени
към момента на сключването на договора и в
резултат на които договорът засяга законните
интереси на някоя от страните.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Възложителят е длъжен да прекрати
договор, сключен въз основа на рамково споразумение, което е обявено за недействително
на някое от основанията по чл. 41б, ал. 1.“
§ 31. В чл. 44 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 изречение първо се изменя така:
„Информация по ал. 1, оповестяването на която противоречи на закон или на обществения
интерес, включително в областта на отбраната
и сигурността, не се вписва в Регистъра на
обществените поръчки.“
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Възложителите могат да публикуват
информация за сключен договор и в случаите,
когато прилагат:
1. член 4, т. 2, 4 и 5, чл. 12, ал. 1, т. 2 – 9,
11 – 15 и ако договорите са на стойности над
минималните прагове по чл. 14, ал. 4;
2. член 13, ал. 1, ако договорите са на
стойности, определени в чл. 14, ал. 2.“
3. В ал. 10 думите „чл. 14, ал. 3 и 4“ се
заменят с „чл. 14, ал. 4 и 5“.
§ 32. В чл. 45а се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Документите по ал. 1 се изпращат,
когато:
1. възложители по чл. 7, т. 1, които са
централни органи на изпълнителната власт,
техни обединения, както и възложители по
чл. 7, т. 2 и 4 възлагат обществени поръчки
по чл. 3, ал. 1 на стойности без ДДС, равни
или по-високи от:
а) 9 779 000 лв. – за строителство;
б) 254 254 лв. – за доставки, услуги по
приложение № 2 и конкурс за проект;
в) 391 160 лв. – за услуги по приложение
№ 2, категория 8, телекомуникационни услуги
от категория 5, еквивалентни на референтни
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номера по CPV 7524, 7525 и 7526, услуги по
приложение № 3, както и конкурс за проект,
свързан с тези услуги;
2. възложители по чл. 7, т. 1, които са териториални органи на изпълнителната власт,
техни обединения, както и възложители по
чл. 7, т. 3, които възлагат обществени поръчки
по чл. 3, ал. 1 на стойности без ДДС, равни
или по-високи от:
а) 9 779 000 лв. – за строителство;
б) 391 160 лв. – за доставки, услуги и конкурс за проект;
3. възложители по чл. 7, т. 1, които осъществяват дейности в областта на отбраната,
възлагат обществени поръчки по чл. 3, ал. 1,
на стойности без ДДС, равни или по-високи от:
а) 9 779 000 лв. – за строителство;
б) 391 160 лв. – за доставки, и 254 254 лв. –
за доставки по приложение № 4;
4. възложители, които осъществяват дейности в областта на отбраната и са централни
органи на изпълнителната власт, възлагат
обществени поръчки, по чл. 3, ал. 1, на стойности без ДДС, равни или по-високи от:
а) 254 254 лв. – за услуги по приложение
№ 2 и конкурс за проект;
б) 391 160 лв. – за услуги по приложение
№ 2, категория 8, телекомуникационни услуги
от категория 5, еквивалентни на референтни
номера по CPV 7524, 7525 и 7526, услуги по
приложение № 3, както и конкурс за проект,
свързан с тези услуги;
5. възложители, които осъществяват дейности в областта на отбраната и са териториални органи на изпълнителната власт,
възлагат обществени поръчки по чл. 3, ал. 1
за услуги и конкурс за проект, на стойности
без ДДС, равни или по-високи от 391 160 лв.;
6. възложители по чл. 7, т. 5 или 6 възлагат обществени поръчки по чл. 3, ал. 1 на
стойности без ДДС, равни или по-високи от:
а) 9 779 000 лв. – за строителство;
б) 782 320 лв. – за доставки, услуги и конкурс за проект;
7. възложители по чл. 7 възлагат обществени поръчки по чл. 3, ал. 2 на стойности без
ДДС, равни или по-високи от:
а) 9 779 000 лв. – за строителство;
б) 782 320 лв. – за доставки, услуги и конкурс за проект.“
2. В ал. 3 думите „9 475 851 лв.“ се заменят
с „9 779 000 лв.“.
3. В ал. 4 думите „377 469 лв.“ се заменят
с „391 160 лв.“.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Възложителите изпращат по реда на
ал. 1 и предварителните обявления или съобщенията за публикуване на предварителни
обявления в профила на купувача, когато
обществените поръчки по чл. 3, ал. 1 по
категории доставки и категории услуги по
приложение № 2 към чл. 5, ал. 1, т. 1 имат
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левова равностойност, равна на или по-висока
от 750 000 евро, по официалния валутен курс
на лева спрямо еврото, а за поръчки по чл. 3,
ал. 2 – на стойности, равни или по-високи от
посочените в ал. 2, т. 7. Възложителите са
длъжни да изпращат предварителни обявления само когато възнамеряват да използват
съкратените срокове по чл. 64, ал. 2, чл. 81,
ал. 2 и чл. 104, ал. 1.“
5. В ал. 11, т. 1 думата „попълват“ се заменя
с „публикуват“.
6. В ал. 13 думите „чл. 12, ал. 1, т. 2 – 9, 11,
12 и 13 и чл. 13, ал. 1, т. 3 и 4“ се заменят с
„чл. 12, ал. 1, т. 2 – 9, 11 – 15 и чл. 13, ал. 1“.
§ 33. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 се създава буква „е“:
„е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс – при възлагане на поръчки
по чл. 3, ал. 2.“
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 накрая запетаята и
думата „който“ се заличават;
б) в т. 1 в началото се добавя „който“;
в) точка 2 се изменя така:
„2. който е лишен от правото да упражнява
определена професия или дейност съгласно
законодателството на държавата, в която е
извършено нарушението, вк лючително за
нарушения, свързани с износа на продукти в
областта на отбраната и сигурността;“
г) създава се т. 2а:
„2а. който е виновен за неизпълнение на
задължения по договор за обществена поръчка,
включително по отношение на сигурността на
информацията и сигурността на доставките
в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;“
д) в т. 3 и 4 в началото се добавя „който“;
е) създават се т. 5 и 6:
„5. който е осъден с влязла в сила присъда
за престъпление по чл. 313 от Наказателния
кодекс във връзка с провеждане на процедури
за възлагане на обществени поръчки;
6. за когото се установи от службите за
сигурност по смисъла на Закона за защита на
класифицираната информация, въз основа на
каквито и да е доказателства, включително
разузнавателни средства, че не притежава
необходимата надеждност, която изключва
заплаха за националната сигурност, при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2.“
3. В ал. 4 в текста преди т. 1 думите „ал. 2,
т. 2“ се заменят с „ал. 2, т. 2 и 5“.
4. В ал. 6 думите „ал. 2, т. 1 и 3“ се заменят
с „ал. 2, т. 1, 3 и 4“.
5. В ал. 7 думите „чл. 90, ал. 1, т. 12 и чл. 103,
ал. 2, т. 11“ се заменят с „чл. 90, ал. 1, т. 12,
чл. 103, ал. 2, т. 11 и чл. 119в, ал. 3, т. 10“.
6. В ал. 9 думите „ал. 2“ се заменят с
„ал. 2, т. 1 – 5“.
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7. В ал. 10 думите „ал. 2“ се заменят с
„ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5“.
§ 34. В чл. 51 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думата „години“ се добавя „а
при поръчки по чл. 3, ал. 2 – през последните
5 години“ и се поставя запетая;
б) точка 3 се изменя така:
„3. описание на техническото оборудване
и мерките за осигуряване на качеството,
както и на оборудването за изпитване и изследване, а при поръчки по чл. 3, ал. 2 – и на
вътрешните правила на участника във връзка
с интелектуалната собственост;“
в) в т. 6 думите „институции или агенции“
се заменят с „лица“;
г) точка 9 се изменя така:
„9. декларация за техническото оборудване,
с което разполага кандидатът или участникът
за изпълнение на обществена поръчка за услуги или строителство, а във всички случаи
на възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2 – и за
броя на работниците и служителите и ноу-хау
и/или източниците на доставка с указание
на географското местоположение, когато то
е извън територията на Европейския съюз, с
които разполага кандидатът или участникът
за изпълнение на поръчката, за да посрещне евентуалното увеличаване на нуждите
на възложителя вследствие на криза или за
осигуряване на поддръжката, модернизацията
или адаптиране на доставките, обхванати от
поръчката;“
д) създава се т. 12:
„12. разрешение, удостоверение или пот
върждение за достъп до класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на
класифицираната информация, включително
за възможността за обработка, съхранение
и предаване на такава информация на равнището на защита, изисквано от възложителя – в случай на поръчки, които съдържат
или изискват класифицирана информация.“
2. В ал. 2 думите „ефективност, опит и надеждност“ се заменят с „ефективност и опит“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Възложителят може да определи в
обявлението допълнителен срок, в който
лицата, които не притежават разрешение,
удостоверение или потвърждение по ал. 1,
т. 12, да представят съответния документ. В
срока за получаване на заявления за участие
тези лица подават до възложителя декларация
за съгласие за извършване на проучване и
прилагат необходимите документи по Закона
за защита на класифицираната информация,
които се изпращат от възложителя до компетентната служба за сигурност.“
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§ 35. В чл. 52, изречение първо след думата „предназначение“ се добавя „както и във
всички случаи на възлагане на поръчки по
чл. 3, ал. 2“.
§ 36. В глава четвърта, раздел I се създава
чл. 53в:
„Чл. 53в. (1) В случаите по чл. 51, ал. 1,
т. 12 възложителите признават разрешенията
за достъп до класифицирана информация, издадени в съответствие със законодателството
на държавата – членка на Европейския съюз, в
която кандидатът или участникът е установен,
при наличието на влязъл в сила международен договор или двустранно споразумение за
защита на класифицираната информация, по
което Република България е страна. Това не
изключва възможността възложителят, при
условията и по реда на Закона за защита на
к ласифицираната информаци я, да поиска
извършване на допълнителни проучвания в
съответната държава – членка на Европейския съюз.
(2) При условията на Закона за защита
на класифицираната информация възложителят може да поиска националният орган
за сигурност в държавата на кандидата да
провери съответствието на помещенията или
инсталациите, които евентуално биха били
използвани, производствените и административните процедури, които ще бъдат следвани,
методите за управление на информацията и/
или състоянието на персонала, който може
да бъде нает за изпълнението на поръчката.“
§ 37. В чл. 56 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 11 се изменя така:
„11. декларация, че са спазени изискванията
за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд – в
случаите по чл. 28, ал. 5.“
2. В ал. 3, т. 3 накрая се добавя „или услуги“.
§ 38. В чл. 59 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5, т. 2 думите „чл. 14, ал. 2“ се
заменят с „чл. 14, ал. 3“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Възложителят не изисква гаранции
за участие и за изпълнение при възлагане на
поръчки по чл. 16в.“
§ 39. В чл. 64, ал. 1 думите „чл. 14, ал. 2“
се заменят с „чл. 14, ал. 3“.
§ 40. В чл. 69 ал. 2 се отменя.
§ 41. В чл. 75, ал. 1, изречение първо накрая
се поставя запетая и се добавя „а в случаите
по чл. 3, ал. 2 – по-малко от три“.
§ 42. В чл. 77 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в т. 6 накрая се добавя „освен в случаите
на поръчки с обект по чл. 3, ал. 2“;
б) точка 8 се изменя така:
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„8. декларация, че са спазени изискванията
за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд – в
случаите по чл. 28, ал. 5;“.
2. В ал. 5, т. 3 накрая се добавя „или услуги“.
§ 43. В чл. 79 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Възложителят определя условията за
участие на други лица извън членовете на
комисията при поръчки по чл. 3, ал. 2, кои
то съдържат или изискват класифицирана
информация.
(4) Когато броят на кандидатите, които
отговарят на изискванията, посочени в обявлението за процедурата, надвишава обявения
максимален брой на лицата, които ще бъдат
поканени да представят оферти, комисията
извършва подбор въз основа на посочените
в обявлението обективни и недискриминационни критерии.“
2. Досегашната ал. 5 се изменя така:
„(5) Комисията съставя протокол за резултатите от подбора, който съдържа:
1. състав на комисията и списък на консултантите;
2. списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания,
както и мотивите за това, включително в
случаите на обект по чл. 3, ал. 2, когато не
са спазени изискванията относно защитата на
класифицираната информация и сигурността
на доставките;
3. списък на кандидатите, които отговарят
на обявените от възложителя изисквания,
съответно избраните кандидати въз основа
на посочените в обявлението обективни и
недискриминационни критерии – когато броят им надвишава посоченото в обявлението
ограничение;
4. дата на съставяне на протокола.“
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 6 и 7.
4. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) Когато броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания, е под посочения в
обявлението минимум, възложителят може да
продължи процедурата, като покани всички
кандидати, които притежават необходимите
възможности.“
5. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и се изменя така:
„(9) При възлагане на поръчки по чл. 3,
ал. 2, когато след извършване на предварителен подбор възложителят установи, че броят
на кандидатите, отговарящи на критериите
за подбор и на минималните изисквания,
е твърде малък, за да се гарантира реална
конкуренция, той може да:
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1. публикува отново първоначалното обявление и да повтори етапа на подбор за новопостъпилите заявления, или
2. прекрати процедурата.“
6. Създават се ал. 10 и 11:
„(10) В случаите по ал. 9, т. 1 възложителят кани кандидатите, избрани след първото
и второто публикуване, да подадат оферти.
(11) Възложителят не може да покани да
подадат оферти лица, които не са подали
заявление за участие, или кандидати, които
не притежават необходимите възможности.“
7. Досегашната ал. 8 става ал. 12 и в нея
изречение първо се изменя така: „В срок 5
работни дни от датата на приемане на протокола, съдържащ окончателните резултати
от подбора, възложителят обявява с решение
кандидатите, които ще бъдат поканени да
представят оферти.“
8. Досегашната ал. 9 става ал. 13 и в нея
думите „ал. 8“ се заменят с „ал. 12“.
9. Създава се ал. 14:
„(14) При писмено искане от кандидат, нап
равено в срока за обжалване на решението,
възложителят е длъжен в тридневен срок от
получаването да му осигури копие или достъп до протокола в зависимост от искането
на кандидата. Възложителят може да откаже
достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето є противоречи
на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията, или
чието разкриване противоречи на интереси
на сигурността на страната.“
§ 44. Член 82 се изменя така:
„Чл. 82. (1) Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик по реда на чл. 57,
ал. 1, 4 – 6.
(2) Пликът по ал. 1 съдържа два отделни
запечатани непрозрачни и надписани плика,
както следва:
1. плик № 1 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, в който се поставят
документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9, свързани
с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените
в документацията изисквания;
2. плик № 2 с надпис „Предлагана цена“,
който съдържа ценовото предложение на
участника.
(3) Комисията, назначена от възложителя за
разглеждане, оценка и класиране на офертите,
започва работа след получаване на списъка с
представените оферти.
(4) При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват
писмено.
(5) Отварянето на офертите е публично и
на него могат да присъстват участниците в
процедурата или техни упълномощени предста-
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вители, както и представители на средствата
за масово осведомяване и на юридически лица
с нестопанска цел.
(6) Възложителят определя условията за
участие на други лица извън членовете на
комисията при поръчки по чл. 3, ал. 2, които съдържат или изискват класифицирана
информация.
(7) Комисията отваря офертите по реда на
тяхното постъпване и проверява за наличието на два отделни запечатани плика, след
което най-малко трима от нейните членове
подписват плик № 2. Комисията предлага по
един представител от присъстващите участници да подпише плик № 2 на останалите
участници.
(8) В присъствието на лицата по ал. 5
комисията отваря плик № 1, оповестява документите, които той съдържа, и най-малко
трима от членовете є ги подписват. Комисията
предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в
плик № 1 на останалите участници.
(9) След извършване на действията по ал. 7
и 8 приключва публичната част от заседанието
на комисията.
(10) Комисията разглежда, оценява и класира офертите по реда на чл. 69а, 70 и 71, като
при работата си може да проверява данните
от офертите при условията на чл. 68, ал. 11.“
§ 45. Член 83 се изменя така:
„Чл. 83. (1) След приключване на работата
комисията съставя протокол, който съдържа:
1. състав на комисията и списък на консултантите;
2. резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на
участниците и оценките по всеки показател,
когато критерият за оценка е икономически
най-изгодната оферта;
3. списък на участниците, чиито оферти
са предложени за отстраняване, и мотивите
за това;
4. класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване;
5. дата на съставяне на протокола;
6. в случай че има такива – особени мнения със съответните мотиви на членовете на
комисията.
(2) Протоколът на комисията се подписва от
всички членове и се предава на възложителя
заедно с цялата документация.
(3) Комисията приключва своята работа с
приемане на протокола от възложителя.
(4) Възложителят определя изпълнител с
мотивирано решение в срока по чл. 73, ал. 1.
В решението се посочва класирането на участниците, отстранените участници и мотивите
за тяхното отстраняване.
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(5) Възложителят сключва договор с участника, определен за изпълнител. Договорът
може да бъде сключен с класирания на второ
място при условията на чл. 74, ал. 2.
(6) Възложителят предоставя достъп до
протокола на участниците при условията по
чл. 79, ал. 14.“
§ 46. Член 83г се изменя така:
„Чл. 83г. (1) За провеждане на процедурата
възложителят назначава комисия по реда на
чл. 34 – 36.
(2) Комисията по ал. 1 разглежда постъпилите заявления по реда на чл. 68, ал. 7 – 11 и
извършва подбор на кандидатите въз основа
на представените съгласно обявлението документи, удостоверяващи тяхното икономическо
и финансово състояние, техническата им възможност и/или квалификация за изпълнение
на обществената поръчка. Кандидатите или
техни упълномощени представители, както
и представители на средствата за масово
осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел имат право да присъстват при
отваряне на заявленията, освен в случаите
по чл. 79, ал. 3.
(3) Когато броят на кандидатите, които
отговарят на изискванията, посочени в обявлението за процедурата, надвишава обявения
максимален брой на лицата, които ще бъдат
поканени да участват в диалог, комисията
извършва подбор въз основа на посочените
в обявлението обективни и недискриминационни критерии.
(4) Комисията съставя протокол за резултатите от подбора, който съдържа:
1. състав на комисията и списък на консултантите;
2. списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания,
както и мотивите за това, включително в
случаите на обект по чл. 3, ал. 2, когато не
са спазени изискванията относно защитата на
класифицираната информация и сигурността
на доставките;
3. списък на кандидатите, които отговарят
на обявените от възложителя изисквания,
съответно избраните кандидати въз основа
на посочените в обявлението обективни и
недискриминационни критерии – когато броят им надвишава посоченото в обявлението
ограничение;
4. дата на съставяне на протокола.
(5) В случай че възложителят не е включил
в обявлението ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да участват
в диалог, той е длъжен да покани всички
кандидати, които отговарят на критериите
за подбор и на минималните изисквания за
технически възможности.
(6) В случай че възложителят е включил в
обявлението ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да участват
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в диалог, той е длъжен да покани такъв брой
кандидати, който най-малко да бъде равен на
предварително определения минимум.
(7) Когато броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните
изисквания, е под посочения в обявлението
минимум, възложителят може да продължи
процедурата, като покани всички кандидати,
които притежават необходимите възможности.
(8) При възлагане на поръчки по чл. 3,
ал. 2, когато след извършване на предварителен подбор възложителят установи, че броят
на кандидатите, отговарящи на критериите
за подбор и на минималните изисквания,
е твърде малък, за да се гарантира реална
конкуренция, той може да:
1. публикува отново първоначалното обявление и да повтори етапа на подбор за новопостъпилите заявления, или
2. прекрати процедурата.
(9) В случаите по ал. 8, т. 1 възложителят
кани кандидатите, избрани след първото и
второто публикуване, да участват в диалог.
(10) Възложителят не може да покани да
участват в диалога лица, които не са подали
заявление за участие, или кандидати, които
не притежават необходимите възможности.
(11) В срок 5 работни дни от датата на приемане на протокола, съдържащ окончателните
резултати от подбора, възложителят обявява
с решение кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в диалог. В решението се
включват и кандидатите, които не отговарят
на обявените от възложителя изисквания, и
мотивите за това.
(12) В тридневен срок от вземане на решението по ал. 11 възложителят го изпраща
едновременно до всички кандидати, а на
кандидатите по ал. 4, т. 3 изпраща и писмена
покана за участие в диалог.
(13) При предварителния подбор възложителят няма право да изисква и кандидатът
няма право да представя оферта.“
§ 47. В чл. 83е, ал. 2 думата „основни“ се
заличава.
§ 48. В чл. 83з думите „чл. 73 и 74“ се
заменят с „чл. 83, ал. 4 – 6“.
§ 49. В чл. 88 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, изречение второ накрая се пос
тавя запетая и се добавя „освен в случаите
по чл. 79, ал. 3“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато броят на кандидатите, които
отговарят на изискванията, посочени в обявлението за процедурата, надвишава обявения
максимален брой на лицата, които ще бъдат
поканени да участват в договарянето, комисията извършва подбор въз основа на посочените
в обявлението обективни и недискриминационни критерии.“
3. Създава се нова ал. 4:
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„(4) Комисията съставя протокол за резултатите от подбора, който съдържа:
1. състав на комисията и списък на консултантите;
2. списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания,
както и мотивите за това, включително в
случаите на обект по чл. 3, ал. 2, когато не
са спазени изискванията относно защитата на
класифицираната информация и сигурността
на доставките;
3. списък на кандидатите, които отговарят
на обявените от възложителя изисквания,
съответно на избраните кандидати въз основа на посочените в обявлението обективни
и недискриминационни критерии – когато
броят им надвишава посоченото в обявлението ограничение;
4. датата на съставяне на протокола.“
4. Досегашната ал. 5 се изменя така:
„(5) В случай че възложителят не е включил в обявлението ограничение на броя на
кандидатите, които ще бъдат поканени да
участват в договарянето, той е длъжен да
покани всички кандидати, които отговарят
на критериите за подбор и на минималните
изисквания за технически възможности.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
7. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) При възлагане на поръчки по чл. 3,
ал. 2, когато след извършване на предварителен подбор възложителят установи, че броят
на кандидатите, отговарящи на критериите
за подбор и на минималните изисквания,
е твърде малък, за да се гарантира реална
конкуренция, той може да:
1. публикува отново първоначалното обявление и да повтори етапа на подбор за новопостъпилите заявления, или
2. прекрати процедурата.“
8. Създава се нова ал. 9:
„(9) В случаите по ал. 8, т. 1 възложителят
кани кандидатите, избрани след първото и
второто публикуване, да участват в договарянето.“
9. Създава се ал. 10:
„(10) Възложителят не може да покани да
участват в договарянето лица, които не са
подали заявление за участие, или кандидати,
които не притежават необходимите възможности.“
10. Досегашната ал. 8 става ал. 11 и в нея
изречение първо се изменя така: „В срок 5
работни дни от датата на приемане на протокола, съдържащ окончателните резултати
от подбора, възложителят обявява с решение
кандидатите, които ще бъдат поканени за
участие в договарянето.“
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11. Досегашната ал. 9 става ал. 12 и в нея
думите „ал. 8“ се заменят с „ал. 11“ и думите
„ал. 7, т. 3“ се заменят с „ал. 4, т. 3“.
§ 50. В чл. 89 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 6 се създава изречение второ: „В
решението се посочва класирането на участниците, отстранените участници и мотивите
за тяхното отстраняване.“
2. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Възложителят предоставя на участниците достъп до протокола при условията на
чл. 79, ал. 14.“
§ 51. В чл. 90 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 13 думите „чл. 14, ал. 2“ се
заменят с „чл. 14, ал. 3“.
2. В ал. 2 думите „и 9“ се заличават.
§ 52. В чл. 92а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Възложителят предоставя достъп до
протокола на участниците при условията на
чл. 79, ал. 14.“
2. В ал. 9 думите „реда на Закона за стоковите борси и тържищата“ се заменят с
„правилата на съответната борса“.
3. В ал. 10 след думите „по реда на“ се
добавя „част трета от“.
§ 53. В чл. 93г думите „централния орган“
се заменят с „централен орган“, а думите „от
него или“ се заличават.
§ 54. В чл. 97, ал. 2 думите „съдържа до
650 думи и да“ се заличават.
§ 55. В чл. 101а навсякъде думите „ал. 3“
се заменят с „ал. 4“.
§ 56. В чл. 101б, ал. 2 се създава ново
изречение второ: „Срокът започва да тече от
деня, който следва деня на публикуването.“,
а досегашното изречение второ става изречение трето.
§ 57. В чл. 101е се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „с определения за изпълнител“ се заменят с „който включва всички
предложения от офертата на определения
изпълнител“.
2. В ал. 2 думите „определеният за изпълнител“ се заменят с „определеният изпълнител“.
§ 58. В чл. 103 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 12 думите „ал. 2“ се заменят
с „ал. 3“.
2. В ал. 5 след думите „по реда на“ се добавя „част трета от“.
§ 59. В чл. 105 ал. 9 се отменя.
§ 60. В чл. 111 се правят следните изменения:
1. В текста преди т. 1 думите „обявяват
възлагането на обществена поръчка чрез“ се
заменят с „открият“.
2. В т. 2 думата „обнародвано“ се заменя
с „публикувано“.
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3. В т. 3 думите „ал. 9“ се заменят с „ал. 8“.
§ 61 . С ъ з д а в а с е ч а с т т р е т а „ а“ с
чл. 119а – 119о:
„ Ч А С Т

Т Р Е Т А

„ а“

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА
Г л а в а
д е с е т а
„ а“
ОБЩИ ПРАВИЛА
Раздел I
Основни положения
Чл. 119а. (1) Разпоредбите на тази част се
прилагат при възлагане на обществени поръчки по чл. 3, ал. 2 на стойност по чл. 14, ал. 2.
(2) В случай че по отношение на една от
дейностите – предмет на обществена поръчка,
са приложими правилата на тази част, а спрямо
другата дейност – правилата на част втора или
на част трета, тя се възлага по реда на тази
част, при условие че по обективни причини
е обосновано възлагането на обща поръчка.
(3) В случай че по отношение на една от
дейностите – предмет на обществена поръчка,
са приложими правилата на тази част, а друга дейност от предмета е извън приложното
поле на закона и по обективни причини е
обосновано възлагането на обща поръчка, за
тази поръчка законът не се прилага.
(4) Не се допуска вземане на решение за
възлагане на обща поръчка с цел прилагането
на тази част или изключване на поръчката
от приложното поле на закона.
Чл. 119б. (1) Възложителите могат да получават доставки или услуги от или чрез централен орган за обществени поръчки, който е:
1. възложител по смисъла на чл. 8а, ал. 2,
създаден с акт на Министерския съвет, или
2. европейски публичен орган, който не е
възложител.
(2) Когато възложителите получават доставки или услуги по реда на ал. 1, се смята,
че те са спазили разпоредбите на закона,
доколкото:
1. органът по ал. 1, т. 1 е спазил правилата
и на тази част;
2. прилаганите от органа по ал. 1, т. 2
правила съответстват на разпоредбите на тази
част и на правилата за обжалване.
(3) Централният орган и възложителят
носят отговорност за законосъобразността
на съответната процедура, която провеждат.
Раздел II
Процедури
Чл. 119в. (1) Обществените поръчки по тази
част се възлагат чрез ограничена процедура и
процедура на договаряне с обявление, освен
ако са налице условията за провеждане на
процедура на състезателен диалог и договаряне без обявление.
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(2) Възложителят може да възложи обществена поръчка чрез състезателен диалог, когато
са изпълнени условията по чл. 83а, ал. 1 и 2.
(3) Възложителите вземат решение за възлагане на обществени поръчки чрез договаряне
без обявление само когато:
1. ограничената процедура, състезателният
диалог или процедурата на договаряне с обявление е прекратена, тъй като няма подадени
заявления за участие или няма допуснати
кандидати, или не е подадена нито една оферта и първоначално обявените условия не са
съществено променени;
2. ограничената процедура, състезателният диалог или процедурата на договаряне с
обявление е прекратена, тъй като подадените
оферти не отговарят на предварително обявените условия, поканени са само кандидатите,
подали оферта в прекратената процедура, и
първоначално обявените условия не са съществено променени;
3. при необходимост от предприемане на
неотложни действия вследствие на криза не
могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление, в т. ч. тези
по чл. 76, ал. 3 и чл. 86, ал. 3, включително
в случаите по чл. 119е, ал. 1, т. 2, буква „а“;
4. е възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия, породени от
настъпване на събитие от извънреден характер,
което възложителят при полагане на дължимата грижа не е могъл или не е бил длъжен да
предвиди или предотврати и за преодоляването
на което не могат да бъдат спазени сроковете
за провеждане на ограничена процедура или
на процедура на договаряне с обявление;
5. по технически причини или от съображения, свързани със защитата на изключителни
права, поръчката може да бъде възложена
само на определен изпълнител;
6. поръчката е с предмет услуги за научноизследователска или развойна дейност, освен
в случаите по чл. 4, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 4;
7. стоките – предмет на доставка, се произвеждат с цел изследване, експериментиране,
научна или развойна дейност и са в ограничено
количество, което не позволява формиране на
пазарна цена или възстановяване на разходите
за тази дейност;
8. са необходими допълнителни доставки от
същия доставчик, предназначени за частична
замяна или за увеличаване на доставките,
при което смяната на доставчика ще принуди
възложителя да придобие стока с различни
технически характеристики и това ще доведе
до несъвместимост или до съществени технически затруднения при експлоатацията и
поддържането;
9. предмет на поръчката е доставката на
стоки, търгувани на стокова борса;
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10. за кратък период възникнат благоприятни условия за доставка на стоки на цени,
по-ниски от пазарните, включително при
разпродажба на имуществото на търговски
дружества, обявени в ликвидация или в несъстоятелност;
11. поради непредвидени обстоятелства
е необходимо възлагането на допълнителна
услуга или строителство на същия изпълнител
при следните условия:
а) допълнителната услуга или строителството не могат технически или икономически да
се разделят от предмета на основния договор
без значителни затруднения за възложителя
или, въпреки че могат да се разделят, са
съществено необходими за изпълнението на
поръчката;
б) общата стойност на поръчките, с които
се възлагат допълнителни услуги или строителство, не е повече от 50 на сто от стойността
на основната поръчка;
12. е необходимо повторение на услуга
или строителство от същия изпълнител при
наличие на следните условия:
а) първата поръчка е възложена при ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление, или състезателен диалог и в
обявлението за нея е посочена възможността
за такова възлагане;
б) общата стойност на новата поръчка
е включена при определяне стойността на
първата поръчка;
в) новата поръчка съответства на основния
проект, в изпълнение на който е възложена
първата поръчка;
13. предмет ът на поръчката е свързан
с предоставянето на въздухоплавателни и
морски транспортни услуги за въоръжените
сили или за силите за сигурност на страната,
разположени или които предстои да бъдат
разположени извън нейната територия, когато
възложителят трябва да осигури тези услуги
от изпълнители, които гарантират валидността на своите оферти само за толкова
кратки срокове, че срокът за провеждане на
ограничената процедура или на процедурата
на договаряне с обявление, включително съкратените срокове по чл. 76, ал. 3 и чл. 86,
ал. 3, не може да бъде спазен.
(4) В случаите по ал. 3, т. 8 договорът за
допълнителна поръчка не може да бъде подълъг от 5 години, освен при изключителни
обстоятелства, които се определят, като се
вземат предвид очакваният експлоатационен
живот на доставените изделия, съоръжения
или системи и техническите трудности, които
може да предизвика смяната на изпълнителя.
(5) В случаите по ал. 3, т. 12 процедурата
може да се открие не по-късно от 5 години
от възлагането на първата поръчка, освен при
изключителни обстоятелства, които налагат
процедурата да бъде проведена след този срок.
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(6) В случаите по ал. 3, т. 9 договорът се
сключва по правилата на съответната борса.
(7) В случаите по ал. 3, т. 10 договорът се
сключва по реда на част трета от Търговския
закон.
Ч л. 119г. (1) Въ з лож и т ел и т е могат да
сключват рамково споразумение за възлагане
на обществени поръчки въз основа на ограничена процедура, договаряне с обявление
или състезателен диалог.
(2) Рамковите споразумения се сключват за
срок, не по-дълъг от 7 години. По изключение срокът на рамковото споразумение може
да бъде по-дълъг, когато предвид очаквания
експлоатационен живот на доставените стоки, съоръжения или системи, промяната на
изпълнителя може да предизвика технически
затруднения. Възложителят посочва мотивите
за това в обявлението.
(3) За неуредените въпроси относно рамковото споразумение се прилагат правилата
на чл. 93а – 93г.
Г л а в а

д е с е т а

„б“

СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА
Раздел I
Условия за изпълнение на поръчката
Ч л. 119д. (1) Когато в съо т ветст вие с
чл. 26, ал. 2 в обявлението е посочено, че
обществената поръчка съдържа или изисква
класифицирана информация, в документацията, която предоставя с поканата за участие,
възложителят поставя към участниците и
техните подизпълнители изисквания с цел
защита на класифицираната информация.
(2) В случаите по ал. 1 освен документите
по чл. 51, ал. 1, т. 12 възложителят може да:
1. поиска представяне на разрешение,
удостоверение или потвърждение за достъп
до класифицирана информация по смисъла
на Закона за защита на класифицираната
информация за избраните подизпълнители;
2. включи в проекта на договора клаузи,
които задължават изпълнителя:
а) да представи документа по т. 1 и за
подизпълнителите, избрани по време на изпълнението на поръчката;
б) да опазва класифицираната информация,
станала му известна в хода на процедурата,
по време и след приключване изпълнението
на поръчката;
в) в договорите с подизпълнители, избрани преди и по време на изпълнението на
поръчката, да включи клаузи по буква „б“ за
опазване на класифицираната информация.
(3) В случаите по чл. 51, ал. 1, т. 12 възложителят признава разрешенията за достъп
до класифицирана информация, издадени в
съответствие със законодателството на държавата – членка на Европейския съюз, в която
кандидатът или участникът е установен, при
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наличието на влязъл в сила международен
договор или двустранно споразумение за защита на класифицираната информация, по
което Република България е страна. Това не
изключва възможността възложителят, при
условията и по реда на Закона за защита на
к ласифицираната информаци я, да поиска
извършване на допълнителни проучвания в
съответната държава – членка на Европейския съюз.
Чл. 119е. (1) Когато в съответствие с чл. 26,
ал. 2 възложителят е включил в обявлението
изисквания за сигурността на доставките,
той може да:
1. поиска офертата да съдържа и:
а) лицензи или други подходящи документи, издадени в съответната държава – членка
на Европейския съюз, с които се доказва, че
участникът ще бъде в състояние да изпълнява
задълженията във връзка с износа, трансфера
или транзита на стоки, свързани с поръчката;
б) посочване на всички ограничения, свързани с разкриването, трансфера или използването на стоки и услуги или резултатите от
тях, които произтичат от контрол на износа
или от договорености в областта на отбраната;
в) док азат елс т ва, че орга н иза ц и я та и
разположението на веригата за доставки на
участника позволяват спазване на тези изисквания, както и декларация, че възможни
промени във веригата за доставки по време
на изпълнение на поръчката няма да окажат
неблагоприятно въздействие;
г) всяка придру жаваща док у ментаци я,
получена от националните органи на участника относно изпълнението на допълнителни
нужди, изисквани от възложителя, възникнали
вследствие на криза;
2. включи в проекта на договора клаузи,
които задължават изпълнителя:
а) да създаде и/или поддържа капацитета,
необходим за посрещане на допълнителни
нужди, изисквани от възложителя вследствие
на криза, съгласно уговорени условия и ред;
б) да осъществява поддръжката, модернизирането или адаптирането на доставките,
които са обхванати от поръчката;
в) да уведоми незабавно възложителя за
всяка промяна, настъпила в неговата организация, веригата за доставки или промишлената
стратегия, която може да засегне изпълнението
на поръчката;
г) в случай на прекратяване на производството да предостави на възложителя всички
специални средства, необходими за производството на резервни части, компоненти,
монтажни елементи и специална изпитателна
техника, включително технически чертежи,
лицензи и указания за използване, при условия и по ред, уговорени при настъпване на
съответното обстоятелство.
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(2) Възложителят не може да поставя изисквания към участника, които могат да породят
противоречие с лицензионните критерии за
износ, трансфер или транзит на съответната
държава – членка на Европейския съюз.
Чл. 119ж. (1) Когато участник възнамерява
да използва подизпълнители, той е длъжен да:
1. посочи в офертата си предложените
подизпълнители, вида на работите, които ще
извършват, и дела на тяхното участие;
2. представи документи, с които доказва
спазването на изискванията за подбор на всеки от тях съобразно вида и дела на тяхното
участие;
3. уведоми възложителя за всяка промяна
на подизпълнителите, настъпила по време
на изпълнение на договора за обществена
поръчка.
(2) Възложителят отстранява участника,
ако предложените от него подизпълнители
не отговарят на критериите за подбор.
Чл. 119з. (1) Възложителят може да задължи
участника, определен за изпълнител, да избере
подизпълнителите по всички или по част от
дейностите, предложени за подизпълнение при
спазване на разпоредбите на чл. 119и – 119л.
Тази възможност се посочва в обявлението.
(2) Възложителят посочва в решението за
определяне на изпълнител по кои от дейности
те, предложени за подизпълнение, подизпълнителите, трябва да се изберат при спазване
разпоредбите на чл. 119и – 119л.
(3) Възложителят няма право да поставя
ограничения, основани на националната принадлежност на подизпълнителите.
Раздел II
Избор на подизпълнители
Чл. 119и. Когато участникът, определен за
изпълнител, е възложител по чл. 7, той сключва договори за подизпълнение на стойност по
чл. 14, ал. 2 чрез процедура по чл. 119в, ал. 1.
Чл. 119к. (1) Когато участникът, определен
за изпълнител, не е възложител по чл. 7 и
трябва да удовлетвори изискване по чл. 119з,
ал. 1, той изготвя обявление съгласно съответния образец, утвърден с регламента по
чл. 45а, ал. 9 или по реда на чл. 19, ал. 7 – при
договори за подизпълнение на стойност по
чл. 14, ал. 2.
(2) Обявлението по ал. 1 се публикува в
Регистъра на обществените поръчки, а при
договори за подизпълнение на стойност по
чл. 45а, ал. 2, т. 7 – и в „Официален вестник“
на Европейския съюз при спазване разпоредбите на чл. 45а, ал. 7, 10 и 11.
(3) В случаите по ал. 1 подизпълнителите
се избират при спазване принципите на прозрачност и конкуренция.
Чл. 119л. (1) При избор на подизпълнител
по чл. 119и и 119к се прилагат критериите
за подбор, посочени от възложителя на об-
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ществената поръчка. Участникът, определен
за изпълнител, може да определи и други
критерии, които съответстват на посочените
от възложителя.
(2) Критериите за подбор по ал. 1 следва да са обективни, недискриминационни,
да са свързани с предмета на договора за
подизпълнение и да са пропорционални на
неговия обем.
Чл. 119м. (1) Възложителят има право
да отхвърли подизпълнители, избрани от
участника, определен за изпълнител, само
в случай че те не отговарят на посочените
в обявлението и документацията критерии
за подбор, приложими към участниците. В
този случай участникът, определен за изпълнител, е длъжен отново да приложи реда по
чл. 119и – 119л.
(2) В случаите по ал. 1 възложителят изготвя мотивирано решение, което изпраща
на участника, определен за изпълнител, в
тридневен срок от издаването му.
Чл. 119н. Решенията на определения за
изпълнител участник, свързани с избора на
подизпълнител, не подлежат на обжалване
в случаите, когато участникът, определен за
изпълнител, не е възложител по чл. 7.
Чл. 119о. Отговорността за изпълнение на
договор за обществена поръчка се носи от
изпълнителя дори в случаите, когато той е
сключил договори за подизпълнение.“
§ 62. В чл. 120 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) На обжалване по реда на тази глава
подлежат и решенията по чл. 119м, ал. 2.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея в
т. 3 думите „чл. 79, ал. 8“ се заменят с „чл. 79,
ал. 12“, думите „чл. 83г, ал. 3“ се заменят с
„чл. 83г, ал. 11“, думите „чл. 88, ал. 8“ се заменят с „чл. 88, ал. 11“, а думите „и чл. 106,
ал. 4“ се заменят с „чл. 106, ал. 4 и чл. 119м,
ал. 2“.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
в текста преди т. 1 думите „ал. 4, т. 1“ се
заменят с „ал. 5, т. 1“.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея:
а) в т. 1 думите „ал. 4, т. 1, 2 и 5, ал. 5 и
6“ се заменят с „ал. 5, т. 1, 2 и 5, ал. 6 и 7“;
б) в т. 2 думите „ал. 4, т. 3 и ал. 6“ се заменят с „ал. 5, т. 3 и ал. 7“;
в) в т. 3 думите „ал. 4, т. 4 и ал. 6“ се заменят с „ал. 5, т. 4 и ал. 7“.
7. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея
думите „ал. 4, т. 1“ се заменят с „ал. 5, т. 1“.
8. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея
думите „ал. 4, т. 1 и 5“ се заменят с „ал. 5,
т. 1 и 5“.
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9. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
§ 63. В чл. 120а, ал. 1 след думите „срещу решение“ се поставя запетая и се добавя
„действие или бездействие“, а след думите „с
изключение на“ се добавя „тази срещу“.
§ 64. В чл. 121 се правят следните изменения:
1. В ал. 4, т. 2 думите „чл. 120, ал. 4 и 6“
се заменят с „чл. 120, ал. 5 и 7“.
2. В ал. 6, т. 1 думите „чл. 120, ал. 4 и 6“
се заменят с „чл. 120, ал. 5 и 7“.
§ 65. В чл. 121а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В тридневен срок от постъпване на жалбата или от отстраняване на нередовностите
по нея председателят на Комисията за защита
на конкуренцията образува производство и
определя член на комисията, който наблюдава
проучването. За образуваното производство
се уведомява възложителят.“
2. В ал. 4 след думите „обществения интерес“ се добавя „и интересите, свързани с
отбраната и сигурността“.
§ 66. В чл. 121б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 след думите „обществени интереси“ се добавя „включително такива, свързани с
отбраната и сигурността“ и се поставя запетая.
2. Създава се нова ал. 6:
„(6) Комисията за защита на конкуренцията допуска предварително изпълнение
на решението за избор на изпълнител във
всички случаи, когато би се застрашило сериозно изпълнението на мащабна програма в
областта на отбраната или сигурността, която
е от съществено значение за интересите на
страната.“
3. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно
ал. 7 и 8.
§ 67. В чл. 122а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Проучването обхваща обстоятелствата по жалбата, подадена в срока по чл. 120,
ал. 5 и 7, и се извършва от работен екип от
администрацията на Комисията за защита
на конкуренцията, определен със заповед на
председателя. Проучването се наблюдава от
члена на комисията по чл. 121а, ал. 1, който
при необходимост дава указания.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато поръчката съдържа или изисква
класифицирана информация, включително
с обект по чл. 3, ал. 2, служителите от администрацията на Комисията за защита на
конкуренцията, които участват в производството по разглеждане на преписката, трябва
да имат разрешение за достъп до класифи-
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цирана информация до съответното ниво
съгласно изискванията на Закона за защита
на класифицираната информация.“
3. Досегашните ал. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 стават
съответно ал. 3, 4, 5, 6, 7 и 8.
§ 68. В чл. 122б се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) След приключване на проучването
работният екип представя на наблюдаващия
член на комисията доклад, който съдържа
фактически и правен анализ на случая, както
и предложение за начина на приключване на
производството.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Наблюдаващият член на комисията
уведомява председателя за приключване на
проучването. Председателят с резолюция насрочва открито заседание за разглеждането
на преписката.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 69. В чл. 122в се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато поръчката съдържа или изисква
класифицирана информация, включително с
обект по чл. 3, ал. 2, членовете на Комисията
за защита на конкуренцията, които участват в
производството по разглеждане на преписката,
трябва да имат разрешение за достъп до класифицирана информация до съответното ниво
съгласно изискванията на Закона за защита
на класифицираната информация.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
3. Досегашната ал. 4 се отменя.
4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Заседанието започва с решаване на
предварителните въпроси относно редовността
на процедурата. На страните в производството
могат да се задават въпроси.“
§ 70. В чл. 122г, ал. 1 се създава т. 1а:
„1а. отменя незаконосъобразното решение
за откриване на процедура за възлагане на
обществена поръчка;“.
§ 71. В чл. 122и се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата
„договор“ се добавя „или на рамково споразумение“.
2. В ал. 3 след думата „договора“ се добавя
„или на рамковото споразумение“, думите „за
сключен договор“ се заменят със „за сключването му“, а накрая думите „на договора“
се заличават.
3. В ал. 4 думите „чл. 4, т. 2, 4 и 5, чл. 12,
ал. 1, т. 2 – 9, 11, 12 и 13 и чл. 13, ал. 1, т. 3
и 4“ се заменят с „чл. 4, т. 2, 4 и 5, чл. 12,
ал. 1, т. 2 – 9, 11 – 15 и чл. 13, ал. 1“.
4. В ал. 5 след думата „договор“ се добавя
„или на рамково споразумение“.
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§ 72. В чл. 122к думите „договорът бъде
обявен за недействителен“ се заменят с „договорът или рамковото споразумение бъдат
обявени за недействителни“.
§ 73. Член 122о се отменя.
§ 74. В чл. 127а, ал. 1 думите „ал. 4“ се
заменят с „ал. 5“.
§ 75. В ч л. 128, а л. 1 д у м и т е „ч л. 15,
ал. 4 – 7“ се заменят с „чл. 13а, чл. 15, ал. 4 – 7
и чл. 119а, ал. 4“.
§ 76. В чл. 128б се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Наказанията по ал. 1 се налагат и на
възложител или на лице по чл. 8, ал. 2 или
3, което при възлагане на поръчки по чл. 3,
ал. 2 наруши забраната по чл. 119з, ал. 3.“
§ 77. В чл. 129 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „чл. 5, ал. 3“ се заменят
с „чл. 5, ал. 4“.
2. В ал. 5 думите „чл. 14, ал. 3“ се заменят
с „чл. 14, ал. 4“.
§ 78. В чл. 130 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 84 или 90“ се заменят
с „чл. 84, 90 или чл. 119в, ал. 3“.
2. В ал. 2 след думите „чл. 103, ал. 2“ се
добавя „или чл. 119в, ал. 3“.
§ 79. В чл. 130а се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) На к аза н и я та по а л. 1 се на ла гат
и на възложител или лице по чл. 8, ал. 2
или 3, което сключи рамково споразумение
за възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2 за
срок, по-дълъг от 7 години, в нарушение на
чл. 119г, ал. 2.“
§ 80. В чл. 131а се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Възложител, който усвои гаранцията
за участие, без да са налице основанията на
чл. 61, ал. 2, се наказва с имуществена санкция в размер от 10 000 до 15 000 лв. или с
глоба в размер от 1000 до 5000 лв., а лицето
по чл. 8, ал. 2 или 3 – с глоба в размер от
1000 до 5000 лв.“
§ 81. В чл. 133, ал. 2 думите „чл. 14, ал. 2“
се заменят с „чл. 14, ал. 3“.
§ 82. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови т. 1 и 1а:
„1. „Военно оборудване“ е оборудване,
специално проектирано или адаптирано за
военни цели и предназначено за използване
като оръжие, боеприпаси или материал с
военно предназначение.
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1а. „Граждански поръчки“ са всички поръчки, които не са посочени в чл. 3, ал. 2,
обхващащи поръчката на невоенни стоки,
строителство или услуги с логистична цел
и сключени в съответствие с условията по
чл. 5, ал. 4.“
2. Досегашната т. 1 става т. 1б.
3. Създава се т. 1в:
„1в. „Договор за подизпълнение“ е възмезден писмен договор, сключен между участника,
определен за изпълнител, и едно или повече
лица за целите на изпълнението на обществена поръчка с обект строителство, доставка
на стоки или предоставяне на услуги.“
4. Досегашните т. 1а и 1б стават съответно
т. 1г и 1д.
5. Създава се нова т. 6а:
„6а. „Жизнен цикъл“ са всички възможни
стадии на продукт, например научноизследователски и развоен, промишлена разработка,
производство, експлоатация, поправка, модернизация, изменение, поддръжка, логистика,
обучение, изпитване, извеждане от употреба
и обезвреждане.“
6. Досегашните т. 6а, 6б и 6в стават съответно т. 6б, 6в и 6г.
7. В т. 8 се създава изречение второ: „При
възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2 могат
да се включат и показатели като разходи по
време на жизнения цикъл на продукта, сигурност на доставката, оперативна съвместимост,
работни характеристики и други.“
8. Създава се нова т. 10:
„10. „Класифицирана информация“ е всяка
информация или материал, независимо от
формата, естеството или начина на предаване,
за които е определено ниво на класификация
или защита за сигурност и които в интерес
на националната сигурност и съгласно законовите, подзаконовите и административните
разпоредби в сила в съответната държава – членка на Европейския съюз, изискват
защита срещу злоупотреба, унищожаване,
отстраняване, разкриване, загуба или узнаване
от неоправомощени лица или какъвто и да е
друг вид увреждане.“
9. Точка 11 се изменя така:
„11. „Компенсаторно (офсетно) споразумение“ е договор, с който изпълнител на
значим проект в областта на сигурността и
отбраната се задължава да извърши дейности
(свързани пряко или непряко с предмета на
проекта), които целят запазване и/или развитие на съществуващи или създаване на нови
способности, необходими за гарантиране на
съществени национални интереси в областта
на сигурността и отбраната.“
10. Създава се т. 11а:
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„11а. „Криза“ е всяка ситуация в държава – членка на Европейския съюз, или в
трета страна, в която е настъпило вредоносно
събитие, което по своя мащаб явно превишава вредоносните събития от всекидневния
живот и което значително застрашава живота
и здравето на хора, има съществени последици върху имуществото или изисква мерки
за снабдяване на населението със стоки от
първа необходимост. Криза е налице и тогава,
когато настъпването на такова вредоносно
събитие се смята за непосредствено предстоящо. Кризи са и въоръжените конфликти
и войните.“
11. Създава се т. 13а:
„13а. „Научноизследователска и развойна
дейност“ са всички дейности, които обхващат
фундаментални научни изследвания, приложни научни изследвания и експериментална
развойна дейност, като последната може да
включва създаване на прототипи, например
устройства за демонстриране постиженията
на нова концепция или нова технология в
съответна или представителна среда.“
12. В т. 15 думата „Обща“ се заменя с
„Общоприета“.
13. Създава се т. 17а:
„17а. „Правителство“ е всяко национално,
регионално или местно правителство на държава – членка на Европейския съюз, или на
трета страна.“
14. Точка 18 се изменя така:
„18. „Признат орган“ е лице, акредитирано
за съответната област от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или
от чуждестранен орган за акредитация, който
е страна по Многостранното споразумение за
взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, или което отговаря на
изискванията за признаване съгласно чл. 5а,
ал. 2 от Закона за националната акредитация
на органи за оценяване на съответствието. “
15. Създава се т. 26а:
„26а. „Специално оборудване, строителство
или услуга“ е оборудване, строителство или
услуга за целите на сигурността, които включват, изискват и/или съдържат класифицирана
информация.“
16. Създава се т. 27а:
„27а. „Стандарт в областта на отбраната“
е техническа спецификация, съответствието с
която не е задължително и която е одобрена
от организация по стандартизация, специализирана в изработването на технически спецификации за многократно, или непрекъснато
приложение в областта на отбраната.“
17. В т. 29 думите „Технически еталон“ се
заменят с „Техническа референция“.
§ 83. Създава се приложение № 5 към
чл. 5, ал. 1, т. 3:
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„Приложение № 5
към чл. 5, ал. 1, т. 3
Категория
№

Услуги

Референтен № по общия терминологичен речник (СРV)

1

Услуги по поддръжка и ремонт

50100000-5, от 50100000-6 до 50884000-5 (с изключение на номера от 50310000-1 до 50324200-4 и
50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) и
от 51000000-9 до 51900000-1

2

Услуги, свързани с външна военна помощ 75211300-1

3

Отбранителни услуги, военно-отбранителни 75220000-4, 75221000-1, 75222000-8
услуги и услуги в областта на гражданската
отбрана

4

Детективски и охранителни услуги

5

Услуги, свързани със сухопътен транспорт 60100000-8, от 60100000-9 до 60183000-4 (с изключение на 60160000-7, 60161000-4) и от 64120000-3
до 64121200-2

6

Услуги по въздушен транспорт: транспорт 60400000-2, от 60410000-5 до 60424120-3 (без
на пътници и товари, без транспортиране 60411000-2, 60421000-5), от 60440000-4 до 60445000на поща
9 и 60500000-3

7

Транспорт на поща по земя и по въздух

60160000-7, 60161000-4, 60411000-2, 60421000-5

8

Услуги, свързани с железопътен превоз

От 60200000-0 до 60220000-6

9

Транспортни услуги по вода

От 60600000-4 до 60653000-0 и от 63727000-1 до
63727200-3

10

Допълнителни и спомагателни транспортни От 63100000-0 до 63111000-0, от 63120000-6 до
услуги
63121100-4, 63122000-0, 63512000-1 и от 63520000-0
до 6370000-6

11

Далекосъобщителни услуги

12

Финансови услуги: застрахователни услуги От 66500000-5 до 66720000-3

13

Услуги за информационни технологии и От 50310000-1 до 50324200-4, от 72000000-5 до
свързани с тях услуги
72920000-5 (без 72318000-7 и от 72700000-7 до
72720000-3), 79342410-4, 9342410-4

14

Услуги, научноизследователска и развойна От 73000000-2 до 73436000-7
дейност (1) и изпитвания за оценка

15

Счетоводни, одиторски услуги и водене на От 79210000-9 до 79212500-8
счетоводство

16

Консултантски услуги по управление
свързани с тях услуги

17

Архитектурни услуги; инженерни услуги и От 71000000-8 до 71900000-7 (без 71550000-8) и
интегрирани инженерни услуги; услуги по 79994000-8
градоустройствено планиране и паркова
архитектура; свързани услуги по научни и
технически консултации; услуги по техническо изпитване и анализ

18

Услуги по почистване на сгради и услуги От 70300000-4 до 70340000-6 и от 90900000-6 до
по управление на собственост
90924000-0

19

Канализационни услуги и услуги по сме- От 90400000-1 до 90743200-9 (с изключение на
тосъбиране; усл у ги по х игиенизаци я и 90712200-3), от 90910000-9 до 90920000-2 и 50190000подобни услуги
3, 50229000-6, 50243000-0

20

Услуги, свързани с учения и симулации в 80330000-6, 80600000-0, 80610000-3, 80620000-6,
областта на отбраната и сигурността
80630000-9, 80640000-2, 80650000-5, 80660000-8

От 79700000-1 до 79720000-7

От 64200000-8 до 64228200-2, 2318000-7 и от
72700000-7 до 72720000-3

(2)

и От 73200000-4 до 73220000-0, от 79400000-8 до
79421200-3 и 79342000-3, 79342100-4, 79342300-6,
79342320-2, 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7
98362000-8

С изключение на услугите, свързани с научноизследователската и развойна дейност, посочени в чл. 13,
ал. 1, т. 4.
(2)
Без услуги, свързани с арбитраж и сключване на помирително споразумение.“
(1)
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§ 84. Създава се приложение № 6 към чл. 5, ал. 1, т. 4:
„Приложение № 6
към чл. 5, ал. 1, т. 4
Категория
№

(1)

Услуги

Референтен № по общия терминологичен речник (СРV)

21

Хотелиерски и ресторантьорски услуги

От 55100000-1 до 55524000-9 и от 98340000-8 до
98341100-6

22

Допълнителни и спомагателни транспортни От 63000000-9 до 63734000-3 (с изключение на
услуги
63711200-8, 63712700-0, 63712710-3 и от 63727000-1
до 63727200-3) и 98361000-1

23

Юридически услуги

24

Услуги, свързани с наемане на работна ръка От 79600000-0 до 79635000-4 (с изключение на
и осигуряване на персонал (1)
79611000-0, 79632000-3, 79633000-0) и от 98500000-8
до 98514000-9

25

Социални и здравни услуги

От 79100000-5 до 79140000-7

79611000-0 и от 85000000-9 до 85323000-9 (с изключение на 85321000-5 и 85322000-2)

26
Други услуги
С изключение на трудови договори.“

Допълнителна разпоредба
§ 85. Този закон въвежда изискванията на
Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно
координирането на процедурите за възлагане
на някои поръчки за строителство, доставки
и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността
и за изменение на директиви 2004/17/ЕО и
2004/18/ЕО (ОВ, L 216/76 от 20 август 2009 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 86. Процедурите по Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки (обн.,
ДВ, бр. 80 от 2004 г.; изм., бр. 78 от 2005 г.,
бр. 7 от 2007 г., бр. 83 от 2008 г., бр. 93 от
2009 г., бр. 49 и 86 от 2010 г., бр. 12 и 22 от
2011 г.), открити с решение преди влизането
в сила на този закон, се приключват по досегашния ред.
§ 87. (1) Жалбите по процедури по § 86 се
разглеждат от съответния административен
съд по досегашния ред.
(2) Производствата, образувани пред административните съдилища до влизането в сила
на този закон, се довършват по досегашния ред.
§ 88. Министерският съвет привежда подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона в съответствие с този закон
в тримесечен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
§ 89. В тримесечен срок от влизането в
сила на този закон Министерският съвет по
предложение на национално представителните организации на и за хората с увреждания
актуализира списъка по чл. 16в, ал. 1, т. 1.
§ 90. До влизането в сила на Закона за
експортния контрол на продукти, свързани с
отбраната, и на изделия и технологии с двойна
употреба се прилага Списъкът на оръжията,

приет с Постановление № 147 на МС за приемане на Списък на оръжията и Списък на
изделията и технологиите с двойна употреба,
които подлежат на контрол при внос (ДВ,
бр. 43 от 2011 г.).
§ 91. В Закона за военната полиция (ДВ,
бр. 48 от 2011 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 2 т. 9 се отменя.
2. В допълнителните разпоредби:
а) в § 1 т. 1 се отменя;
б) параграф 2 се отменя.
§ 92. В Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35
от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г.,
бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и
100 от 2011 г. и бр. 20 от 2012 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 82, т. 5 думата „разкриване“ се
заменя с „установяване“.
2. В чл. 86, т. 3 думата „разкриване“ се
заменя с „установяване“.
3. В чл. 106, ал. 6 думата „разкриване“ се
заменя с „установяване“.
4. В чл. 165, т. 11 думата „разкриване“ се
заменя с „установяване“.
5. В чл. 188а, ал. 1 думата „разкриване“ се
заменя с „установяване“.
6. В чл. 285а, ал. 1 думата „разкриване“ се
заменя с „установяване“.
7. В чл. 327:
а) в ал. 2:
аа) в т. 2 думите „по смисъла на Търговския
закон“ се заличават;
бб) в т. 3 думата „разкриване“ се заменя
с „установяване“;
б) алинея 6 се изменя така:
„(6) По решение на министъра на отбраната в комисиите за разглеждане на оферти
в процедури за възлагане на обществени поръчки на Министерството на отбраната и на
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второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към него се включват представители
на служба „Военна полиция“.“
8. В § 1 от допълнителната разпоредба в
т. 17б думата „разкриване“ се заменя с „установяване“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 12 април 2012 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов
4063

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 170
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Красимир Неделчев Минчев
за извънреден и пълномощен посланик на
Републ ика България в Украйна.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 23 април 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
4409

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78
ОТ 20 АПРИЛ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
плаването и граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и
във вътрешните водни пътища на Република
България на български и чуждестранни яхти,
лодки и други плавателни средства за спорт,
туризъм и развлечение, както и извършване
на водноатракционни услуги с тях, приета
с Постановление № 293 на Министерския
съвет от 2009 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4, ал. 1 думите „Щаба по подготовката на“ се заменят с предлога „от“.
§ 2. В наименованието на раздел IІ думите
„вътрешните морски води, в териториалното
море и във вътрешните водни пътища“ се
заменят с „вътрешните морски води и териториалното море“.
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§ 3. В чл. 7 се правят следните допълнения:
1. В т. 4 след думите „изваждането на предмети от морското дъно“ се поставя запетая
и се добавя „включително на такива, които
притежават белези на културни ценности,
както и извършването на всякакъв вид интервенция върху тях“.
2. Създава се т. 7:
„7. риболовът в района на котвените стоянки, входовете на пристанищата и подходите
към тях.“
§ 4. В чл. 8, ал. 2 след думите „Наредбата за системите за движение, докладване и
управление на трафика и информационно
обслужване на корабоплаването в морските
пространства на Република България и в Българския морски отговорен район за търсене
и спасяване, приета с Постановление № 200
на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 76
от 2005 г.)“ се поставя точка и текстът докрая
се заличава.
§ 5. В чл. 9 думите „Свидетелство за регистрация (транзитен дневник)“ се заменят с
„Формуляр за контрол на плавателно средство
за развлечение/Control form for pleasure boat“.
§ 6. В чл. 13 ал. 3 се изменя така:
„(3) Забранява се тегленето от джетове на
хора, каращи водни ски или практикуващи
друг воден спорт за отдих и развлечение
(шейна, пръстен и др.), когато не са спазени
следните условия:
1. джетът е специално предназначен за
такава дейност и отговаря на изискванията
на Наредбата за съществените изисквания и
оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих, приета с Постановление
№ 12 на Министерския съвет от 2006 г. (обн.,
ДВ, бр. 12 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 40 и 61
от 2006 г.);
2. джетът има екипаж от водач и наблюдател;
3. водачът на джета и наблюдателят са
инструктирани от управителя на зоната за
предоставяне на водноатракционни услуги
по отношение на безопасността;
4. управителят на зоната за предоставяне на
водноатракционни услуги поддържа дневник
за инструктаж на екипажа на джета.“
§ 7. В чл. 14 думите „моторни плавателни
средства тип „скутер“ се заменят с „моторна
бързоходна лодка“.
§ 8. Създава се чл. 14а:
„Чл. 14а. (1) Спортна, учебна и тренировъчна дейност с използване на плавателни
средства се извършва под ръководството на
лица, притежаващи необходимата право
способност, в райони, съгласувани със съответната териториална дирекция „Морска
администрация“.
(2) Всички участниците в дейностите по
ал. 1 задължително носят индивидуални спасителни средства.
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(3) Забранява се спортната, учебната и
т ренировъчната дейност с използване на
плавателни средства през тъмната част от
денонощието.“
§ 9. В чл. 16, ал. 1 думите „високоскоростен плавателен съд“ се заменят с „моторна
бързоходна лодка“.
§ 10. Създава се раздел IIа:
„Раздел IIа
Правила за плаване във вътрешните водни
пътища на Република България на български
и чуждестранни малки кораби и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение
Чл. 16а. (1) Плаването във вътрешните
водни пътища на Република България се
осъществява извън забранените райони.
(2) При плаване и маневриране с малки
кораби и други плавателни средства за спорт,
туризъм и развлечение се забранява престоят
и/или заставане на котва на фарватерите,
входовете на пристанищата и работните зони
на пристанищата, предназначени за обработка
на товари.
Чл. 16б. При плаване във вътрешните вод
ни пътища на Република България с яхти,
лодки и други плавателни средства за спорт,
туризъм и развлечение се забранява:
1. управлението им от лица без съответната
правоспособност;
2. управлението им след употреба или под
въздействие на алкохол, наркотици или други
упойващи вещества;
3. превозът на повече от определения в
корабните документи брой лица;
4. изваж дането на предмети от реката
без съответно разрешение, когато такова се
изисква;
5. произвеждането на изстрели и взривове,
освен като сигнал за бедствие;
6. изхвърлянето на отпадъци, отпадъчни
води, нефтопродукти и замърсени с тях сантинни води, освен в предвидените за това
съоръжения;
7. риболовът в района на котвените стоянки, входовете на пристанищата и подходите
към тях.
Чл. 16в. (1) Плавателните средства за спорт,
туризъм и развлечение с дължина над 20 м
и кораби, превозващи повече от 12 пътници,
извършващи крайбрежно плаване, трябва да
спазват изискванията на „Задължителните
правила за българските пристанища по р.
Дунав“, издадени от изпълнителния директор
на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ (обн., ДВ, бр. 66 от 2008 г.; изм.,
бр. 38 от 2009 г.), Правилата за речния надзор
по Дунава, приети от Дунавската комисия на
19 декември 1951 г., утвърдени с Постановление
№ 658 на Министерския съвет от 1954 г. (обн.,
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Изв., бр. 99 от 1954 г.; изм. и доп., 1962 г. и
1963 г.), утвърдени с Решение № 42 на Министерския съвет от 1978 г. (ДВ, бр. 31 от 1978 г.),
и Разпореждане № 68А на изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ от 2 август 2011 г.
(2) Радиокомуникациите се извършват в
съответствие с Наредба № 14 от 2004 г. за
оборудването, регистрацията и използването
на радиотелефонната служба в корабоплаването по вътрешните водни пътища, издадена
от министъра на транспорта и съобщенията
(ДВ, бр. 89 от 2004 г.), Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги
по вътрешните водни пътища на Република
България, приета с Постановление № 329 на
Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 3 от
2008 г.), и Задължителните правила, издадени
от изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ по реда
на чл. 362, ал. 1 от Кодекса на търговското
корабоплаване.
Чл. 16г. Капитаните на плавателни средства, плаващи под чуждо знаме, са длъжни
да съхраняват и предоставят за проверка документите на плавателното средство, включително „Формуляр за контрол на плавателното
средство за развлечение“.
Чл. 16д. Капитаните на плавателни средства
за спорт, туризъм и развлечение, плаващи
под българско знаме и извършващи местно
плаване, са длъжни да изготвят и съхраняват
актуален списък на лицата на борда.
Чл. 16е. Капитаните на плавателни средства
за спорт, туризъм и развлечение, извършващи
местно плаване, при отплаване от пристанище и при завръщане в него са длъжни да
информират собственика му за:
1. броя на лицата на борда;
2. пристанището/района, за който отплава
или от който пристига;
3. приблизителното време на плаване.
Чл. 16ж. (1) Провеж дането на регати,
ралита и други състезания във вътрешните
водни пътища се извършва след получаване
на разрешение от съответната териториална
дирекция „Морска администрация“.
(2) За провеждане на състезанията по ал. 1
организаторът подава писмено заявление до
съответната дирекция, съдържащо информация за района, в който ще се извършва
състезанието, началото и продължителността
на състезанието, осигуряващите плавателни
средства, начина на комуникация и броя на
участващите плавателни средства.
(3) Към заявлението по ал. 2 организаторът прилага съгласувателни писма от компетентните структури на Министерството
на вътрешните работи за провеж дане на
състезанията по ал. 1.
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Чл. 16з. (1) Джетове, както и други моторни
плавателни средства, независимо от вида и
наименованието им, трябва да са снабдени с
два червени ръчни димни сигнала, сигнално
огледало и свирка.
(2) Забранява се движението на плавателни
средства по ал. 1:
1. когато са налице неблагоприятни хидрометеорологични условия;
2. преди изгрев и след залез слънце;
3. когато плавателните средства не притежават система за автоматично спиране (QUICK
STOP), гарантираща спирането на машината,
в случай че водачът падне във водата;
4. при превоз на повече от допустимия
брой лица, определен от производителя за
конкретния модел;
5. в случай че лицата не носят индивидуални спасителни жилетки.
(3) Забранява се плаването с плавателните
средства по ал. 1:
1. на разстояние, по-малко от 200 м от
охраняеми плажове;
2. извън означените с брегови знаци райони;
3. в района на котвени стоянки и между
закотвени на стоянките плавателни съдове,
пред входовете на лиманите и в лимани, както
и в близост до плавателни съдове, извършващи
товаро-разтоварна дейност.
(4) Потеглянето и връщането от/към брега
и в близост до районите по ал. 3 се извършват
със скорост, съобразена за предпазване от
вълнение, но не по-висока от 9 км/ч.
(5) По вътрешните водни пътища на Република България използването на джетове
е разрешено само в районите, определени от
съответната териториална дирекция „Морска
администрация“ съгласувано с поделенията
на Главна дирекция „Гранична полиция“
и обозначени със знак Е 21 и Е 24 от Правилника за плаване в българския участък
на р. Дунав, приет с Постановление № 7 на
Министерския съвет от 1992 г. (обн., ДВ,
бр. 6 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 10 и 153 от
1998 г. и бр. 55 от 2005 г.), и допълнителни
табели за разстоянието от брега и дължината
на района.
Чл. 16и. (1) Спортна, учебна и тренировъчна
дейност с използване на плавателни средства
се извършва под ръководството на лица, притежаващи необходимата правоспособност, в
райони, определени от съответната териториална дирекция „Морска администрация“.
(2) Всички участници в дейностите по ал. 1
задължително носят индивидуални спасителни
средства.
(3) Забранява се спортната, учебната и
т ренировъчната дейност с използване на
плавателни средства през тъмната част от
денонощието.
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(4) Забранява се плавателни средства за
спорт, туризъм и развлечение да бъдат придвижвани на борд или буксир от кораби, които
не се считат за плавателни средства за спорт,
туризъм и развлечение.“
§ 11. В чл. 19 думите „граничен паспортно-визов“ се заменят с „гранични проверки“.
§ 12. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „яхтата“ се заменя с
„плавателното средство“.
2. В ал. 2 думата „яхтата“ се заменя с
„плавателното средство“ и думите „по чл. 4,
ал. 1“ се заменят с „по чл. 5, ал. 1“.
§ 13. В чл. 22 думите „пристанището“ се
заменят с „морско пристанище“ и думите
„свободна практика“ се заменят с „разрешение от Главна дирекция „Гранична полиция“.
§ 14. В чл. 23 думите „разрешаването на
свободна практика“ се заменят с „получаването на разрешение от Главна дирекция
„Гранична полиция“.
§ 15. В чл. 25, ал. 2 се правят следните
изменение и допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „на море“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. включена кръгово видима синя проблясваща светлина – във вътрешните водни
пътища и през нощта на море.“
§ 16. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. (1) При първо посещение в българско пристанище на плавателни средства,
пристигащи от трети страни, съответната
регионална дирекция „Гранична полиция“
издава формуляра по чл. 9, който е валиден до
извършване на изходящ граничен контрол, но
не повече от 6 месеца от датата на издаване.
(2) Главна дирекция „Гранична полиция“
предоставя на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ ежеседмично обобщена
справка за извършени гранични проверки на
плавателни средства на море и във вътрешните
водни пътища.“
§ 17. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „след сключване на писмен договор
между концесионера или наемателя на плажа
и подизпълнителя“.
2. В ал. 2 думите „Щаба по подготовката
на“ и запетаята пред тях се заличават.
3. В ал. 3, т. 2 думите „когато има сключен
такъв договор“ се заменят с „когато услугите
се предоставят от подизпълнител“.
4. Създават се ал. 6 – 10:
„(6) Допуска се между две зони за предоставяне на водноатракционни услуги с моторни плавателни средства да се обозначи един
коридор за плавателни средства, задвижвани
с човешка сила.
(7) Всеки концесионер или наемател на
морски плаж е длъжен незабавно да уведоми
Изпълнителна агенция „Морска администра-
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ция“ и Главна дирекция „Гранична полиция“
в случай на обособяване на зона за предлагане
на водноатракционни услуги на този плаж,
без да е извършено съгласуването по ал. 2.
(8) Зони за предоставяне на водноатракционни услуги не могат да се разполагат на
по-малко от 250 м от границите със съседни
плажове, освен когато е изразено писмено
съгласие с нотариална заверка на подписите
на концесионерите или наемателите на двата
плажа при спазване на изискването на ал. 5.
(9) Съгласуването на местоположението и
границите на зоните за предоставяне на водноатракционни услуги се осъществява всяка
календарна година.
(10) Не се извършва ежегодно съгласуване,
когато зона за предоставяне на водноатракционни услуги е съгласувана в предходна
календарна година и не са настъпили промени в основните характеристики на зоната
(местоположение, граници, оборудване, коридори), както и в другите данни, отразени
в документите, изисквани по ал. 3. В този
случай лицата по ал. 1 писмено уведомяват
съответната териториална дирекция „Морска
администрация“.“
§ 18. В чл. 28 думата „морска“ се заличава, накрая се поставя запетая и се добавя
„най-малко „Водач на кораб до 20 БТ“, когато
зоната е на Черно море, или „Водач на малък кораб“, когато зоната е във вътрешните
водни пътища“.
§ 19. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „лицето по чл. 27, ал. 1
изготвя, води и съхранява дневник“ се заменят
с „управителят на зоната за предоставяне на
водноатракционни услуги отговаря за изготвяне, водене и съхранение на дневник“.
2. В ал. 3 думите „лицето по чл. 27, ал. 1 е
длъжно“ се заменят с „управителят на зоната
е длъжен“ и думите „моторните плавателни“
се заменят с „плавателните“.
3. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Дневникът за движение на плавателните
средства може да бъде заменен с прономерован и прошнурован свитък от декларации,
които да съдържат данните на дневника, и
да бъде попълван съгласно изискванията на
чл. 29, ал. 5.
(6) Дневниците по ал. 1 и 3 и свитъците по
ал. 5 да се представят на съответното структурно звено на Главна дирекция „Гранична
полиция“ до седем дни след приключване на
сезона.“
§ 20. В чл. 33 се създава ал. 9:
„(9) Обособяването на коридорите може
да се замени с плаващи, несамоходни, обезопасени, закотвени понтони, започващи от
брега и достигащи извън зоната за къпане,
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завършващи с плаваща закотвена платформа,
от която моторните плавателни средства да
тръгват или да се завръщат.“
§ 21. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. да осигурят в зоната за предоставяне
на водноатракционни услуги моторна лодка
или специално оборудван джет, способни да
развият скорост, не по-малка от 12 възела,
снабдени със спасителни и пожарогасителни
средства, санитарен и превързочен материал
и кръгъл спасителен пояс с въже с дължина
30 м, съгласно разпорежданията на Изпълнителна агенция „Морска администрация“;
на бордовете на лодката/джета се изписва с
ясно различими букви надпис: „Спасителна
лодка“/„Спасителен джет“ на български език и
„Rescue boat“ на английски език; управителят
на зоната за предоставяне на водноатракционни услуги извършва инструктаж на водача
на спасителната лодка или спасителния джет
по отношение на безопасност и оказване на
първа медицинска помощ, като документира
инструктажа в нарочен дневник;“.
2. Създава се т. 7:
„7. допуска се осигуряване с едно спасително средство до три съседни коридора, при
условие че се намират на един плаж на общо
разстояние, не по-голямо от 1000 м, ръководят се от един концесионер или наемател на
морския плаж или техен подизпълнител и
е изградена система за комуникация между
коридорите; спасителното средство се базира
в средния от охраняваните коридори.“
§ 22. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 думите „Свободна практика“ се
заменят с „Разрешение от Главна дирекция
„Гранична полиция“.
2. Точка 6 се изменя така:
„6. „Моторна бързоходна лодка“ е моторно
плавателно средство с двигател над 15 kW и
максимална дължина под 4,57 м (15 фута).“
3. Създават се т. 7 – 10:
„7. „Вод ноат ра к ц ион на усл у га „Вод на
шейна“ е услуга, предлагана с надуваеми
плавателни средства, като „ринг“, „диван“,
„обувка“ и др.
8. „Крайбрежно плаване“ е плаване във вътрешните морски води и териториалното море
и прилежащата зона на Република България.
9. „Местно плаване“ е плаване в участъка
на р. Дунав от км 374,100 до км 845,650.
10. „Граничен контрол“ са гранични проверки, митнически, здравен и фитосанитарен контрол, осъществявани от съответните
ведомства съобразно техните компетенции.“
§ 23. Приложението към чл. 9 се изменя
така:
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„Приложение
към чл. 9

REPUBLIC OF BULGARIA / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
CONTROL FORM FOR PLEASURE BOAT
ФОРМУЛЯР ЗА КОНТРОЛ НА ПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЕ

ARRIVAL:
ПРИСТИГНАЛ:
Date/дата:

DEPARTURE:
ЗАМИНАЛ:
Date/дата:
BOAT SPECIFICATION:
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПЛАВАТЕЛНОТО СРЕДСТВО:
Port of registry:
Flag:
Пристанище на регистрация:
Знаме:

Boat name:
Име на
плавателното средство:
Registration number:
Регистрационен номер:
Boat type:
Вид на плавателното
средство:
Draught:
Газене:

Last port of call:
Пристига от:
Manufacturer:
Производител:

Length:
Beam:
Дължина:
Широчина:
ENGINE SPECIFICATION:
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДВИГАТЕЛИТЕ:
Model:
Power, kW:
Модификация:
Мощност, kW:
Serial numbers / Серийни номера
Engine No 2:
Engine No 3:
Двигател № 2:
Двигател № 3:

Manufacturer:
Производител:
Engine No1:
Двигател № 1:

Address of owner(s):
Адрес на собственика:

Full name of owner(s):
Име на собственика:

Family name:
Фамилия:

Given name:
Собствено име:

/stamp/
печат

I confirm the above data:
Потвърждавам горните данни:
Date/Дата:

4243

CREW LIST
ЕКИПАЖЕН СПИСЪК
Date and place of
Passport №:
birth:
Вид и номер на
Дата и място на
документа за
раждане:
самоличност:

Nationality:
Националност:

EXIT APPROVED:
Отплаването разрешено:

ENTRY APPROVED:
Посещението одобрено

мб-БС

Next port:
Заминава за:
Model:
Модел:

Rang or rating:
Ранг или длъжност

/stamp/
печат

Master or Owner………......................
/Signature/
Капитан или собственик………....
/подпис/ “
Министър-председател:
12P078.doc
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79
от 20 април 2012 Г.

за предоставяне на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2012 г. за осигуряване
на необходимите условия за експлоатация на
Транзитен център – с. Пъстрогор, община
Свиленград
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да
предостави от централния бюджет за 2012 г.
допълнителни бюджетни кредити в размер
931 687 лв. по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за осигуряване на необходимите условия за експлоатация на Транзитен
център – с. Пъстрогор, община Свиленград, с
капацитет 300 души, търсещи закрила, и 35 души
персонал, разпределени съгласно приложението.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2012 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от
Закона за устройството на държавния бюджет.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на министъра на вътрешните работи да
извърши налагащите се промени в съответните
бюджети за 2012 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите и на министъра на вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение към
чл. 1, ал. 1
ПЛАН-СМЕТКА
за необходимите финансови средства за експлоатация на Транзитен център – с. Пъстрогор,
община Свиленград
№
по
ред

Наименование на разходите

1.

Други възнаграждения и плащания на персонала (за преводачи)

34 400

2.

Осигурителни вноски от работодатели за гражданските договори

4 000

3.

Издръжка

793 287

4.

Капиталови разходи

100 000

Общо

931 687

4244

(в лв.)

ВЕСТНИК
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80
ОТ 23 АПРИЛ 2012 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В Устройствения правилник на Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма, приет с Постановление № 268 на
Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 93
от 2009 г.; попр., бр. 95 от 2009 г.; изм. и доп.,
бр. 73, 74 и 96 от 2010 г., бр. 16, 33, 52, 78, 99
и 107 от 2011 г. и бр. 22 от 2012 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 11:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Министерството е структурирано в една
Главна дирекция, 21 дирекции, инспекторат и
звено „Сигурност на информацията“.“;
б) в ал. 2 числото „687“ се заменя с „868“.
2. В чл. 18, т. 12 след думите „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика“ се поставя точка и текстът докрая се
заличава.
3. В чл. 25 т. 6 се изменя така:
„6. Главна дирекция „Европейски фондове
за конкурентоспособност“;“.
4. В чл. 30:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст думата „Дирекция“ се
заменя с „Главна дирекция“;
бб) в т. 2:
ааа) в буква „а“ думите „организира и координира“ се заменят с „организира, координира
и участва в“;
ббб) буква „б“ се заличава;
ввв) в буква „д“ думата „директно“ се заличава;
ггг) в буква „ж“ думите „на извадков принцип“ се заличават;
ддд) буква „з“ се изменя така:
„з) извършва плащания към бенефициентите
и гарантира, че съществува система за записване
и съхраняване в електронна форма на счетоводните записи за всяка операция по оперативната
програма и че са събрани данни за изпълнението, необходими за финансовото управление,
мониторинг, проверки, одити и оценка;“
вв) в т. 3:
ааа) след думите „Изпълнителна агенция“
се добавя „и Звено за изпълнение на проекти“;
ббб) буква „г“ се заличава;
гг) създава се т. 5:
„5. участва в изготвянето на оперативни
програми и други документи за програмен
период 2014 – 2020 г.“;
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б) в ал. 2 думите „когато това е предвидено
в длъжностното разписание“ и запетаята пред
тях се заличават;
в) алинея 5 се изменя така:
„(5) Главна дирекция „Европейски фондове
за конкурентоспособност“ се ръководи от главен
директор. В изпълнение на своите правомощия
главният директор се подпомага от двама заместник главни директори.“;
г) създава се ал. 6:
„(6) Главна дирекция „Европейски фондове
за конкурентоспособност“ има до 12 териториални звена в областни градове на страната. С
длъжностното разписание на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма министърът определя градовете, в които се създават
териториалните звена и тяхната численост.
Общата численост на служителите в териториалните звена е посочена в приложението към
чл. 6, ал. 8 и чл. 11, ал. 3.“
5. В приложението към чл. 6, ал. 8 и чл. 11,
ал. 3:
а) в наименованието числото „687“ се заменя с „868“;
б) на ред „Инспекторат“ числото „10“ се
заменя с „11“;
в) на ред „Обща администрация“ числото
„150“ се заменя със „163“;
г) на ред „дирекция „Финанси и управление
на собствеността“ числото „47“ се заменя с „51“;
д) на ред „дирекция „Правна“ числото „32“
се заменя с „35“;
е) на ред „дирекция „Човешки ресурси и
организационно развитие“ числото „13“ се
заменя с „14“;
ж) на ред „дирекция „Административно
обслужване“ числото „20“ се заменя с „24“;
з) на ред „дирекция „Информационно и
комуникационно осигуряване“ числото „16“ се
заменя със „17“;
и) на ред „Специализирана администрация“
числото „498“ се заменя с „665“;
к) ред „дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност“
80“ се изменя така:
„Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност“
238
в т.ч.:
сътрудници по управление на европейски
проекти и програми
20
служители в териториалните звена
70“;
л) на ред „дирекция „Туристическа политика“
числото „20“ се заменя с „27“;
м) на ред „дирекция „Маркетинг, реклама
и информация в туризма“ числото „12“ се заменя с „14“.
§ 2. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия, приет с Постановление
№ 240 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
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ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 48 и 78 от
2005 г., бр. 21 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г., бр. 33
и 80 от 2008 г., бр. 3 и 98 от 2009 г., бр. 74 от
2010 г., бр. 30 от 2011 г. и бр. 20 и 22 от 2012 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 1 думите „и с териториални
звена“ се заличават.
2. В чл. 6, ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. участва в разработването и изпълнението
на мерките от годишните програми за прилагане на Националната стратегия за насърчаване
развитието на малките и средните предприятия
и Националния план за развитие; осъществява
правомощията по управлението на функциите на
ИАНМСП като Изпълнителна агенция и Междинен орган по приоритетна ос 3 „Насърчаване
на частния сектор“ от Българо-швейцарската
програма за сътрудничество за намаляване на
икономическите и социалните неравенства в
рамките на разширения Европейски съюз.“
3. В чл. 8:
а) в ал. 1 думите „финансови контрольори“
се заменят с „финансов контрольор“;
б) в ал. 2 числото „238“ се заменя с „56“.
4. Раздел II на глава четвърта с чл. 8а се
изменя така:
„Финансов контрольор
Чл. 8а. Финансовият контрольор:
1. осъществява предварителен контрол за
законосъобразност на всички документи и
действия, свързани с финансовата дейност;
2. осъществява проверки преди вземането
на решения за поемане на задължения и извършване на разход със средства, получени
от републиканския бюджет, от Европейските
фондове и от Българо-швейцарската програма
за сътрудничество;
3. одобрява или отхвърля предложенията на
разпоредителя за поемане на задължения или
за извършване на разходи съгласно законо
установените процедури.“
5. В чл. 10 т. 23 се отменя.
6. В чл. 11 т. 1 се изменя така:
„1. Дирекция „Програми и проекти“.“
7. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. Дирекция „Програми и проекти“:
1. осъществява контрол по програми и проекти, изпълнявани от агенцията;
2. участва в разработването на системи и
правила за управление на средствата, отпуснати
по съответните програми и проекти;
3. изпълнява функциите на Междинен орган
по приоритетна ос 3 „Насърчаване на частния
сектор“ от Българо-швейцарската програма за
сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на
разширения Европейски съюз;
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4. осъществява административното и финансовото управление на програми, проекти
и инициативи, свързани с провежданата от
Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма иновационна политика;
5. участва в разработването и планирането
на дейности и мерки за насърчаване на иновациите и технологичното развитие;
6. организира дейностите, свързани със събиране и реализиране на специализирана информация във връзка с иновационната политика;
7. подготвя и участва в реализацията на
международни проекти, програми и инициативи,
свързани с технологичната и иновационната
политика;
8. изготвя и внася в Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма предложения за промени в нормативни актове и
други документи, свързани с иновационната
политика и с подобряване на бизнес средата;
9. провежда информационни кампании за
стимулиране и повишаване на иновационния
капацитет на предприятията;
10. анализира мерките и дейностите в областта
на иновационната политика и изготвя предложения за повишаване на тяхната ефективност;
11. поддържа и развива сътрудничеството
с местни, чуждестранни и международни организации за насърчаване на иновациите и
технологичното развитие;
12. изпълнява поетите задължения в рамките
на регионални и международни организации и
инициативи в областта на иновациите и технологичното развитие;
13. изпълнява проекти, финансирани от държавния бюджет;
14. участва в разработването, организира и
координира изпълнението на мерките от годишните програми за прилагане на Националната
стратегия за насърчаване на малките и средните
предприятия съобразно функциите на дирекцията;
15. извършва правно-нормативното обслужване, в т. ч. процесуалното представителство по
специфични дела, по които агенцията е страна,
във връзка със специализираната дейност на
дирекцията;
16. извършва други дейности, произтичащи от
разпорежданията на изпълнителния директор.“
8. Приложението към чл. 8, ал. 4 се изменя
така:
„Приложение
към чл. 8, ал. 4
Численост на персонала в администрацията на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките
и средните предприятия – 56 щатни бройки
Изпълнителен директор
1
Заместник изпълнителен директор
1
Главен секретар
1
Финансов контрольор
1
Обща администрация
10
в т.ч.:

ВЕСТНИК
дирекция „Финансово и административно-правно обслужване“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Развитие и интернационализация на малките и средните
предприятия“
дирекция „Програми и проекти“
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§ 3. В чл. 2, ал. 2 от Постановление № 268
на Министерския съвет от 2009 г. за приемане
на Устройствен правилник на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма (обн.,
ДВ, бр. 93 от 2009 г.; попр., бр. 95 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 48, 73 и 96 от 2010 г., бр. 22, 53
и 88 от 2011 г.; Решение № 15898 на Върховния
административен съд от 2011 г.; изм. и доп.,
бр. 4 от 2012 г.) се правят следните изменения:
1. В т. 2 числото „238“ се заменя с „56“.
2. В т. 10 числото „10“ се заменя с „11“.
§ 4. В Постановление № 67 на Министерския
съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 52, 56, 58, 61, 74, 82, 84, 97 и 100
от 2010 г., бр. 1, 27 и 33 от 2011 г.; попр., бр. 36
от 2011 г.; изм. и доп., бр. 51, 60, 71, 83, 88, 102,
104 и 106 от 2011 г. и бр. 6 и 14 от 2012 г.), в
приложение № 8 към чл. 6, ал. 4, пореден номер
13 „Изпълнителна агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия – междинно
звено, Главна дирекция „Конкурентоспособност
и иновации“, Техническа помощ ОП „Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика“ се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. (1) Трудовите и служебните правоотношения със служителите на Изпълнителната агенция за
насърчаване на малките и средните предприятия,
чиито функции преминават към Главна дирекция
„Европейски фондове за конкурентоспособност“
на Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма, се уреждат при условията и по реда на
чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона
за държавния служител.
(2) Извън случаите по ал. 1 за постигане на
определената в § 2, т. 8 численост на персонала
в администрацията на Изпълнителната агенция
за насърчаване на малките и средните предприятия трудовите и служебните правоотношенията
със служителите на агенцията се уреждат от
изпълнителния директор при условията и по
реда на чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда,
съответно по реда на чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител.
(3) Активите, пасивите, правата и задълженията
и архивът, свързан с дейността на Изпълнителната
агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия като Звено за изпълнение на проекти
по програма ФАР и Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика“ 2007 – 2013, както и
тези, придобити със средства по договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
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помощ BG161PO003-5.0.01-0005-C0005 „Развитие
на капацитета на Изпълнителната агенция за
насърчаване на малките и средните предприятия
за ефективно управление и изпълнение на приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност“
или със средства по програма ФАР, преминават
към Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност“ на Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма.
(4) Резултатите от услуги, придобити със
средства по договор за директно предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ BG161PO0035.0.01-0005-C0005 „Развитие на капацитета на
Изпълнителната агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия за ефективно
управление и изпълнение на приоритетни оси
1 и 2 на Оперативна програма „Конкуренто
способност“ или със средства по програма ФАР,
се предоставят на Главна дирекция „Европейски
фондове за конкурентоспособност“ на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
(5) Обявените процедури за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ, по които
сключването на договор е делегирано на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия, се довършват от Главна
дирекция „Европейски фондове за конкуренто
способност“ на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма.
(6) Правата и задълженията на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия в качеството є на междинно звено по договорите за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика“ 2007 – 2013 се поемат
от Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност“ на Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма.
(7) Процедурите за възлагане на обществени
поръчки или обособени позиции от тях и процедурите по събиране на три оферти, обявени
в изпълнение само на договор за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-5.0.01-0005-C0005 „Развитие
на капацитета на Изпълнителната агенция за
насърчаване на малките и средните предприятия за ефективно управление и изпълнение на
приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Конкурентоспособност“ се прекратяват от
изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от
Закона за обществените поръчки, съответно
чл. 24, ал. 1, т. 5 от Наредбата за възлагане
на малки обществени поръчки, приета с Постановление № 249 на Министерския съвет от
2004 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 2004 г.; отм., бр. 17
от 2012 г.), във връзка с § 5 от преходните и
заключителните разпоредби на Постановление
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№ 38 на Министерския съвет от 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове
на Министерския съвет (ДВ, бр. 17 от 2012 г.).
(8) Правата и задълженията на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия по договори за възлагане
на обществени поръчки в изпълнение на договор за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG161PO003-5.0.01-0005-C0005
„Развитие на капацитета на Изпълнителната
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за ефективно управление и
изпълнение на приоритетни оси 1 и 2 на ОП
„Конкурентоспособност“, чието изпълнение не
е приключило, се поемат от Главна дирекция
„Европейски фондове за конкурентоспособност“
на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
§ 6. В едномесечен срок от влизането в сила
на постановлението министърът на икономиката,
енергетиката и туризма:
1. Да назначи комисии, които да предприемат необходимите дейности за изпълнение на
§ 5, ал. 3 – 6 и 8.
2. Да измени Устройствения правилник на
Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руската федерация.
§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 май
2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
4337

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81
ОТ 23 АПРИЛ 2012 Г.

за приемане на Правилник за устройството и
дейността на Предприятието за управление
на дейностите по опазване на околната среда
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Правилник за
устройството и дейността на Предприятието
за управление на дейностите по опазване на
околната среда.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя Правилника за устройството
и дейността на Предприятието за управление
на дейностите по опазване на околната среда,
приет с Постановление № 319 на Министерския
съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 3 от 2003 г.; изм.
и доп., бр. 94 от 2009 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване
на околната среда
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С правилника се определят организацията, редът на дейност, функциите и
числеността на персонала на Предприятието
за управление на дейностите по опазване на
околната среда, наричано по-нататък „предприятието“, и на неговите организационни
структури и административни звена.
Чл. 2. (1) Предприятието за управление на
дейностите по опазване на околната среда е
държавно предприятие по смисъла на чл. 62,
ал. 3 от Търговския закон.
(2) Предприятието е юридическо лице,
създадено със Закона за опазване на околната
среда, със седалище и адрес в гр. София.
(3) Предприятието не е търговско дружество, не формира и не разпределя печалба.
Чл. 3. Предприятието не може да участва
в търговски или граждански дружества без
писменото съгласие на министъра на околната среда и водите.
Чл. 4. (1) Основен предмет на дейност на
предприятието е реализация на екологични
проекти и дейности в изпълнение на национални и общински стратегии и програми в
областта на околната среда.
(2) Предприятието безвъзмездно финансира екологични проекти на общини по публично оповестени изисквания за кандидатстване
на електронната си страница.
(3) Предприятието отпуска заеми за финансиране на екологични проекти и дейности
на общини, физически и юридически лица
по публично оповестени изисквания за кандидатстване на електронната си страница.
(4) Предприятието финансира неинвестиционни проекти и дейности, способстващи
за осъществяване политиката на Министерството на околната среда и водите в
областта на опазване и възстановяване на
околната среда.
(5) Предприятието осъществява и други
дейности, които осигуряват или допълват
основния му предмет на дейност.
Чл. 5. (1) Държавата не отговаря за задълженията на предприятието.
(2) По отношение на предприятието не
се доп уска прин уди телно изпълнение на
невлязло в законна сила съдебно решение.
(3) Срещу предприятието не може да се
открива производство по несъстоятелност.
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УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Чл. 6. Органи на управление на предприятието са:
1. управителният съвет;
2. изпълнителният директор.
Чл. 7. (1) Управителният съвет на предприятието се състои от 7 членове:
1. председател – министърът на околната
среда и водите;
2. заместник-председател – представител
на Министерството на околната среда и
водите;
3. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда;
4. представител на Министерството на
финансите;
5. представител на Националното сдружение на общините в Република България;
6. представител на бизнеса, предложен от
юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, които в устава или
в учредителния си акт включват дейности,
свързани с опазване на околната среда;
7. изпълнителният директор на предприятието.
(2) Членовете на управителния съвет и
изпълнителният директор се назначават от
министъра на околната среда и водите.
(3) Министърът на околната среда и водите назначава изпълнителния директор на
предприятието след проведен конкурс.
(4) Член на управителния съвет не може
да бъде лице, което:
1. е осъждано за престъпление от общ
характер;
2. е съпруг или роднина по права или
по съребрена линия до четвърта степен и
по сватовство до трета степен включително
с друг член на органите на управление на
предприятието;
3. извършва от свое или от чуждо име
дейност, сходна на извършваната от предприятието;
4. е в договорни отношения с други предприятия, търговски дружества, неправителствени организации и сдружения с предмет
на дейност, сходен с този на предприятието.
(5) При встъпването си в длъжност членовете на управителния съвет на предприятието подписват декларация за липса на
обстоятелствата по ал. 4.
(6) Членовете на управителния съвет се
освобож дават от минист ъра на околната
среда и водите:
1. при влязла в сила присъда за престъпление от общ характер;
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2. при трайна невъзможност да изпълняват
задачите си, продължила повече от 60 дни;
3. в случай на смърт или поставяне под
запрещение;
4. когато с действията си увреждат интересите на предприятието;
5. при освобождаване от длъжност или по
предложение на съответния министър или
на организациите по ал. 1, т. 5 и 6;
6. по взаимно съгласие на страните;
7. по тяхно писмено искане за освобождаване;
8. по решение на министъра на околната
среда и водите с едномесечно писмено предизвестие;
9. при възникване на някое от обстоятелствата по ал. 4.
Чл. 8. Членовете на управителния съвет са
длъжни при изпълнение на своите задължения
да поставят интересите на предприятието
над своите собствени интереси.
Чл. 9. Членовете на управителния съвет
са длъжни да опазват търговската тайна на
предприятието или на неговите контрагенти
по отношение на информацията, станала им
известна в това им качество.
Чл. 10. (1) Управителният съвет заседава
най-малко веднъж на три месеца.
(2) Председателят на управителния съвет,
а в негово отсъствие заместник-председателят, организира и ръководи заседанията на
управителния съвет.
(3) Управителният съвет се свиква на заседания от председателя, който не по-късно
от 3 дни преди заседанието изпраща писмена
покана до всичките му членове, в която се
посочват датата, часът, мястото и дневният
ред на заседанието.
(4) Зас еда н ие на у п ра ви т ел н и я с ъве т
може да се свика по предложение на четирима други негови членове. В този случай
председателят е длъжен в срок 10 дни от
постъпване на писменото искане да насрочи
дата за заседанието.
Чл. 11. (1) Управителният съвет може да
приема решения, ако присъстват най-малко
петима от членовете му.
(2) Решенията на управителния съвет се
приемат с обикновено мнозинство. Гласуването е явно. Взетите от него решения са
задължителни за изпълнение.
(3) Член на управителния съвет, който гласува „против“, е длъжен да изложи писмено
своите аргументи да не подкрепи решението
на съвета.
(4) Контролът по изпълнение на решенията на управителния съвет се осъществява
от председателя или упълномощено от него
длъжностно лице.
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Чл. 12. (1) Уп рави телни я съвет може
да взема решения в оперативен порядък в
следните случаи:
1. при аварийни ситуации, свързани с
опасност от нарушение на качеството на
компонентите на околната среда, живота
и здравето на населението, състоянието на
екологичната инфраструктура;
2. възлагане на срочни задачи, свързани
с дейността на Министерството на околната
среда и водите, регионалните структури и
дейността на предприятието;
3. възлагане на срочни задачи, произтичащи от актове на Министерския съвет;
4. възлагане на срочни задачи, произтичащи от ангажиментите на страната във връзка
с членството в Европейския съюз.
(2) Предложенията за решение се мотивират в докладна записка от председателя до
членовете на управителния съвет.
(3) Протоколите от решенията в оперативен
порядък се подписват от всички членове на
управителния съвет.
Чл. 13. (1) Управителният съвет приема
правила за работата си, които уреждат задълженията на членовете, организацията и
провеждането на заседанията и изпълнението
на взетите решения.
(2) За заседанията на управителния съвет
се водят протоколи, които се подписват от
всички присъстващи членове на съвета.
(3) Решени я та на у п рави телни я съвет
се публикуват на интернет страницата на
предприятието.
Чл. 14. Управителният съвет:
1. одобрява по предложение на изпълнителния директор общата численост на персонала
на предприятието, включваща дирекциите,
вътрешния одит, инспектора и финансовия
контрольор, както и правилата за определяне
размера на работната заплата на персонала
на предприятието;
2. определя условията и реда за управление
на средствата на предприятието; одобрява
образците на документацията за кандидатстване за финансиране от предприятието;
3. взема решения за разходването на средствата за административни цели по размер,
обекти, проекти, програми, задачи и др.;
4. определя правомощията на изпълнителния директор за сключване на договори;
5. приема отчет за дейността на предприятието за предходната година и план за
дейността през следващата година, които
представя за одобряване от министъра на
околната среда и водите в сроковете съгласно чл. 62, ал. 1 от Закона за опазване
на околната среда;
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6. определя дългосрочната политика в
дейността на предприятието в съответствие
с националните приоритети и политики за
опазване на околната среда;
7. определя приоритетите за финансиране
на екологични проекти и дейности в съответствие с политиката на Министерството
на околната среда и водите;
8. утвърждава условията за отпускане на
средства, както и образците на документи за
кандидатстване за предоставяне на средства;
9. взема решения за ефективното управление на свободния паричен ресурс;
10. осъществява контрол върху набирането
и разходването на средствата на предприятието;
11. приема годишния финансов отчет на
предприятието;
12. разглежда отчетите на инспектора на
предприятието и взема решения по тях;
13. разглежда докладите на вътрешния одит
на предприятието и следи за изпълнението
на препоръките за подобряване дейността
на предприятието;
14. предлага за одобряване от министъра
на околната среда и водите размера и разпределението на средствата за административни
разходи на предприятието.
Чл. 15. Председателят на управителния
съвет:
1. свиква и ръководи заседанията на управителния съвет;
2. утвърждава дневния ред за заседанията;
3. след съгласуване с управителния съвет
възлага на изпълнителния директор да назначи инспектора на предприятието;
4. може да разпорежда на изпълнителния
директор да подписва договори до размер,
предварително ограничен от управителния
съвет.
Чл. 16. (1) Изпълнителният директор:
1. организира, ръководи и контролира
пряко цялостната дейност на предприятието;
2. в рамките на своите правомощия издава заповеди, вътрешни правила, правилници и инструкции, които са задължителни
за изпълнение от страна на работещите в
предприятието;
3. внася за разглеж дане и приемане в
Министерството на околната среда и водите
проекти на нормативни актове, отнасящи се
до дейността на предприятието;
4. изразява становище по проекти на нормативни актове, изготвени от министъра на
околната среда и водите и отнасящи се до
дейността на предприятието;
5. представлява предприятието пред държавните органи, съдилищата и пред трети
лица в страната и в чужбина;
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6. осигурява законосъобразното изпълнение на решенията на управителния съвет;
7. у т върж да ва д л ъж нос т ни т е хара к т еристики на служителите и работниците и
щатното разписание на предприятието след
приемането му от управителния съвет;
8. изпълнява функциите на работодател
по отношение на служителите и работниците
на предприятието в съответствие с трудовото
законодателство;
9. осъществява сътрудничество с български
и международни институции и организации
по въпроси, свързани с дейността на предприятието;
10. организира, ръководи и контролира
другите дейности, които подпомагат и съпътстват основния предмет на дейност на
предприятието;
11. периоди чно внася в у п рави телни я
съвет отчети и информация за дейността на
предприятието;
12. внася за одобряване от управителния
съвет образците на документацията за кандидатстване за финансиране от предприятието
и изискванията за финансиране на екологични проекти и дейности и приоритетите
за финансиране;
13. определя правилата за документооборота в предприятието и контролира изпълнението им;
14. контролира законосъобразното провеждане на обществени поръчки за задоволяване
на административните нужди на предприятието и нормалната работа на стопанската
дейност, като издава изрична заповед.
(2) Изпълнителният директор незабавно
докладва на председателя на управителния
съвет за настъпили обстоятелства, които
счита, че са от съществено значение за дейността на предприятието.
(3) Изпълнителният директор при осъществяване на функциите си сключва договори
въз основа на решени я на у правителни я
съвет, в т.ч.:
1. по разпореждане на председателя на
управителния съвет – до размер, ограничен
от управителния съвет;
2. по собствено решение, когато това е
свързано с дейността на предприятието – до
размер, предварително ограничен с решение
от управителния съвет.
(4) При отсъствие изпълнителният директор се замества от упълномощен от него
директор на дирекция в предприятието.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Чл. 17. (1) Организационната структура
на предприятието включва:
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1. дирекция „Административно-правно и
финансово обслужване“;
2. дирекция „Финансиране на екологични
проекти и дейности“;
3. д и рек ц и я „Нефи на нсови с т опа нск и
дейности“;
4. вътрешен одит;
5. инспектор;
6. финансов контрольор.
(2) Числеността на персонала на предприятието се одобрява от управителния съвет.
Чл. 18. (1) Дирекция „Административноправно и финансово обслужване“ подпомага
дейността на предприятието, управителния
съвет и изпълнителния директор, като:
1. оказва съдействие на у правителни я
съвет и на изпълнителния директор за законосъобразното изпълнение на функциите им;
2. разработ ва и п ред лага решени я по
правни проблеми, свързани с дейността на
предприятието;
3. разработ ва п роек т и на нормат ивни
актове, отнасящи се до дейността на предприятието;
4. изразява становища по проекти на нормативни актове, изготвени от министъра на
околната среда и водите и отнасящи се до
дейността на предприятието;
5. изготвя проекти на заповеди и договори
и съгласува договори, предложени от външни
партньори на предприятието;
6. организира процедурите за възлагане
на обществени поръчки от страна на предприятието;
7. подготвя документацията за участие
на предприятието в обществени поръчки
по предоставяне на услугата за изгаряне на
опасни болнични отпадъци;
8. организира и координира процеса на
достъп на обществеността до информация по
Закона за достъп до обществена информация;
9. осъществява процесуалното представителство на предприятието и предприема
правни действия за своевременно събиране
вземанията на предприятието;
10. организира предявяването на банковите
гаранции и записите на заповед, издадени в
полза на предприятието;
11. осъществява счетоводната отчетност и
финансовото обслужване на предприятието;
12. организира съставянето, съгласуването и изпълнението на финансовия план на
предприятието;
13. организира законосъобразното и целесъобразното извършване на финансовите
операции;
14. организира и осъществява инвентаризация на активите и пасивите на предприятието;
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15. разработва длъжностното и поименното
длъжностно разписание;
16. изготвя, оформя и съхранява трудовите
досиета на служителите в предприятието в
съответствие с Кодекса на труда;
17. осъществява информационното обслужване на предприятието;
18. извършва административното обслужване на персонала на предприятието;
19. изготвя план за дейността на предприятието за следващата календарна година;
20. изготвя и представя в Министерството
на околната среда и водите периодични и
годишни финансови отчети на предприятието;
21. организира заседанията на управителния съвет;
22. осигурява изпълнението на решенията
на управителния съвет относно предоставянето на безлихвени заеми за екологични проекти; организира подготовката и сключването
на договори за отпуснатите заеми и поддържа
база данни за отчитане на средствата;
23. организира, осъществява и подпомага
и други административно-правни и финансови дейности.
(2) Дейностите по ал. 1 се осъществяват
по ред, определен от изпълнителния директор
на предприятието.
Чл. 19. (1) Дирекция „Финансиране на
екологични проекти и дейности“:
1. подготвя документацията за заседанията
на управителния съвет относно проектите от
компетентност на дирекцията;
2. разработва образците на документацията за кандидатстване за финансиране от
предприятието, изискванията за финансиране
на екологични проекти и дейности и приоритетите за финансиране и ги представя на
изпълнителния директор, който ги внася за
одобряване от управителния съвет;
3. оповестява чрез печата и чрез другите
средства за масово осведомяване приоритетите за финансиране от предприятието,
изискванията за финансиране на екологични
проекти и дейности и образците на документацията за кандидатстване за финансиране
от предприятието;
4. проверява за съответствие депозираните
в предприятието заявления за финансиране
съгласно изискванията за кандидатстване на
екологични проекти и дейности, приети от
управителния съвет;
5. осигурява и координира изготвянето на
експертни становища по заявления за финансиране на екологични проекти и дейности;
6. при поискване представя на управителни я съвет допълнителна информаци я,
необходима за вземане на решения;
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7. при поискване представя на управителни я съвет доп ъ лни телна информац и я
за предварително отпадналите за явлени я
за финансиране на екологични проекти и
дейности;
8. взема участие в провеждането на процедурите за избор на изпълнител при реализация на проектите, когато възложител е
предприятието;
9. координира подготвянето и сключването на договори за предоставяне на средства
от предприятието и извършва проверка за
съответствие при изпълнението;
10. извършва проверки на екологичните
проекти за финансиране от предприятието
по време на тяхната реализация и след това;
11. поддържа база данни за проекти и
обекти, финансирани от предприятието;
12. осигурява изпълнението на решенията
на управителния съвет относно проектите от
компетентност на дирекцията;
13. осигурява консултантска и методическа
помощ на общинските администрации, кандидатстващи и/или получили финансиране
за реализиране на екологични проекти;
14. подготвя частта от годишния план за
дейността на предприятието и годишния отчет
от компетентност на дирекцията;
15. при поискване предоставя на експертите от министерството на околната среда и
водите, изготвящи становища по предложения
за финансиране, допълнителна информация,
необходима за тяхната оценка.
(2) Дейностите по ал. 1, т. 4 – 12 се осъществяват по ред, определен от изпълнителния директор на предприятието.
Чл. 20. Дирекция „Нефинансови стопански дейности“:
1. експлоатира, поддържа и съхранява
общественозначими обекти, съоръжения и
инсталации – публична и частна държавна
собственост, предназначени за опазване на
околната среда, определени с решение на
управителния съвет;
2. провежда информационни кампании за
запознаване на обществеността с дейността,
свързана с експлоатираните обекти и съоръжения;
3. подготвя годишния план за дейността
на предприятието и годишния отчет в частта
от компетентност на дирекцията;
4. изготвя експлоатационно-икономически
анализи за функционирането на обектите,
съоръженията и инсталациите по т. 1;
5. контролира техническата експлоатация
и поддръжката на обектите и съоръженията
по т. 1 за спазване на нормативните изисквания, свързани с безопасността и опазването
на околната среда;
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6. осигурява охраната на обектите, съоръженията и инсталациите по т. 1;
7. организира провеждането на обществени поръчки, необходими за експлоатацията
на обектите, съоръженията и инсталациите
по т. 1;
8. разработва и поддържа актуална док у ментаци я за състоянието на обектите,
съоръженията и инсталациите по т. 1;
9. разработва вътрешни правила за работа
на дирекцията;
10. осигурява изготвянето на експертни
становища по нови проекти, финансирани
от предприятието и касаещи дейността на
дирекцията;
11. осигурява изпълнението на решенията
на управителния съвет на предприятието
относно задачите от компетентност на дирекцията.
Чл. 21. (1) Инспекторът е на пряко подчинение на управителния съвет на предприятието
и се назначава от изпълнителния директор
след съгласуване с министъра на околната
среда и водите.
(2) Инспекторът осъществява текущ и
последващ контрол върху дейността на предприятието.
(3) Инспекторът извършва периодични
проверки, като представя на управителния
съвет информация за констатациите от проверките и прави предложения за отстраняване
на допуснатите нарушения.
(4) Инспекторът:
1. контролира изпълнението на функциите
на дирекциите;
2. контролира ефективността на работата
и степента на взаимодействие между тях;
3. извършва проверка на сигналите, молбите и жалбите срещу незаконни или неправилни действия и бездействия на служители
от предприятието;
4. проверява за спазването на трудовото
законодателство;
5. извършва проверки относно наличието
или липсата на конфликт на интереси съгласно
Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси;
6. осъществява други функции във връзка
с административния контрол, произтичащи
от нормативни актове или възложени от
изпълнителния директор.
(5) Инспекторът извършва проверка въз
основа на заповед на изпълнителния директор. За резултатите от проверката се изготвя
доклад, който се представя на изпълнителния
директор.
(6) Инспекторът ежегодно представя отчет
за дейността си пред изпълнителния директор.
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(7) Управителният съвет и изпълнителният
директор могат да изискват извършването на
специализирани проверки по отношение на
определени звена, дейности и обекти.
Чл. 22. (1) Вътрешният одит е на пряко
подчинение на изпълнителния директор на
предприятието и осъществява вътрешен одит
по Закона за вътрешния одит в публичния
сектор.
(2) Вътрешният одитор осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури,
програми, дейности и процеси в предприятието в съответствие с чл. 13 от Закона за
вътрешния одит в публичния сектор.
(3) Вътрешният одитор докладва директно
на изпълнителния директор на предприятието.
(4) Вътрешният одитор:
1. планира, извършва и док ладва дейността по вътрешен одит в съответствие с
изискванията на Закона за вътрешния одит в
публичния сектор, стандартите за вътрешен
одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори,
статута на вътрешния одит и с утвърдената
от министъра на финансите Методология за
вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
3-годишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се утвърждават от
изпълнителния директор на предприятието;
3. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент, който съдържа обхват, цели,
времетраене и разпределение на ресурсите за
изпълнение на ангажимента, одитния подход
и техники, вида и обема на проверките;
4. дава на изпълнителния директор на
предприятието независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи
за финансово управление и контрол;
5. оценява всяка нова система за финансово
управление и контрол, както и всяка промяна
на структури и функции в предприятието;
6. проверява и оценява: съответствието
на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и
всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация
по опазване на активите и информацията;
ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и
постигането на целите;
7. консултира изпълнителния директор на
предприятието по негово искане, като дава
съвети, мнение и др. с цел да се подобрят
процесите на управление на риска и контрола,
без да поема управленска отговорност за това;
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8. докладва и обсъжда с изпълнителния
директор на предприятието и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен
ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и
контрол, подпомага изпълнителния директор
на предприятието при изготвянето на план
за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките.
Чл. 23. (1) Финансовият контрольор е на
пряко подчинение на изпълнителния директор
на предприятието.
(2) Финансовият контрольор:
1. извършва проверки на всички документи и приложенията към тях преди вземане
на решение от изпълнителния директор на
предприятието, свързано с дейността на предприятието, и изразява мнение за съответствие
с приложимото законодателство;
2. изисква и има право да получава всички
данни и документи, включително в електронен вариант, за целите на предварителния
контрол и по своя преценка прави проверки
на място.
(3) При осъществяване на дейността си
финансовият контрольор се подпомага от
лица, определени с писмен акт на изпълнителния директор.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА
Чл. 24. Дейностите на предприятието се
финансират с постъпленията от:
1. таксите, определени със специалните
закони в областта на околната среда;
2. целево предоставени средства от държавния бюджет за екологични програми,
когато за това има решение на компетентните органи;
3. дарения от местни и чу ж дестранни
физически и юридически лица;
4. постъпления от лихви по депозити;
5. глоби и имуществени санкции за административни нарушения по Закона за опазване
на околната среда и всички специални закони
в областта на околната среда, наложени от
министъра на околната среда и водите или
от оправомощени от него длъжностни лица;
6. постъпления от възстановени кредити
и платените лихви по тях;
7. приходи от портфейлни инвестиции
с краткосрочни държавни ценни книжа и
облигации;
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8. приходи от услуги и дейности, свързани
с дейността на предприятието;
9. други постъпления, определени с нормативен акт.
Чл. 25. Предприятието предоставя средствата под формата на:
1. безвъзмездни помощи;
2. безлихвени или нисколихвени заеми;
3. субсидии за покриване на част или
пълния размер на дължими лихви по банкови кредити, отпуснати за реализация на
екологични проекти и обекти.
Чл. 26. Средствата на предприятието се
разходват за:
1. реализация на инвестиционни екологични проекти;
2. осъществяване на неинвестиционни
проекти и дейности за опазване и възстановяване на околната среда;
3. проекти на Министерството на околната
среда и водите за развитие и поддържане
на Националната система за мониторинг и
контрол на околната среда и водите;
4. административни разходи на предприятието;
5. информационна дейност;
6. други дейности, предвидени с нормативен акт.
Чл. 27. Когато средства по чл. 24 не са
изразходвани през текущата финансова година, те се ползват през следващата година
при запазване целта на разходването им.
Ч л. 28 . Пред п ри я т ие т о орга н изи ра и
осъществява счетоводната си отчетност в
съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 6
от Закона за опазване на околната среда,
Закона за счетоводството и указанията на
министъра на финансите по отношение на
отчетността на бюджетните предприятия на
начислена и касова основа.
Чл. 29. Годишният и периодичните (междинни) финансови отчети на предприятието
се представят в Министерството на околната
среда и водите по ред и в срокове, определени
с указания на Министерството на финансите.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) Управителният съвет на първото
си заседание одобрява числеността на предприятието по чл. 14, т. 1.
(2) В срок до 14 дни след заседанието по
ал. 1 изпълнителният директор утвърждава
щатното разписание по чл. 16, ал. 1, т. 7.
§ 2. Правилникът се приема на основание чл. 61, ал. 6 от Закона за опазване на
околната среда.
4338
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
КОНВЕНЦИЯ

на Съвета на Европа за закрила на децата от
сексуална експлоатация и сексуално насилие
(Ратифицирана със закон, приет от 41-ото
Народно събрание на 2 ноември 2011 г. – ДВ,
бр. 90 от 2011 г., с резерви по чл. 20, параграф 4, чл. 21, параграф 2, чл. 24, параграф 3
и декларация по чл. 37, параграф 2. В сила за
Република България от 1 април 2012 г.)
Държавите – членки на Съвета на Европа,
и другите страни по настоящата конвенция,
Като взеха предвид, че целта на Съвета
на Европа е да постигне по-голямо единство
между неговите членове;
Като взеха предвид, че всяко дете има
право да получи от страна на семейството
си, на обществото и на държавата мерките
за закрила, които изисква положението му
на непълнолетен;
Като констатират, че сексуалната експлоатация на децата, по-специално под формата
на детска порнография и проституция, както
и всички форми на сексуално насилие, засягащи децата, включително, когато деянието
е извършено в чужбина, поставят в сериозна
опасност здравето и психо-социалното развитие на детето;
Като констатират, че сексуалната експлоатация и сексуалното насилие, засягащи
децата, вземат тревожни размери както на
национално, така и на международно ниво,
по-специално когато става въпрос за нарасналото използване на комуникационните и
информационните технологии от децата и от
извършителите на престъпления, и че предотвратяването им и борбата с тях изискват
международно сътрудничество;
Като взеха предвид, че благоденствието
и най-добрият интерес на децата са основни
ценности, които се споделят от всички държави членки и трябва да бъдат развивани без
каквато и да е дискриминация;
Като припомнят Плана за действие, приет
по време на Третата среща на върха на държавните и правителствените ръководители
на Съвета на Европа (Варшава, 16 – 17 май
2005 г.), който препоръчва изработването на
мерки за преустановяване на сексуалната
експлоатация на децата;
Като припомнят по-специално следните
п репорък и на Ком и т ета на м инист ри т е:
Препоръка R (91) 11 относно сексуалната експлоатация, порнографията, проституцията и
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трафика на деца и младежи и Препоръка Rec
(2001) 16 за закрилата на децата от сексуална
експлоатация и Конвенция за престъпления
в кибернетичното пространство (ETS № 185),
и по-специално нейния член 9, както и Конвенция на Съвета на Европа за борбата с
трафика на хора (ETS № 197);
Като вземат предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи
(1950 г., ETS № 5), Европейска социална харта
(ревизирана) (1996, ETS № 163), Европейската
конвенция за упражняване правата на детето
(1996, STE № 160);
Като вземат предвид също така Конвенцията на Организацията на обединените нации
за правата на детето, в частност член 34,
Факултативния протокол относно търговията с деца, детската проституция и детската
порнография, Протокола за превенция, противодействие и наказване на трафика на хора,
и по-специално на жени и деца, допълващ
Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност, както и
Конвенцията на Международната организация на труда относно забраната и незабавни
действия за ликвидирането на най-тежките
форми на детския труд;
Като вземат предвид Рамковото решение
на Съвета на Европейския съюз относно
борбата със сексуалната експлоатация на
деца и детската порнография (2004/68/ПВР),
Рамковото решение на Съвета на Европейския
съюз относно положението на жертвите в
наказателното производство (2001/220/ПВР)
и Рамковото решение на Съвета на Европейския съюз относно борбата с трафика на
хора (2002/629/ПВР);
Като вземат предвид надлежно други международни правни актове и програми, които
имат значение в тази област, и по-специално
Декларацията и Програмата за действие от
Стокхолм, приети по време на Първия световен конгрес срещу сексуалната експлоатация
на деца с търговска цел (27 – 31 август 1996 г.),
Глобалния ангажимент от Йокохама, приет
по време на Втория световен конгрес срещу
сексуалната експлоатация на деца с търговска
цел (17 – 20 декември 2001 г.), Ангажимента
и Плана за действие от Будапеща, приети в
резултат на Подготвителната конференция
за Втория световен конгрес срещу сексуалната експлоатация на деца с търговска цел
(20 – 21 ноември 2001 г.), Резолюцията на
Генера лната асамблея на Организаци я та
на обединените нации S-27/2 „Един свят,
достоен за деца“ и тригодишната Програма
„Да изградим Европа за и със децата“, приета в резултат на Третата среща на върха
и представен на Конференцията в Монако
(4 – 5 април 2006 г.);
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Решени да допринесат ефективно за осъществяване на общата цел, състояща се в закрила на децата от сексуална експлоатация и
сексуално насилие, независимо кои са техните
извършители, и да осигурят помощ на жертвите;
Като вземат необходимостта от изработване
на всеобхватен международен акт, който да
бъде насочен към аспектите, свързани с превенцията, закрилата и наказателното право,
по въпросите на борбата с всички форми на
сексуална експлоатация и сексуално насилие
по отношение на деца, и който да въведе
специфичен механизъм за контрол;
се споразумяха за следното:
Глава І – Цели, принцип за забрана на дискриминацията и определения
Член 1 – Цели
1. Тази конвенция има за цел:
а. да предотвратява и да се бори със сексуалната експлоатацията и сексуалното насилие
срещу децата;
б. да защитава правата на децата, жертва на
сексуална експлоатация и сексуално насилие;
в. да насърчава националното и международното сътрудничество в борбата срещу
сексуалната експлоатация и сексуалното насилие срещу децата.
2. За да гарантира ефективно прилагане на
нейните разпоредби от страните, настоящата
конвенция създава един специфичен механизъм за контрол.
Член 2 – Принцип за забрана на дискриминацията
Прилагането на настоящата конвенция от
страните, и по-специално ползването на мерките, целящи да защитят правата на жертвите,
трябва да се гарантира без никаква дискриминация, основана на какъвто и да е признак,
като например на пола, на расата, на цвета на
кожата, езика, религията, политическите или
каквито и да е други убеждения, националния
или социалния произход, принадлежността
към едно национално малцинство, материалното състояние, произхода, сексуалната
ориентация, здравословното състояние, увреждането или което и да е друго положение.
Член 3 – Определения
По смисъла на настоящата конвенция:
а. терминът „дете“ означава всяко лице на
възраст под 18 години;
б. терминът „сексуална експлоатация и
сексуално насилие срещу децата“ включва
действията, посочени в членове 18 – 23 от
настоящата конвенция;
в. изразът „жертва“ означава всяко дете,
обект на сексуална експлоатация или сексуално насилие.
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Глава II – Превантивни мерки
Член 4 – Принципи
Всяка страна приема законодателните или
други мерки, необходими, за да се предотврати всяка форма на сексуална експлоатация
или сексуално насилие срещу децата и за
тяхната закрила.
Член 5 – Набиране, обучение и повишаване
на осведомеността на лицата, които работят
с деца
1. Всяка страна приема законодателните
или други мерки, необходими за насърчаване
на осведомеността по въпросите, свързани със
защитата на правата на детето, на лицата,
които се налага да имат редовни контакти с
деца в сферата на образованието, на здравеопазването, на социалната закрила, на правоприлагащите и съдебните органи, както и в
секторите, свързани със спортните, културните
и развлекателните дейности.
2. Всяка страна приема законодателните или
другите мерки, необходими, за да имат лицата,
посочени в параграф 1, подходящи познания
по проблемите на сексуалната експлоатация
и сексуалното насилие срещу децата, за средствата за откриването им и за възможността,
предвидена в член 12, параграф 1.
3. Всяка страна приема законодателните или
другите мерки, необходими в съответствие с
нейното вътрешно право, да могат условията
за достъп до професиите, чието упражняване
предполага обикновено контакти с децата, да
дават възможност да бъде сигурно, че кандидатите за тези професии не са били осъждани за действия, представляващи сексуална
експлоатация или сексуална злоупотреба по
отношение на децата.
Член 6 – Обучение на децата
Всяка страна приема законодателните или
другите мерки, необходими, за да получават
децата по време на първоначалното и средното образование информация, съобразена с
тяхното развитие, за опасността от сексуална
експлоатация и сексуално насилие, както и
за начините, по които да се предпазят. Тази
информация, предоставяна съвместно с родителите, когато е уместно, се включва в
една по-обща информация за сексуалността
и обръща особено внимание на рисковите
положения, по-специално на тези, които са
резултат от използването на новите информационни и комуникационни технологии.
Член 7 – Програми или мерки за превантивна
намеса
Всяка страна гарантира, че лицата, които
се опасяват, че могат да извършат едно от
престъпленията, установени в съответствие с
настоящата конвенция, могат да имат достъп,
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когато това е уместно, до ефективни програми или мерки за въздействие, насочени към
оценяване и предотвратяване на опасността
от извършване на престъпление.
Член 8 – Мерки, насочени към обществеността
1. Всяка страна насърчава или осъществява
кампании за повишаване на осведомеността,
които информират обществеността за явлението сексуална експлоатация и сексуално
насилие, засягащи децата, както и за превантивните мерки, които могат да бъдат взети.
2. Всяка страна приема законодателните или
другите мерки, необходими, за да се предотврати
или забрани разпространението на материали,
които рекламират престъпленията, установени
въз основа на настоящата конвенция.
Член 9 – Участие на децата, на частния сектор, на медиите и на гражданското общество
1. Всяка страна насърчава участието на
децата съобразно степента на тяхното развитие
в изготвянето и привеждането в действие на
политиките, програмите или други инициативи, които се отнасят до борбата със сексуалната експлоатация и сексуалното насилие
срещу децата.
2. Всяка страна насърчава частния сектор,
по-специално секторите на комуникационните
и информационните технологии, туристическата индустрия, банковия и финансовия сектор,
както и гражданското общество да участват в
изработването и прилагането на политиките
на превенция на сексуалната експлоатация
и сексуалното насилие срещу децата и да
прилагат вътрешните норми посредством саморегулирането или съвместното регулиране.
3. Всяка страна насърчава медиите да
предоставят подходяща информация относно
всички аспекти на сексуалната експлоатация
и сексуалното насилие срещу децата, като се
съобразява с независимостта на медиите и
свободата на печата.
4. Всяка страна насърчава финансирането,
включително, когато е уместно, чрез създаването на фондове, на проекти и програми,
с които се е ангажирало гражданското общество, за да бъдат предотвратени и за да бъдат
защитени децата от сексуална експлоатация
и сексуално насилие.
Глава III – Специализирани органи и органи за координиране
Член 10 – Национални мерки за координиране
и сътрудничество
1. Всяка ст рана приема необходимите
мерки, за да осигу ри координирането на
на ц иона л но и л и на мес т но н и во меж д у
различните институции, които отговарят за
закрилата на децата, превенцията и борбата
със сексуалната експлоатация и сексуалното
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насилие срещу децата, по-специално в сектора на образованието и на здравеопазването,
на социалните служби, правоприлагащите и
съдебните органи.
2. Всяка страна приема законодателните
или другите мерки, необходими за създаването
или определянето на:
а. национални или местни независими институции, компетентни да утвърждават и да
защитават правата на детето, като следят да
им бъдат предоставени подходящи средства
и отговорности;
б. механизмите за събиране на данни или
на сведения на национално или на местно
ниво и в сътрудничество с гражданското общество, които дават възможност, при спазване
на изискванията, свързани със защитата на
личните данни, за наблюдение и оценяване
на явленията сексуална експлоатация и сексуално насилие срещу деца.
3. Всяка страна насърчава сътрудничеството
между компетентните държавни институции,
гражданското общество и частния сектор, за да
може по-добре да предотвратява и да се бори
със сексуалната експлоатация и сексуалното
насилие срещу децата.
Глава IV – Мерки за закрила и подпомагане на жертвите
Член 11 – Принципи
1. Всяка страна изработва ефективни социални програми и създава мултидисциплинарни
структури, имащи за задача да предоставят
необходимата подкрепа на жертвите, на техните близки роднини и на тези, на които те
са поверени.
2. Всяка страна приема законодателните
или другите мерки, необходими, за да може
в случай на съмнения относно възрастта на
жертвата и когато има основания да се смята,
че тя е дете, да му бъдат осигурени мерките
на закрила и подпомагане, предвидени за
децата, докато неговата възраст бъде проверена и установена.
Член 12 – Съобщаване на подозрения за сексуална експлоатация или сексуално насилие
1. Всяка страна приема законодателните
или другите мерки, необходими, за да не
бъдат правилата за поверителност, наложени
от вътрешното право на някои професионалисти, на които се налага да работят с деца,
пречка за тези професионалисти да съобщят
на службите, натоварени със закрилата на
децата, всяко положение на дете, за което има
разумни основания да се смята, че е жертва
на сексуална експлоатация или насилие.
2. Всяка страна приема законодателните
или другите мерки, необходими за насърчаването на всяко лице, което знае или подозира
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добросъвестно наличие на сексуална експлоатация или насилие срещу деца, да ги съобщи
на компетентните служби.
Член 13 – Линии за помощ
Всяка страна приема законодателните или
другите мерки, необходими, за да насърчи и
поддържа въвеждането на комуникационни
услуги, като телефонни или интернет линии,
предоставящи възможност да се дават съвети
на обаждащите се лица, дори поверително
или при запазване на тяхната анонимност.
Член 14 – Подпомагане на жертвите
1. Всяка страна приема законодателните
или другите мерки, необходими, за да се
подпомагат в краткосрочен или дългосрочен
план жертвите, за да се гарантира тяхното
физическо и психо-социално възстановяване.
Предприеманите въз основа на настоящия
параграф мерки надлежно вземат предвид
гледната точка, нуждите и тревогите на детето.
2. Всяка страна приема мерки в съответствие с условията, предвидени от нейното
национално законодателство, за да си сътрудничи с неправителствените организации,
други компетентни организации или други
представители на гражданското общество,
ангажирани с подпомагането на жертвите.
3. Когато родителите или лицата, на които
детето е поверено, са свързани с действията
на сексуална експлоатация или сексуално
насилие, извършени спрямо него, процедурите за действие, осъществени въз основа на
параграф 1 от член 11, включват:
– възможност за отстраняване на предполагаемия автор на действията;
– възможност за извеждане на жертвата от
нейната семейна среда; условията и продължителността на това извеждане се определят
съобразно най-добрия интерес на детето.
4. Всяка страна приема законодателните
или другите мерки, необходими, за да могат
близките на жертвата да се ползват, когато
това е необходимо, от терапевтична помощ,
по-специа лно от спешна пси холог и ческа
подкрепа.
Глава V – Програми или мерки за действие
Член 15 – Общи принципи
1. Всяка страна предвижда или насърчава
в съответствие с вътрешното си право ефективни програми или мерки за действие за
лицата, посочени в член 16, параграфи 1 и 2,
за да бъде предотвратено и за да бъде намален рискът от извършване на престъпления
от сексуален характер по отношение на деца
отново. Тези програми или мерки трябва да
бъдат достъпни във всеки момент от произ-
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водството в местата за лишаване от свобода
и извън тях в съответствие с условията, предвидени от вътрешното право.
2. Всяка страна предвижда или насърчава
в съответствие с вътрешното си право развитието на партньорства или на други форми на
сътрудничество между компетентните органи,
по-специално здравните и социалните служби, съдебните и другите органи, отговарящи
за контрола на лицата, посочени в член 16,
параграфи 1 и 2.
3. Всяка страна предвижда в съответствие
с вътрешното си законодателство извършването на оценка на опасността и на риска
от евентуални повторения на нарушенията,
установени в съответствие с настоящата
конвенция, на лицата, посочени в член 16,
параграфи 1 и 2, за да определи подходящите
програми или мерки.
4. Всяка страна предвижда в съответствие с
вътрешното си законодателство извършването
на оценка на ефективността на въведените
програми и мерки за действие.
Член 16 – Лица, за които са предназначени
програмите и мерките за намеса
1. Всяка страна предвижда в съответствие
с вътрешното си законодателство лицата, преследвани за някое от престъпленията, установени в съответствие с настоящата конвенция,
да могат да имат достъп до програмите или
мерките, посочени в член 15, параграф 1, при
условия, които нито им вредят, нито противоречат на правото на защита и на изискванията
за един справедлив и безпристрастен процес,
и по-специално при спазване на правилата,
които определят принципа на презумпцията
за невинност.
2. Всяка страна предвижда в съответствие с
вътрешното си право лицата, осъдени за това,
че са извършили някое от престъпленията,
установени в съответствие с настоящата конвенция, да могат да имат достъп до програмите
или мерките, посочени в член 15, алинея 1.
3. Всяка страна предвижда в съответствие
с вътрешното си законодателство програмите
или мерките за действие да бъдат разработвани
или адаптирани, за да отговорят на нуждите,
свързани с развитието на децата, които са извършили престъпления от сексуален характер,
включително тези, които не са достигнали
възрастта, за да бъдат наказателноотговорни,
за да бъдат решавани проблемите на тяхното
сексуално поведение.
Член 17 – Информиране и съгласие
1. Всяка страна предвижда в съответствие
с вътрешното си законодателство лицата,
посочени в член 16, на които са предложени
програмите или мерките за действие, да бъдат
напълно информирани за причините за това
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предложение и да дадат съгласието си за тази
програма или мярка, като бъдат напълно
информирани за тях.
2. Всяка страна предвижда в съответствие
с вътрешното си законодателство лицата, на
които програмите или мерките за действие са
били предложени, да могат да ги откажат и
ако става въпрос за осъдени лица, те да бъдат
информирани за евентуалните последици, които
биха могли да бъдат свързани с техния отказ.
Глава VI – Материално наказателно право
Член 18 – Сексуално насилие
1. Всяка страна приема законодателните
или другите мерки, необходими, за да предвиди, че следните умишлени действия са
криминализирани:
а. извършването на сексуални действия с
дете, което в съответствие с приложимите
разпоредби на вътрешното законодателство
не e достигнало законната възраст, за да има
сексуален живот;
б. извършването на сексуални действия
с дете:
– чрез използване на принуда, на сила или
на заплахи, или
– чрез използването на положение, признато за пораждащо доверие, авторитет или
влияние върху детето, включително вътре в
семейството, или
– чрез злоупотреба с положение на особена
уязвимост на детето, по-специално поради физическо или умствено увреждане, или поради
положение на зависимост.
2. За прилагането на параграф 1 всяка
страна определя възрастта, под която не е
разрешено да се извършват сексуални актове
с едно дете.
3. Разпоредбите на член 18, параграф 1.а
нямат за предмет регулирането на доброволните сексуални актове между деца.
Член 19 – Престъпления, свързани с детската
проституция
1. Всяка страна приема законодателните
или другите мерки, необходими, за да предвиди, че следните умишлени действия са
криминализирани:
а. набирането на едно дете, за да започне то
да проституира, и улесняването на участието
на едно дете в проституция;
б. принуждаването на едно дете да проституира или извличането на полза от това,
или използването на едно дете по какъвто и
да е друг начин за такива цели;
в. използването на услугите на дете, което
проституира.
2. По смисъла на настоящия член изразът
„детска проституция“ означава използването на
едно дете за сексуални действия, като се дават
или обещават пари или каквато и да е друга
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форма на възнаграждение, на заплащане или
на облага, независимо дали това възнаграждение, това плащане, това обещание или тази
облага се прави на детето или на трето лице.
Член 20 – Престъпления, свързани с детската
порнография
1. Всяка страна приема необходимите законодателни или други мерки, за да предвиди,
че следните умишлени действия са криминализирани, когато са извършени, без да има
право за това:
а. производството на детска порнография;
б. предлагането или предоставянето на
детска порнография;
в. разпространението или излъчването на
детска порнография;
г. снабдяването за лично ползване или на
други лица с детска порнография;
д. притежаването на детска порнография;
е. съзнателният достъп посредством съобщителните и информационните технологии
до детска порнография.
2. За нуждите на този член изразът „детска
порнография“ означава всеки материал, който
представя в образи дете, което се отдава на
недвусмислено сексуални действия, реални
или симулативни, или всяко представяне на
половите органи на едно дете, основно за
сексуални цели.
3. Всяка страна може да си запази правото
да не прилага, изцяло или отчасти, параграф 1.а и 1.д по отношение на производството
и притежаването:
– на порнографски материали, представляващи изключително симулативно представяне
или реалистични изображения на дете, което
не съществува;
– на порнографски материали с участие на
деца, достигнали възрастта, определена въз
основа на член 18, параграф 2, когато тези
изображения са произведени и държани от
тях, с тяхно съгласие и само за тяхно частно
ползване.
4. Всяка страна може да си запази правото да
не прилага, изцяло или отчасти, параграф 1.е.
Член 21 – Престъпления, свързани с участието
на дете в порнографски дейности
1. Всяка ст рана приема необходимите
законодателни или други мерки, за да предвиди, че следните умишлени действия са
криминализирани:
а. набирането на дете, за да участва в
порнографски дейности, или улесняване на
участието на едно дете в такива дейности;
б. принуждаването на едно дете да участва
в порнографски дейности или извличането на
печалба от това или използването на едно дете
по какъвто и да е друг начин за такива цели;
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в. съзнателното присъствие на порнографски дейности с участие на деца.
2. Всяка страна може да си запази правото
да ограничи прилагането на параграф 1.в само
по отношение на случаите, в които деца са
били набирани или принудени, в съответствие
с параграф 1.a или б.
Член 22 – Развращаване на деца
Всяка страна приема необходимите законодателни или други мерки, за да предвиди,
че е криминализирано умишленото деяние,
изразяващо се в това, да бъде накарано едно
дете, ненавършило възрастта, определена въз
основа на член 18, параграф 2, да присъства
за сексуални цели, дори и без да участва, на
сексуално насилие или на сексуални актове.
Член 23 – Склоняване на деца със сексуална цел
Всяка страна приема необходимите законодателни или други мерки, за да предвиди,
че е криминализирано умишленото предлагане от възрастно лице чрез използване на
съобщителните и информационните технологии на среща на едно дете, ненавършило
възрастта, определена въз основа на член 18,
параграф 2, с цел да извърши по отношение
на него някое от престъпленията, установени
в съответствие с членове 18, параграф 1.а, или
20, параграф 1.а, когато това предложение е
било последвано от фактически действия,
водещи до тази среща.
Член 24 – Съучастие и опит
1. Всяка страна приема законодателните
или другите мерки, необходими, за да бъде
обявено за нарушение, преследвано от наказателното право всяко съучастие, когато е било
извършено умишлено с оглед осъществяването на едно от престъпленията, установени в
съответствие с настоящата конвенция.
2. Всяка страна приема законодателните или
другите мерки, необходими, за да бъде обявен
за нарушение, преследвано от наказателното
право, всеки умишлен опит за извършване на
едно от нарушенията, установени в съответствие с настоящата конвенция.
3. Всяка страна може да си запази правото
да не прилага изцяло или частично параграф 2
по отношение на нарушенията, установени в
съответствие с член 20, параграф 1.б, г, д и е
с член 21.1.в, с член 22 и с член 23.
Член 25 – Юрисдикция
1. Всяка страна приема законодателните
или другите мерки, необходими, за да определи
юрисдикцията си за всяко от престъпленията,
установени в съответствие с настоящата конвенция, когато престъплението е извършено:
а. на нейната територия, или
б. на борда на кораб, плаващ под флага на
тази страна, или
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в. на борда на въздухоплавателно средство, регистрирано според законите на тази
страна, или
г. от неин гражданин, или
д. от лице, което има обичайно местопребиваване на нейната територия.
2. Всяка страна полага усилия, за да приеме
законодателните или другите мерки, необходими за установяване на юрисдикцията си за
всяко престъпление, установено в съответствие
с настоящата конвенция, когато престъплението е извършено по отношение на неин
гражданин или на лице, което има обичайно
местопребиваване на нейната територия.
3. Всяка страна може към момента на подписване или депозиране на нейния инструмент
за ратификация, приемане, одобряване или
присъединяване в декларация, отправена до
Генералния секретар на Съвета на Европа, да
заяви, че си запазва правото да не прилага
или да прилага само при специални случаи
или условия, правилата за юрисдикцията,
определени в параграф 1.д от настоящия член.
4. За преследването на престъпленията,
установени в съответствие с членове 18, 19,
20, параграф 1.а и 21, параграф 1.а и б от
настоящата конвенция, всяка страна приема
законодателните или другите мерки, необходими, за да не бъде установяването на
нейната юрисдикция въз основа на буква г
от параграф 1 поставено в зависимост от условието действията да бъдат наказуеми също
и в мястото, където са били извършени.
5. Всяка страна може при подписване или
депозиране на нейния акт за ратификация,
приемане, одобряване или присъединяване в
декларация, отправена до Генералния секретар
на Съвета на Европа, да заяви, че си запазва
правото да ограничи прилагането на параграф 4
от настоящия член относно престъпленията,
установени в съответствие с член 18, параграф 1.б, второ и трето тире, до случаите, в
които нейният гражданин има обичайно местопребиваване на нейната територия.
6. За преследването на престъпленията,
установени в съответствие с членове 18, 19, 20,
параграф 1.а и 21 от настоящата конвенция,
всяка страна приема законодателните или
другите мерки, необходими, за да не бъде
установяването на нейната компетентност въз
основа на букви г и д от параграф 1 поставена
в зависимост от условието преследването да
бъде предхождано от оплакване от страна
на жертвата или от съобщаване от страна
на държавата на мястото, където са били
извършени действията.
7. Всяка страна приема законодателните или
другите мерки, необходими за установяване на
нейната юрисдикция за всяко престъпление,
установено в съответствие с настоящата конвенция, когато предполагаемият извършител
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се намира на нейната територия и не може да
бъде екстрадиран към друга страна единствено
поради неговото гражданство.
8. Когато няколко страни претендират, че
имат юрисдикция по отношение на едно предполагаемо престъпление, установено в съответствие с настоящата конвенция, заинтересованите страни съгласуват действията си, когато
е уместно, за да определят най-подходящата
юрисдикция за наказателното преследване.
9. Без да се накърняват общите правила
на международното право, настоящата конвенция не изключва наказателноправната
юрисдикция, упражнявана от една страна в
съответствие с нейното вътрешно право.
Член 26 – Отговорност на юридическите лица
1. Всяка страна приема законодателните
или другите мерки, необходими, за да могат
юридическите лица да носят отговорност за
престъпленията, установени в съответствие с
настоящата конвенция, когато те са извършени в тяхна полза от което и да е физическо
лице, действащо или самостоятелно, или като
член на орган на юридическото лице, който
упражнява управленски правомощия в него,
въз основа на:
а. представителна власт на юридическото
лице;
б. право да взема решения от името на
юридическото лице;
в. право да упражнява контрол в юридическото лице.
2. Освен вече предвидените в параграф 1
случаи всяка страна предприема законодателните или другите мерки, необходими, за
да гарантира, че на едно юридическо лице
може да бъде търсена отговорност, когато
липсата на надзор или на контрол от страна
на физическо лице, посочено в параграф 1,
е направи ла възмож но извършването на
престъпление, установено в съответствие с
настоящата конвенция, за сметка на това
юридическо лице от физическо лице, действащо под негово ръководство.
3. В зависимост от юридическите принципи
на страната отговорността на едно юридическо
лице може да бъде наказателна, гражданска
или административна.
4. Тази отговорност се установява, без да
се накърнява наказателната отговорност на
физическите лица, извършили нарушението.
Член 27 – Санкции и мерки
1. Всяка страна предприема необходимите
законодателни или други мерки, за да бъдат
престъпленията, установени в съответствие
с настоящата конвенция, наказуеми с ефективни, пропорционални и разубеж даващи
санкции, отчитащи тяхната сериозност. Те
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трябва да включват наказания с лишаване
от свобода, които могат да бъдат основание
за екстрадиция.
2. Всяка страна предприема необходимите
законодателни или други мерки, за да бъдат
предвидени за юридическите лица, отговорни
в съответствие с член 26, ефективни, пропорционални и разубеждаващи санкции, които
включват парични наказателни или ненаказателни глоби и евентуално други мерки,
по-специално:
а. мерки, изразяващи се в лишаване от
възможност за ползване на дадено предимство
или на дадена помощ от публичен характер;
б. мерки, изразяващи се във временна
или окончателна забрана за упражняване на
търговска дейност;
в. поставяне под съдебно наблюдение;
г. съдебна заповед за прекратяване.
3. Всяка страна приема законодателните
или другите мерки, необходими за:
а. да бъдат възможни изземването и конфискацията:
– на имущества, документи и други материални средства, използвани за извършване
на престъпленията, установени в съответствие
с настоящата конвенция, или за улесняване
на тяхното извършване;
– на приходи от тези престъпления или
тяхната стойност;
б. да бъде възмож но временно то и ли
окончателното затваряне на всяко предприятие, използвано за извършване на едното от
престъпленията, установени в съответствие
с настоящата конвенция, без да се накърняват правата на добросъвестните трети лица,
или да се забрани на извършителя на тези
престъпления, временно или окончателно, да
упражнява професионална или благотворителна дейност, предполагаща контакт с деца,
по повод на която те са били извършени.
4. Всяка страна може да приеме други
мерки по отношение на извършителите, като
лишаване от родителски права или наблюдение или надзор на осъдените лица.
5. Всяка страна може да приеме, че приходите от престъплението или имуществото,
конфискувано в съответствие с този член,
могат да бъдат предоставени на специален
фонд за финансиране на програмите за превенция и подпомагане на жертвите на някое
от престъпленията, установени в съответствие
с настоящата конвенция.
Член 28 – Утежняващи вината обстоятелства
Всяка страна приема необходимите законодателни или други мерки, за да могат
изложените по-долу обстоятелства, доколкото
те не представляват конститутивни елементи
на престъплението, да бъдат взети предвид,
съобразно съответните разпоредби на въ-
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трешното законодателство, като утежняващи
вината обстоятелства при определянето на
санкциите за престъпленията, установени в
съответствие с настоящата конвенция:
а. престъплението е увредило сериозно физическото или душевното здраве на жертвата;
б. престъплението е предхождано или съпроводено от актове на мъчение или сериозно
насилие;
в. престъплението е било извършено по
отношение на особено уязвима жертва;
г. престъплението е било извършено от
член на семейството, от лице, което живее
заедно с детето или от лице, злоупотребило
с влиянието си;
д. престъплението е било извършено от
няколко лица, действащи заедно;
е. престъплението е било извършено в
рамките на престъпна група;
ж. извършителят вече е бил осъждан за
престъпления от същия характер.
Член 29 – Предходни осъждания
Всяка страна приема необходимите законодателни или други мерки, за да се предвиди
възможността при определяне на наказанието
да се вземат предвид окончателните присъди,
постановени в друга страна, за престъпления, установени в съответствие с настоящата
конвенция.
Глава VII – Разследване, наказателно преследване и процесуално право
Член 30 – Принципи
1. Всяка страна приема законодателните
или другите мерки, необходими, за да могат
разследването и наказателното производство
да протичат съобразно най-добрия интерес и
при зачитане на правата на децата.
2. Всяка страна приема подход на закрила
към жертвите, осигурявайки, че разследването
и наказателното производство не утежняват
травмата, преживяна от детето, и че наказателноправният отговор е придружен от
подпомагане, когато това е уместно.
3. Всяка страна гарантира, че разследването
и наказателното производство се провеждат
с предимство и без неоправдано забавяне.
4. Всяка страна гарантира, че мерките,
приложими в съответствие с настоящата глава,
не засягат правото на защита и изискванията
за един справедлив и безпристрастен процес
в съответствие с член 6 от Конвенцията за
защита на правата на човека и основните
свободи.
5. Всяка страна приема законодателните
или другите мерки, необходими в съответствие
с основните принципи на нейното вътрешно
законодателство, за да:
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– гарантира ефективно разследване и наказателно преследване на престъпленията,
установени в съответствие с настоящата конвенция, даващи, ако се налага, възможност
за провеждане на дискретни разследвания;
– даде възможност на отделите или службите за разследване да идентифицират жертвите
на престъпленията, установени в съответствие
с член 20, по-специално чрез изследване на
материалите с детска порнография, като фотографии и аудио-визуални записи, предавани
или достъпни посредством съобщителните и
информационните технологии.
Член 31 – Общи мерки за защита
1. Всяка страна предприема необходимите
законодателни или други мерки, за да защити
правата и интересите на жертвите, включително специалните им потребности като
свидетели във всички фази на разследването
и наказателното производство, по-специално:
а. като ги информира за техните права и за
услугите на тяхно разположение и ако те не
желаят да получават такава информация, за
резултата от тяхната жалба, за обвиненията,
за общото протичане на разследването или
на наказателното производство и за тяхната
роля в него, както и за взетото решение;
б. като гарантира най-малко в случаите,
когато за жертвите и за техните семейства
може да възникне опасност, те да могат да
бъдат уведомени, ако това се окаже необходимо, когато обвиненото или осъденото лице
е освободено временно или окончателно;
в. като им дава възможност по начин,
съобразен с процесуалните норми на вътрешното законодателство, да бъдат изслушани,
да представят доказателства и да изберат
средствата, чрез които техните възгледи,
нужди и притеснения да бъдат представени
и разгледани, пряко или чрез използване на
посредник;
г. като им предоставя подходяща помощ, за
да могат техните права и интереси да бъдат
надлежно представени и взети предвид;
д. като защитава личния им живот, тяхната
самоличност и техния образ и като взема мерки, съобразени с вътрешното законодателство,
за да предотврати публичното разпространение
на каквато и да е информация, която може
да доведе до тяхното идентифициране;
е. като гарантира, че те и техните семейства
и свидетелите по обвинението са предпазени
от заплашване, от отмъщение или от ново
малтретиране;
ж. като гарантира, че контактът между
жертвите и извършителите на престъпленията
в помещенията на разследващите служби и в
съдебните помещения се избягва, освен ако
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компетентните органи не решат друго, с оглед
най-добрия интерес на детето или за нуждите
на разследването или на производството.
2. Всяка страна гарантира, че още при
първия им контакт с компетентните органи
жертвите имат достъп до информация за
съответните съдебни и админист ративни
производства.
3. Всяка страна предвижда жертвата да има
достъп безплатно, когато това е оправдано,
до правна помощ, когато жертвата може да
има качеството на страна в наказателното
производство.
4. Всяка страна предвижда възможност
за съдебния орган да определи специален
представител на жертвата, когато по силата
на вътрешното законодателство той/тя може
да има качеството на страна в наказателното
производство и когато лицата, упражняващи
родителските права, са лишени от възможността да представляват детето в това производство вследствие на конфликт на интереси
между тях и жертвата.
5. Всяка страна предвижда посредством законодателни или други мерки и в съответствие
с условията, предвидени от нейното вътрешно законодателство, възможността за групи,
фондации, сдружения или правителствени или
неправителствени организации да подпомагат
и/или да подкрепят жертвите, които са съгласни
с това, по време на наказателните производства относно престъпленията, установени в
съответствие с настоящата конвенция.
6. Всяка страна гарантира, че информацията, дадена на жертвите в съответствие с
разпоредбите на настоящия член, се предоставя по начин, съобразен с тяхната възраст и
с тяхната степен на зрялост, и на език, който
те могат да разберат.
Член 32 – Образуване на производството
Всяка страна приема необходимите законодателни или други мерки, за да не бъдат
разследванията или наказателните преследвания на престъпленията, установени в съответствие с настоящата конвенция, поставени
в зависимост от представянето на обвинение,
изхождащо от жертвата, и за да може производството да продължи, дори ако жертвата
се откаже от своите показания.
Член 33 – Давност
Всяка страна приема необходимите законодателни или други мерки, за да осигури, че
срокът на давност за започване на преследване
по обвинение за престъпленията, установени
в съответствие с членове 18, 19, параграф 1.а
и б и 21, параграф 1.а и б, ще продължи да
тече достатъчно дълго, за да даде възможност
за ефикасното започване на преследването,
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след като жертвата е навършила пълнолетие,
и който срок е съразмерен с тежестта на съответното престъпление.
Член 34 – Разследване
1. Всяка страна приема мерките, необходими, за да бъдат лицата от отделите или
службите натоварени с разследванията, специализирани в борбата със сексуалната експлоатация и насилие срещу деца, или за да
бъдат обучени хора за тази цел. Тези служби
или отдели трябва да разполагат с достатъчни
финансови средства.
2. Всяка страна приема необходимите
законодателни или други мерки, за да не
бъде несигурността относно действителната
възраст на жертвата пречка за започването
на наказателно разследване.
Член 35 – Изслушване на детето
1. Всяка страна приема необходимите законодателни или други мерки, за да:
а. се проведат изслушванията на детето
без неоправдано забавяне, след като фактите
са били съобщени на компетентните органи;
б. се проведат изслушванията на детето,
ако това е необходимо, в създадени или при
способени за тази цел помещения;
в. се провеждат изслушванията на детето
от обучени за тази цел професионалисти;
г. бъде детето разпитвано от едни и същи
лица, ако това е възможно и когато това е
подходящо;
д. бъде броят на изслушванията възможно
най-малък и колкото е необходим за целите
на наказателното производство;
е. може детето да бъде придружено от своя
законен представител или когато е уместно, от
пълнолетно лице, избрано от него, освен при
наличието на мотивирано решение в обратен
смисъл, взето по отношение на това лице.
2. Всяка страна предприема необходимите
законодателни или други мерки, за да осигурят, че всички изслушвания на жертвата или
когато е уместно, и тези на едно дете-свидетел
могат да бъдат видеозаписани и този запис да
може да бъде допустим като доказателствено
средство в съдебното производство в съответствие с правилата, предвидени от нейното
вътрешно законодателство.
3. В случай на съмнение относно възрастта
на жертвата и когато съществуват основания да
се смята, че тя е дете, мерките, предвидени в
параграфи 1 и 2, се прилагат в течение на проверката и установяването на неговата възраст.
Член 36 – Съдебно производство
1. Всяка страна приема необходимите законодателни или други мерки при спазване
на правилата, които регулират автономията
на юридическите професии, за да може обучения по въпросите за правата на детето и
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борбата срещу сексуалната експлоатация и
сексуалното насилие срещу деца да бъдат
поставени на разположение на лицата, които
имат функции в производство, по-специално
съдии, прокурори и адвокати.
2. Всяка страна приема законодателните или
другите мерки, необходими, за да може според
правилата, предвидени от вътрешното право:
а. съдията да разпореди заседанието да се
проведе при закрити врата;
б. жертвата да бъде изслушана в съдебната
зала, без да присъства в нея, по-специално
чрез използване на подходящи комуникационни технологии.
Глава VIII – Записване и съхранение на
данните
Член 37 – Записване и съхранение на националните данни за осъдените извършители на
сексуални престъпления
1. За целите на превенцията и преследването на прест ъплени ята, установени в
съответствие с настоящата конвенция, всяка
страна приема законодателните или другите
мерки, необходими, за да събира и съхранява
съобразно съответните разпоредби за защитата на личните данни и с другите приложими
правила и гаранции, така както са предвидени
във вътрешното законодателство, данните
относно самоличността, както и относно генетичния профил (ДНК) на лицата, осъдени
за престъпленията, установени в съответствие
с настоящата конвенция.
2. Всяка страна при подписването или
при депозирането на нейните инструменти
за ратификация, приемане, одобряване или
присъединяване съобщава на Генералния секретар на Съвета на Европа наименованието
и адреса на националния орган, отговорен по
смисъла на параграф 1.
3. Всяка страна предприема необходимите
законодателни или други мерки, за да могат
сведенията, посочени в параграф 1, да бъдат
предадени на компетентния орган на една
друга страна в съответствие с условията, установени от нейното вътрешно законодателство
и съответните международни актове.
Глава IX – Международно сътрудничество
Член 38 – Общи принципи и мерки за международно сътрудничество
1. Страните си сътрудничат в съответствие с
разпоредбите на настоящата конвенция, както
и чрез прилагане на съответните приложими
международни и регионални актове, договорености, постигнати на основата на тяхното
еднакво законодателство или на взаимност
и на тяхното вътрешно законодателство, във
възможно най-голяма степен с цел:

С Т Р.

46

ДЪРЖАВЕН

а. да предотвратяват и да водят борба със
сексуалната експлоатация и сексуалното насилие срещу деца;
б. да защитават и подпомагат жертвите;
в. да водят разследвания или производства
относно престъпленията, установени в съответствие с настоящата конвенция.
2. Всяка страна приема необходимите
законодателни или други мерки, за да могат
жертвите на едно престъпление, установено
в съответствие с настоящата конвенция, на
територията на страна, различна от тази, в
която те пребивават, да подадат жалба пред
компетентните органи на държавата по пребиваване.
3. Ако една страна, която осъществява
взаимна правна помощ по наказателни дела
или екстрадиция в зависимост от съществуването на договор, получи молба за правна
помощ или за екстрадиция от една страна,
с която тя не е сключила такъв договор, тя
може да счита настоящата конвенция като
законна основа за взаимна правна помощ
по наказателни дела или за екстрадиция за
престъпленията, установени в съответствие
с настоящата конвенция.
4. Всяка страна полага усилия, за да интегрира, ако е уместно, превенцията и борбата
със сексуалната експлоатация и сексуалното
насилие срещу деца в програмите за подпомагане на развитието, предоставяни в полза
на трети държави.
Глава X – Механизъм за контрол
Член 39 – Комитет на страните
1. Комитетът на страните се състои от
представителите на страните по конвенцията.
2. Комитетът на страните се свиква от
Генералния секретар на Съвета на Европа.
Неговата първа среща трябва да се проведе
в срок една година след влизането в сила
на настоящата конвенция за десетата под
писала я страна, която я е ратифицирала.
Впоследствие той ще се събира по искане
най-малко на една трета от страните или на
Генералния секретар.
3. Комитетът на страните приема свой
процедурен правилник.
Член 40 – Други представители
1. Парламентарната асамблея на Съвета
на Европа, Комисарят по правата на човека,
Европейският комитет по проблемите на престъпността (CDPC), както и други подходящи
междуправителствени комитети на Съвета
на Европа посочват по един представител в
Комитета на страните.
2. Комитетът на министрите може да покани
други органи на Съвета на Европа да посочат
представител в Комитета на страните, след
като се консултират с последния.
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3. Представители на граж данското общество, и по-специално неправителствени
организации, могат да бъдат приети като
наблюдатели в Комитета на страните съгласно процедурата, предвидена в съответните
правила на Съвета на Европа.
4. Представителите, определени въз основа на параграфи 1 – 3 по-горе, участват в
срещите на Комитета на страните без право
на глас.
Член 41 – Функции на Комитета на страните
1. Комитетът на страните осъществява
контрол по отношение на прилагането на
настоящата конвенция. Процедурният правилник на Комитета на страните определя
правила за оценка на прилагането на настоящата конвенция.
2. Комитетът на страните улеснява събирането, анализа и обмена на информация, опит
и добри практики между държавите, за да
подобри тяхната способност да предотвратяват
и да се борят със сексуалната експлоатация
и сексуалното насилие срещу деца.
3. Комитетът на страните, когато е умест
но, също:
а. улеснява или подобрява ефективното
използване и прилагане на настоящата конвенция, включително установяването на всеки
проблем, свързан с това, както и резултатите
от всяка декларация или резерва, направени
по настоящата конвенция;
б. дава становище по всеки въпрос относно прилагането на настоящата конвенция и
улеснява обмена на информация за важни
правни, законодателни или технически подобрения.
4. Комитетът на страните се подпомага от
секретариата на Съвета на Европа при упражняване на неговите функции, произтичащи от
настоящия член.
5. Европейският комитет по проблемите на
престъпността (CDPC) се уведомява периодично за дейностите, предвидени в параграфи
1, 2 и 3 от настоящия член.
Глава XI – Връзка с други международни
актове
Член 42 – Връзка с Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на
детето и Факултативния протокол към нея
относно продажбата на деца, детската проституция и детската порнография
Настоящата конвенция не засяга правата
и задълженията, произтичащи от разпоредбите на Конвенцията на Организацията на
обединените нации за правата на детето и
Факултативния протокол към нея относно
продажбата на деца, детската проституция и
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детската порнография, и има за цел да засили
защитата, въведена с тези актове, както и да
развие и допълни нормите, които те въвеждат.
Член 43 – Връзка с други международни актове
1. Настоящата конвенция не засяга правата и задълженията, които произтичат от
разпоредбите на други международни актове,
по които страните по настоящата конвенция
са страни или ще станат и които съдържат
разпоредби относно въпросите, регулирани
с настоящата конвенция, и които гарантират
една по-голяма защита и подпомагане на
децата, жертви на сексуална експлоатация и
сексуално насилие.
2. Страните по конвенцията могат да сключат помежду си двустранни или многостранни
споразумения по въпросите, регулирани с
настоящата конвенция, за да допълнят или
засилят разпоредбите є или за да улеснят прилагането на принципите, които тя постановява.
3. Страните, които са членове на Европейския съюз, прилагат в техните взаимоотношения правилата на Общността и на
Европейския съюз, доколкото съществуват
правила на Общността или на Европейския
съюз, които регулират конкретния разглеждан въпрос и са приложими по отношение
на конкретния случай, без това да накърнява
предмета и целта на настоящата конвенция
и без да засяга нейното пълно прилагане по
отношение на другите страни.
Глава XII – Изменения на конвенцията
Член 44 – Изменения
1. Всяко предложение за изменение на
настоящата конвенция, представено от една
страна, трябва да бъде съобщено на Генералния секретар на Съвета на Европа и да бъде
предадено от него/нея на държавите – членки
на Съвета на Европа, на всяка държава, подписала конвенцията, на всяка държава, страна
по конвенцията, на Европейската общност,
на всяка държава, която е била поканена да
подпише настоящата конвенция в съответствие
с член 45, параграф 1, и на всяка държава,
поканена да се присъедини към настоящата
конвенция в съответствие с разпоредбите на
член 46, параграф 1.
2. Всяко изменение, предложено от една
страна, се съобщава на Европейския комитет по въпросите на престъпността (CDPC),
който представя на Комитета на министрите
становището си по предложеното изменение.
3. Комитетът на министрите разглежда
предложеното изменение и становището,
представено от CDPC, и след консултиране с
държавите нечленки – страни по настоящата
конвенция, може да приеме изменението.
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4. Текстът на всяко изменение, прието от
Комитета на министрите в съответствие с
параграф 3 от настоящия член, ще бъде предаден на страните за приемане.
5. Всяко изменение, прието в съответствие
с параграф 3 от настоящия член, влиза в сила
на първия ден от месеца след изтичането на
период от един месец след датата, на която
всички страни са информирали Генералния
секретар, че те са го приели.
Глава XIII – Заключителни разпоредби
Член 45 – Подписване и влизане в сила
1. Настоящата конвенция е отворена за
подписване от държавите – членки на Съвета
на Европа, държавите, които не са членки, но
които са участвали при нейното изготвяне,
както и за Европейската общност.
2. Настоящата конвенция подлежи на ратификация, приемане или одобряване. Актовете
за ратификация, приемане или одобряване се
депозират при Генералния секретар на Съвета
на Европа.
3. Настоящата конвенция ще влезе в сила
на първия ден от месеца след изтичането на
период от три месеца след датата, на която
5 страни, подписали конвенцията, от които
най-малко 3 държави – членки на Съвета на
Европа, са изразили съгласието си да бъдат
обвързани от конвенцията в съответствие с
разпоредбите на предходния параграф.
4. Ако държава, посочена в параграф 1, или
Европейската общност изрази по-късно съгласието си да бъде обвързана от конвенцията,
последната ще влезе в сила по отношение на
нея на първия ден от месеца след изтичането на период от три месеца след датата на
депозиране на нейния акт за ратификация,
приемане или одобряване.
Член 46 – Присъединяване към Конвенцията
1. След влизането в сила на настоящата
конвенция Комитетът на министрите на Съвета на Европа може след консултации със
страните по конвенцията и след като е получил
единодушното им съгласие, да покани всяка
държава, която не е членка на Съвета на Европа и която не е участвала при изготвянето на
конвенцията, да се присъедини към настоящата
конвенция с решение, взето с мнозинството,
предвидено в член 20.г от Статута на Съвета
на Европа, и с единодушие на гласовете на
представителите на договарящите се държави,
които имат право да заседават в Комитета на
министрите.
2. За всяка присъединяваща се държава
конвенцията ще влезе в сила на първия ден
от месеца след изтичането на период от три
месеца след датата на депозиране на акта за
присъединяване при Генералния секретар на
Съвета на Европа.
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Член 47 – Териториално приложение
1. Всяка държава или Европейската общност може към момента на подписването
или при депозирането на нейни я ак т за
рат ификац и я, п риемане, одобряване и ли
присъединяване да посочи територията или
териториите, по отношение на които ще се
прилага настоящата конвенция.
2. Всяка страна може във всеки следващ
момент с декларация, отправена до Генералния
секретар на Съвета на Европа, да разшири
прилагането на настоящата конвенция по отношение на всяка друга територия, посочена
в тази декларация, за чиито международни
отношения тя e отговорна или от името на
която тя е оправомощена да поема ангажименти. Конвенцията ще влезе в сила по
отношение на тази територия на първия ден
от месеца след изтичането на период от три
месеца след датата на получаване на декларацията от Генералния секретар.
3. Всяка декларация, изготвена по силата
на двата предходни параграфа, може по отношение на всяка територия, посочена в тази
декларация, да бъде оттеглена чрез нотификация, представена на Генералния секретар на
Съвета на Европа. Това оттегляне ще влезе
в сила на първия ден от месеца след изтичането на период от три месеца след датата на
получаване на нотификацията от Генералния
секретар.
Член 48 – Резерви
Не се приемат никакви резерви по отношение на разпоредбите на настоящата конвенция с изключение на резервите, които са
изрично предвидени. Всяка резерва може да
бъде оттеглена по всяко време.
Член 49 – Денонсиране
1. Всяка страна може във всеки момент да
денонсира настоящата конвенция, като представи нотификация на Генералния секретар
на Съвета на Европа.
2. Това денонсиране ще влезе в сила на
първия ден от месеца след изтичане на период
от три месеца след датата на получаване на
нотификацията от Генералния секретар.
Член 50 – Нотификация
Генералният секретар на Съвета на Европа нотифицира държавите – членк и на
Съвета на Европа, всяка държава, подписала Конвенцията, всяка държава – страна по
Конвенцията, Европейската общност, всяка
държава, поканена да подпише настоящата
конвенция в съответствие с разпоредбите
на член 45, и всяка държава, поканена да се
присъедини към конвенцията в съответствие
с разпоредбите на член 46, за:
а. всяко подписване;
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б. депозиранeто на всеки акт за ратификация, приемане, одобряване или присъединяване;
в. всяка дата на влизане в сила на настоящата конвенция в съответствие с членове
45 и 46;
г. всяко изменение, прието в съответствие
с член 44, както и за датата на влизане в сила
на такова изменение;
д. всяко денонсиране, направено по силата
на разпоредбите на член 49;
е. всеки друг акт, нотификация или съобщение, имащо отношение към настоящата
конвенция;
ж. всяка резерва, направена по силата на
член 48.
В доказателство за което, долуподписаните, надлежно упълномощени представители
поставиха собственоръчен подпис под настоящата конвенция.
Подписана в Ланзароте на 25 октомври
2007 г. на английски и на френски език, като
и двата текста са еднакво автентични, в единединствен екземпляр, който ще бъде депозиран
в архивите на Съвета на Европа. Генералният
секретар на Съвета на Европа ще предаде заверено копие на всяка от държавите – членки
на Съвета на Европа, на държавите, които
не са членки, участвали при изготвянето
на настоящата конвенция, на Европейската
общност и на всяка друга държава, поканена
да се присъедини към настоящата конвенция.
4096

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за условията и реда за
начисляване и разходване на средствата за
развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на
служителите от Агенцията по вписванията
(обн., ДВ, бр. 101 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 61
от 2005 г., бр. 24, 71 и 88 от 2008 г., бр. 7 от
2009 г. и бр. 20 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Постъпилите средства в бюджета на
А генци ята по вписвани ята на основание
чл. 58а, ал. 3 ЗКИР се начисляват и разходват,
както следва:
1. до 25 % от сбора на годишния размер на средствата за работна заплата на
служителите, заети по трудово и служебно
правоотношение в агенцията, и средствата
за възнаграждения на служителите, включително назначени по реда на Постановление
№ 66 на Министерския съвет от 1996 г. за
кадрово обезпечаване на някои дейности в
бюджетните организации (обн., ДВ, бр. 29
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от 1996 г.; изм., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5
от 1999 г., бр. 53 от 2000 г., бр. 100 от 2005 г.
и бр. 14 от 2008 г.) – за стимулиране на служителите от агенцията;
2. разликата между постъпилите средства по
чл. 58, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния
регистър и средствата по т. 1 – за развитие на
материалната база и за повишаване на квалификацията на служителите от агенцията.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Постъпилите средства в бюджета на
Агенцията по вписванията на основание чл. 43
от Закона за регистър БУЛСТАТ се начисляват
и разходват, както следва:
1. до 25 % от сбора на годишния размер на
средствата за работна заплата на служителите,
заети по трудово и служебно правоотношение
в агенцията, и средствата за възнаграждения
на служителите, включително назначени по
реда на Постановление № 66 на Министерския
съвет от 1996 г. за кадрово обезпечаване на някои дейности в бюджетните организации – за
стимулиране на служителите от агенцията;
2. разликата между постъпилите средства
по чл. 43 от Закона за регистър БУЛСТАТ и
средствата по т. 1 – за развитие на материалната база и за повишаване на квалификацията
на служителите от агенцията.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Постъпилите средства в бюджета на
Агенцията по вписванията на основание чл. 39,
ал. 1 и 2 от Закона за търговския регистър се
начисляват и разходват, както следва:
1. до 70 % от предвидените средства – за
развитие на материалната база на търговския
регистър;
2. до 30 % от предвидените средства – за
повишаване на квалификацията на служителите, работещи в търговския регистър.“
§ 2. В чл. 5 думите „чл. 4“ се заменят с
„чл. 4, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1“, след думите
„предходния месец“ се поставя запетая и се
добавя „с изключение на последния месец
на календарната година“, а изречение второ
се заличава.
§ 3. В чл. 8 ал. 1 се изменя така:
„(1) Средствата се разходват ежемесечно за
материално стимулиране на изпълнителния
директор, заместник изпълнителния директор
и на следните групи служители:
1. първа група – главен секретар и директори на дирекции в централната администрация,
без директора на дирекция „Информационно
обслужване и технологии“;
2. втора група – регионални директори;
ръководител-звено „Сигурност на информацията“, финансов контрольор, главен счетоводител
и началници на отдели, без началниците на
отдели в дирекция „Информационно обслужване и технологии“;
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3. трета група – служителите в звено „Сигурност на информацията“, началници на сектори и служители в дирекциите в централната
администрация, включително назначените по
реда на Постановление № 66 на Министерския
съвет от 1996 г. за кадрово обезпечаване на
някои дейности в бюджетните организации,
без началниците на сектори и служителите
в дирекция „Информационно обслужване и
технологии“;
4. четвърта група – длъжностни лица по
регистрация;
5. пета група – служителите, включително
назначените по реда на Постановление № 66
на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово
обезпечаване на някои дейности в бюджетните
организации, в регионалните дирекции;
6. шеста група – директор; началници на
отдели; началници на сектори и служители
в дирекция „Информационно обслужване и
технологии“.“
§ 4. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. Средствата за материално стимулиране, определени по реда на чл. 5, се разпределят, както следва:
1. резерв на средства за материално стимулиране – от 1 до 5 % от общите средства, от
които се отчислява размерът на материално
стимулиране на изпълнителния директор и
заместник изпълнителния директор;
2. за месечно материално стимулиране – по
групи:
а) първа група – от 3 до 10 % от средствата
за материално стимулиране по чл. 4, ал. 1,
т. 1 и ал. 2, т. 1;
б) втора група – от 3 до 15 % от средствата
за материално стимулиране по чл. 4, ал. 1,
т. 1 и ал. 2, т. 1;
в) трета група – от 5 до 20 % от средствата
за материално стимулиране по чл. 4, ал. 1,
т. 1 и ал. 2, т. 1;
г) четвърта група – от 10 до 30 % от средствата за материално стимулиране по чл. 4,
ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1;
д) пета група – от 20 до 60 % от средствата
за материално стимулиране по чл. 4, ал. 1,
т. 1 и ал. 2, т. 1;
е) шеста група – от 1 до 30 % от средствата
за материално стимулиране по чл. 4, ал. 1,
т. 1 и ал. 2, т. 1.“
§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 2 се изменя и допълва така:
„2. за главния секретар, ръководителя
на звено „Сигурност на информацията“ и
финансовия контрольор – от изпълнителния
директор;“.
2. Точки 6, 7 и 8 се изменят и допълват така:
„6. за служителите от звено „Сигурност
на информацията“ – от главния секретар по
предложение на ръководителя на звеното;

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

7. за служителите в дирекциите в централната администрация – от директора по
предложение на началника на отдела;
8. за служителите в регионалните дирекции – от главния директор на Главна дирекция
„Регистри“ по предложение на регионалния
директор.“
§ 6. В чл. 17 се създава нова ал. 3:
„(3) За последния месец на календарната
година заповедите по чл. 5 и 17 се издават
до 15 декември въз основа на отчисленията
към тази дата, а плащанията се извършват
не по-късно от 20 декември на съответната
календарна година.
Министър:
Диана Ковачева
4278

АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО
РЕГУЛИРАНЕ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между Агенцията за ядрено регулиране на
Република България и Комисията за ядрено
регулиране на Съединените американски
щати за обмен на техническа информация
и сътрудничество по въпросите на ядрената
безопасност
(Одобрено с Решение № 727 от 29 септември
2011 г. на Министерския съвет. В сила от
10 януари 2012 г.)
Агенцията за ядрено регулиране („агенцията“) на Република България и Комисията
за ядрено регулиране на Съединените американски щати (наричана по-долу „комисията“),
заедно наричани „страните“,
Като признание на Споразумението между
правителствата на Съединените американски
щати и Република България относно мирното
използване на ядрената енергия, подписано в
София на 21 юни 1994 г.,
Като отчитат взаимни я си интерес за
постоянен обмен на информация, свързана с
регулаторни въпроси и стандартите, изисквани
или препоръчани от техните организации за
регулиране на безопасността и въздействието
върху околната среда на ядрени съоръжения,
се споразумяха, както следва:
I. Обхват на споразумението
А. Обмен на техническа информация
Дотолкова, доколкото позволяват законите,
подзаконовите актове и политиката на двете
държави, страните обменят, по искане на
която и да е от тях, техническа информация,
свързана с регулирането на безопасността,
сигурността и радиологичното въздействие
върху околната среда на съоръжения, опре-
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делени като ядрени съоръжения, както и с
научноизследователските програми в областта
на ядрената безопасност, както следва:
1. Тематични доклади за техническа безопасност, сигурност, радиологично въздействие
върху околната среда, изготвени от някоя от
страните или за нея с цел да послужи като
основа за или в подкрепа на регулаторни
решения и политики.
2. Документи, свързани с важни дейности
по лицензиране, предписване на коригиращи
мерки, налагане на наказания и изпълнение на
решения, засягащи безопасността на ядрените
съоръжения и защитата на околната среда.
3. Подробни документи, които описват
процеса по лицензиране и регулиране от комисията на определени съоръжения в САЩ,
разглеждани от агенцията, като подобни на
определени съоръжения в България, които се
изграждат или предстои да бъдат изградени,
както и еквивалентни документи по отношение
на такива български съоръжения.
4. Информация в областта на научните
изследвания на безопасността на реакторите,
която страните имат право да оповестяват в
притежание или на разположение на която
и да е от тях, включително информация относно безопасността на леководни реактори
в рамките на техническите области, описани
в приложения „А“ и „Б“, които са неразделна
част от това споразумение. За целите на сътрудничеството в тези научноизследователски
области може да се наложи да бъде подписано отделно споразумение, ако това бъде
счетено за необходимо от изследователските
организации на една или на двете страни.
Всяка страна предава на другата неотложна
информация относно резултатите от изследвания, които изискват повишено внимание в
интерес на обществената сигурност, заедно с
посочване на възможни последици.
5. Док лади за експлоатационния опит,
като доклади за ядрени инциденти, аварии
и спирания, както и данни за историческа
надеждност на компоненти и системи.
6. Регулаторни процедури по безопасност,
прилагане на гаранциите (отчет и контрол
на ядрения материал и физическа защита),
управление на отпадъците, както и оценка
на въздействието на ядрените съоръжения
върху околната среда.
7. Ранно уведомяване за важни събития,
като сериозни оперативни инциденти и спиране на реактори от държавните органи, които
са от непосредствен интерес за двете страни.
Б. Сътрудничество в изследванията на
ядрената безопасност
Условията на сътрудничеството по съвместни програми и проекти за потвърждаване
резултатите от изследвания на безопасността
или такива програми и проекти, при които
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дейностите са поделени между двете страни,
включително използването на съоръжения
за изпитване и/или компютърни програми,
собственост на едната или другата страна, се
договарят за всеки отделен случай и могат
да бъдат предмет на отделно споразумение,
ако подписването на такова е счетено за
необходимо от изследователските организации на една или на двете страни. Когато
не са предмет на отделно споразу мение,
условията на сътрудничество могат да бъдат
установени чрез размяна на писма между
изследователските организации на страните
и се подчиняват на реда и условията на това
споразумение.
Техническите области, определени от такъв
обмен на писма, могат да бъдат променяни
впоследствие по взаимно съгласие. Решенията
за временно командироване на персонал на
някоя от страните в представителствата на
другата също се разглеждат за всеки отделен
случай и по принцип се съпровождат с отделен
документ за съгласие между изследователските
организации на страните.
В. Обучение и командироване
В рамк ите на на личните ресу рси и в
зависимост от наличието на заделени средства комисията подпомага агенцията чрез
провеждане на обучение и осигуряване на
практическа подготовка на служителите на
агенци ята, отговарящи за безопасност та.
Освен ако не е уговорено друго, разходите за
възнаграждение, дневни и пътни на участниците от агенцията се поемат от агенцията.
По-долу са посочени, но не са изчерпателно
изброени, някои типични категории обучение
и практическа подготовка, които могат да
бъдат предоставени:
1. Придружаване на инспектори на комисията от инспектори на агенцията при
провеждане на инспекции по експлоатация и
(ако е подходящо) по време на изграждане на
реактори в Съединените щати, включително
по време на разширени брифинги, провеждани
в регионални офиси на комисията.
2. Участие на служители на агенцията в курсове за обучение на персонала на комисията.
3. Командироване на експерти от агенцията
в комисията за периоди, определени от страните, с цел да изпълняват съвместно задачи на
служители от комисията и така да получават
практически опит в процеса на работа.
4. Учебни командировки на експерти от
агенцията по програмите за радиационен
контрол в САЩ.
5. Командироване на експерти от комисията
за период, определен от страните, в България
с цел подпомагане на експерти от агенцията
при изпълняване на техните задължения.
Разходите за възнаграждения, дневни и пътни

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

на експертите на комисията за целия период
са за сметка на комисията, освен ако не е
уговорено друго.
II. Администриране
А. Обменът на информация по силата на
това споразумение се осъществява чрез писма,
доклади и други документи и чрез посещения
и срещи, организирани предварително за всеки
отделен случай. Периодични срещи се провеждат в удобно за страните време с цел обмен
на информация и сътрудничеството по това
споразумение, за формулиране на препоръки
относно промени в разпоредбите на споразумението, както и за обсъждане на теми, попадащи в обхвата на сътрудничеството. Времето,
мястото и дневният ред на такива срещи се
договарят предварително. Посещения, които
се осъществяват съгласно споразумението,
включително техният график, се одобряват
предварително от страна на администраторите,
посочени в параграф II.Б.
Б. Всяка от страните определя администратор, който да координира участието є в общия
обмен по този режим. Администраторите са
получатели на всички документи, предадени
по силата на обмена, включително копия
на всички писма, освен ако не е уговорено
друго. В рамките на условията на размяната
администраторите носят отговорността за определяне обхвата на обмена, включително за
споразумяването относно ядрените съоръжения – предмет на обмен, и относно конкретни
документи и стандарти, които подлежат на
размяна. Един или повече технически координатори могат да бъдат определяни за директен
контакт по конкретни тематични области.
Тези технически координатори гарантират, че
и двамата администратори получават копия
от всички обменяни документи. Освен всичко
друго тази детайлна процедура има за цел да
гарантира поддържането на достатъчно балансиран обмен, даващ достъп до равностойна
налична информация.
В. Администраторите определят броя на
копията, които следва да бъдат предоставени
при обмяната на документи. Всеки документ
се придружава от резюме на английски език,
250 думи или по-малко, описващо неговия
обхват и съдържание.
Г. Приложението или използването на
всяка информация, обменена или прехвърлена между страните по това споразумение,
е отговорност на получаващата страна, като
предаващата страна не гарантира годността
на такава информация за всяко конкретно
използване или приложение.
Д. Отчитайки, че част от информацията по
това споразумение не е на разположение на страните по споразумението, но е на разположение
на други държавни институции, всяка страна
подпомага другата в максимално възможна
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степен, като организира посещения и насочва
запитвания относно такава информация към
съответните органи. Горното не представлява
ангажимент на трети институции да предоставят такава информация или да приемат такива
посещения.
III. Обмен и използване на информация
А. Общи
Страните поддържат възможно най-широко
разпространение на информацията, предоставена или обменена по това споразумение, при
спазване на изискванията на националното
законодателство на всяка страна, подзаконовите актове и политики, като разглеждат и
необходимостта за защита на частна и друга
поверителна или привилегирована информация и при спазване разпоредбите на приложението за интелектуалната собственост, което
е неразделна част от това споразумение.
Б. Определения
1. Терминът „информация“ означава некласифицирани регулаторни документи, свързани
с ядрената безопасност, сигурност, прилагане
на гаранциите; радиационна аварийна обстановка; управление на отпадъците; юридически,
научни или технически данни, включително
информация за резултати или методи за оценка, изследване и всички други знания, при
условие че са създадени, предоставени или
обменени по това споразумение.
2. Терминът „частна информация“ означава
информация, създадена или обменяна по това
споразумение, която съдържа търговска тайна
или друга привилегирована или поверителна
търговска информация (такава, че да позволява
на притежателя є да извлече търговска полза
от нея или да има търговско предимство пред
тези, които не разполагат с нея), и може да
включва само информация, която:
a) е пазена в тайна от притежателя є;
б) не е предоставяна от притежателя є на
други лица (включително на страната получател) освен при условие да бъде пазена в тайна;
в) не е възможно да бъде набавена от
страната получател от друг източник, без
ограничение за по-нататъшното є разпространение; и
г) не е вече притежание на страната получател.
3. Терминът „друга поверителна или привилегирована информация“ означава информация, различна от „частна информация“, която
е била предадена и получена като поверителна
по това споразумение и е защитена от публичното оповестяване по силата на законовите и подзаконовите актове или политики
на страната, която предоставя информация.
В. Процедури за маркиране на документи – частна информация
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Страната, получаваща документи, представляващи частна информация по смисъла на
това споразумение, спазва привилегирования
характер на тази информация, при условие
че такава информация е ясно обозначена
със следната (или в голяма степен подобна)
ограничителна легенда:
„Този документ съдържа защитена информация, която се предоставя конфиденциално по
силата на споразумение от дата..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
подписано между Комисията за ядрено регулиране на Съединените американски щати и
българската Агенция за ядрено регулиране, и
не се разпространява извън тези организации,
техните консултанти, контрагенти и лицензианти, или съответните служби и институции на
правителството на Съединените американски
щати и правителството на Република България, без предварително писмено одобрение от
(наименование на предаващата страна). Това
известие се обозначава на всяка страница на
всяко копие на информацията, изцяло или
частично. Тези ограничения автоматично
отпадат, когато информацията бъде разкрита
от притежателя є без ограничение.“
Тази ограничителна легенда се спазва от
страните в това споразумение. Частната информация, носеща тази ограничителна легенда, не
се оповестява публично или разпространява
по какъвто и да било начин, необозначен или
в противоречие с условията на това споразумение, без предварителното писмено съгласие на
предаващата страна. Информацията, носеща
ограничителна легенда, не се използва от получаващата страна или нейните контрагенти
и консултанти за каквито и да било търговски
цели без предварителното писмено съгласие
на предаващата страна.
Г. Разпространение на частна информация
с документална стойност
1. Като цяло, частна информация, получена по това споразумение, може да бъде
разпространявана от получаващата страна
без предварителното съгласие до лица в
рамките на нейните структури или наети от
получаващата страна, както и до съответните
правителствени организации в държавата на
приемащата страна, при условие че:
a) това разпространение се извършва с
оглед на конкретния случай, и
б) такава информация носи ограничителната легенда, представена в раздел III.В на
това споразумение.
2. Частната информация, получена по това
споразумение, може да бъде разпространявана
от получаващата страна без предварително
съгласие до контрагенти и консултанти на
получаващата страна, разположени в географските граници на държавата, при условие че:
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a) информацията се използва от тези контрагенти и консултанти само за служебни
цели в рамките на техните договорености с
получаващата страна, отнасящи се до предмета на информацията, и няма да се използва
от тези контрагенти и консултанти за други
лични търговски цели;
б) това разпространение се извършва с
оглед на конкретния случай до контрагенти
и консултанти, които са поели задължение
за неразкриване, и
в) такава частна информация носи ограничителната легенда, представена в раздел
III.В на това споразумение.
3. С предварителното писмено съгласие на
страната, предоставяща частна информация
по това споразумение, получаващата страна
може да разпространява такава информация
в по-широки граници, отколкото иначе е
позволено съгласно условията, изложени в
това споразумение. Страните се стремят да
предоставят такова одобрение до степента,
разрешена от съответните национални закони, подзаконови разпоредби и политики, при
условие че:
a) лицата, които получават частна информация по раздел III.Г.3 на това споразумение,
включително местни организации с разрешително или лицензирани от получаващата
страна за изграж дане и експлоатация на
ядрени производствени или използващи ядрени продукти съоръжения или източници на
єонизиращо лъчение, са поели задължение за
неразкриване;
б) лицата, които получават частна информация по раздел III.Г.3 на това споразумение,
включително местни организации с разрешително или лицензирани от получаващата
страна за изграждане или експлоатация на
ядрени съоръжения, няма да използват тази
информация за каквито и да било лични
търговски цели, и
в) тези лица, които получават частна информация по раздел III.Г.3 на споразумението,
които са местни организации с разрешително
или лицензирани от получаващата страна, са
съгласни да използват информацията само
за дейности, извършвани в рамките на условията на тяхното специфично разрешително
или лицензия.
Д. Процедури за маркиране на друга поверителна или привилегирована информация с
документална стойност
Страна, която получава по това споразумение друга поверителна или привилегирована информация, зачита конфиденциалния є
характер, при условие че такава информация
е ясно обозначена, така че да посочи своя
поверителен или привилегирован характер,
и е придружена от декларация, посочваща:
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а) че информацията е защитена от публичното оповестяване от страна на правителството
на предаващата страна;
б) че информацията се изпраща при условие
за конфиденциалност.
Е. Разпространение на друга поверителна
или привилегирована информация с документална стойност
Друга поверителна или привилегирована
информация може да бъде разпространявана
по същия начин като този, посочен в раздел
III.Г.
Ж. Недокументална частна информация
или друга поверителна или привилегирована
информация
Частна информация или друга поверителна
или привилегирована информация, която не
съставлява документ, предоставена на семинари и други срещи, организирани по това
споразумение, или информация, произтичаща
от командироване на персонал, използване на
съоръжения или съвместни проекти, се третира от страните в съответствие с принципите,
определени за документалната информация
в това споразумение, при условие обаче, че
страна, която предоставя такава частна или
д ру га повери телна и ли п риви лег и рована
информация, е предупредила получателя за
характера на предоставяната информация.
З. Консултация
Ако по някаква причина една от страните
разбере, че тя ще бъде или може разумно да
се очаква да не бъде в състояние да спазва
разпоредбите на това споразумение за неразгласяване на информация, тя незабавно информира другата страна. След това страните
се консултират, за да определят съответния
курс на действие.
И. Други
Нищо, съдържащо се в това споразумение, не може да възпрепятства страните да
използват или разпространяват информация,
получена без ограничение от източници извън
това споразумение.
IV. Заключителни разпоредби
А. Нищо, съдържащо се в това споразумение, не налага страните да предприемат
действия, които биха били в противоречие със
съществуващите закони, наредби и политики.
В случай на конфликт между условията на
това споразумение и тези закони, наредби
и политика страните се консултират, преди
да бъдат предприети каквито и да било понататъшни действия. Никаква информация в
областта на използване на ядрената енергия,
свързана с чувствителни към разпространение
технологии, не може да се обменя по това
споразумение.
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Б. Освен ако не е уговорено друго, всички
разходи, произтичащи от сътрудничеството
в рамките на това споразумение, си остават
за сметка на страната, която ги е направила.
Възможността на страните да изпълняват
задълженията си е предмет на разпределение на фондове от страна на съответните
правителствени органи съгласно законите и
подзаконовите актове, приложими за двете
страни.
В. Сътрудничеството по силата на това
споразумение трябва да бъде в съответствие
със законите и подзаконовите актове на съответните страни. Всеки спор или въпроси
между страните относно тълкуването или
прилагането на това споразумение се уреждат
по взаимно съгласие на страните.
Г. Това споразумение влиза в сила от момента на подписването му и в съответствие
с параграф Д от този раздел остава в сила за
период от пет години. В случай че споразумението бъде подписано от страните в различни градове на различни дати, за момент на
влизане в сила се смята датата на последния
положен подпис. То може да бъде продължено
за допълнителен период от време с писмено
съгласие на страните.
Д. Всяка от страните може да прекрати
това споразумение след предоставяне на другата страна на писмено предизвестие 180 дни
преди възнамеряваната дата на прекратяване.
Е. С влизането в сила на това споразумение
прилагането на Споразумението между Комисията за ядрено регулиране на Съединените
американски щати и Агенцията за ядрено
регулиране на Република България за обмен
на техническа информация и сътрудничество
по въпроси на ядрената безопасност, съставено във Виена на 19 септември 2006 г., се
прекратява.
Това споразумение е подписано на български и английски език, като и двата текста
имат еднаква сила.
За Агенцията
За Комисията
за ядрено регулиране
за ядрено регулиране
на Република България:
на Съединените
Сергей Цочев,
американски щати:
председател
Грегъри Б. Яско,
председател
А-1
Приложение „А“
Обмен между комисията и агенцията в областта
на изследванията на безопасността
Области, в които комисията изпълнява или финансира изследвания на безопасността
1. Цифрови КИП и А
2. Квалификация на реакторното и ел. оборудване
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3. Пренос в околната среда
4. Пренос на радионуклиди и управление на
отпадъците
5. Сухо съхранение и транспорт
6. Изследвания на пожарната безопасност
7. Анализ на ядрено гориво
8. Анализ на тежки аварии
9. Експлоатационен опит и основни проблеми
10. Инженеринг на човешкия фактор
11. Организационни фак тори/к ул т у ра на
безопасност
12. Анализ на надеждността на човешкия
фактор (HR A)
13. Вероятностна оценка на риска
14. Ра диационна защи та и последици за
здравето
15. Сеизмична безопасност
16. Актуални последствия от рискове
17. Безопасност на херметичната конструкция
на реактора
18. Цялост на корпуса на реактора и тръбопроводите
19. Актуализация на регулаторни ръководства
2 0. Нови и ус ъвършенс т ва н и р еа к т орн и
проекти
21. Извеждане от експлоатация
22. Прилагане и поддръжка на изчислителни
програми за термохидравлични пресмятания
23. Анализ на неопределеността на термохидравличната кинетика
24. Обединено 3D неутронно и термохидравлично пресмятане за АЕЦ
25. Производство на изотопи за медицината
26. Дългосрочни експлоатационни управления
27. Експлоатация на цялостно оборудване и
системи
Б-1
Приложение „Б“
Области, в които агенцията изпълнява или финансира изследвания на безопасността
1. Квалификация на оборудването
2. Цялост на компонентите
3. Термодинамика, термохидравлика и неутронна физика на ядрените реактори
4. Детерминистични и вероятностни оценки
на безопасността
5. Надпроектна основа и тежки аварии
6. Влияние на човешкия фактор върху безопасността
7. Сеизмична безопасност
8. Радиационна защита
Приложение за интелектуалната собственост
Съгласно раздел III на това споразумение:
I. Общо задължение
Страните гарантират адекватна и ефективна
защита на интелектуалната собственост, създадена или предоставена съгласно това споразумение и съответните договорености за прилагане.
Правата за такава интелектуална собственост
ще бъдат разпределени, както е предвидено в
това приложение.
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II. Обхват
А. Това приложение се прилага за всички
съвместни дейности, предприети в съответствие
с това споразумение, освен ако страните или
техни представители се съгласят за друго.
Б. За целите на това споразумение „интелектуална собственост“ има значението в член 2 от
Конвенцията за създаване на Световната организация за интелектуална собственост, съставена
в Стокхолм, 14 юли 1967 г., може да включва и
друго, както е договорено от страните.
В. Всяка страна гарантира, чрез договори
или други правни средства, със собствените си
участници, ако е необходимо, че другата страна
може да получи правата върху интелектуална
собственост, предоставени в съответствие с това
приложение. Това приложение не променя или
не накърнява разпределението на правата между
страната и нейните граждани, което е определено
от законите и практиките на тази страна.
Г. Освен ако не е предвидено друго в това
споразумение, спорове относно интелектуалната
собственост, произтичащи от това споразумение,
се решават чрез дискусии между заинтересованите участващи институции или ако е необходимо,
между страните или техните представители.
Д. Прекратяването или изтичането на това
споразумение не засяга правата или задълженията
по това приложение.
III. Разпределение на права
А. Всяка страна има право на обикновена,
неотменима, безвъзмездна лицензия за целия
свят за превод, възпроизвеждане и публично
разпространение на научни и технически статии
в списания, доклади и книги, които са пряк резултат от сътрудничеството по това споразумение.
Всички публично разпространявани копия на
защитени с авторски права трудове, изготвени
съгласно тази разпоредба, посочват имената на
авторите на произведението, освен ако авторът
изрично откаже да бъде назован.
Б. Правата върху всички форми на интелектуална собственост, различни от правата,
описани в раздел III. А по-горе, се разпределят,
както следва:
(1) Гостуващите изследователи получават права, награди, бонуси и хонорари в съответствие с
политиките на приемащата институция.
(2) (а) Всяка интелектуална собственост, създадена от лица, наети или финансирани от някоя
от страните за съвместни дейности, различни от
тези, обхванати от раздел III.Б (1), е собственост
на тази страна. Интелектуална собственост, създадена от лица, наети или финансирани от двете
страни, се притежава съвместно от страните. В
допълнение, всеки творец има право на награди,
бонуси и хонорари в съответствие с политиките
на институцията, за която работи или от която
е финансирано това лице.
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(б) Освен ако не е уговорено друго, всяка
страна трябва да има на своя територия правото
да експлоатира или лицензира интелектуалната
собственост, създадена в хода на съвместните
дейности.
(в) Правата на н якоя от ст раните извън
нейната територия се определят по взаимно
съгласие, като се имат предвид относителният
принос на страните и техните участници към
съвместната дейност, степента на ангажираност
в получаването на правна защита и лицензиране
на интелектуалната собственост и други такива
фактори, смятани за подходящи.
(г) Независимо от раздел III.Б (2) (а) и (б)
по-горе, ако някоя от страните смята, че даден
проект може да доведе или е довел до създаването на интелектуална собственост, незащитена от
законите на другата страна, страните незабавно
провеждат обсъждания, за да се определи разпределението на права върху интелектуалната
собственост. Ако споразумение не може да бъде
постигнато в рамките на три месеца от датата
на започване на дискусиите, сътрудничеството в
областта на въпросния проект се прекратява по
искане на която и да е от страните. Създателите
на интелектуална собственост все пак имат право
на награди, бонуси и хонорари, както е предвидено
в раздел III.Б (2) (а).
(д) За всяко изобретение, създадено при някаква
съвместна дейност, страната, наела или финансирала изобретателя(ите), оповестява незабавно
изобретението на другата страна заедно с всякаква
документация и информация, необходими, за да
даде възможност другата страна да създаде права,
на които може да има право. Всяка от страните
може да поиска от другата страна в писмена форма да се забави с публикуването или публичното
оповестяване на такива документи или информация за целите на защита на правата си върху
изобретението. Освен ако не е уговорено друго в
писмена форма, забавянето не може да надвишава
период от шест месеца от датата на оповестяване
от едната страна на другата.
IV. Служебна поверителна информация
В случай че информацията, посочена своевременно като търговска тайна, е предоставена
или създадена съгласно това споразумение, всяка
страна и нейните участници защитават тази информация в съответствие с приложимите закони,
подзаконови актове и административни практики. Информацията може да бъде идентифицирана
като „служебна поверителна информация“, ако
лицето, което има информацията, може да извлече икономически ползи от нея или пък може
да получи конкурентно предимство пред тези,
които не разполагат с нея; информацията не е
общоизвестна или публично достъпна от други
източници и собственикът є не я е разгласявал
преди това, без да се налага своевременно задължението да се запази в тайна.
3972
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МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-4 от 2009 г. за реда за водене на Регистъра на експерти по чл. 96, ал. 3 от Закона
за културното наследство (обн., ДВ, бр. 2 от
2010 г.; изм., бр. 17 от 2012 г.)
§ 1. Създава се чл. 12:
„Чл. 12. Министърът на културата може да
делегира правомощията си по чл. 3, ал. 2, чл. 6,
ал. 3, чл. 7, ал. 1 и чл. 11, ал. 3 на оправомощен
от него заместник-министър.“
§ 2. Тази наредба влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Вежди Рашидов
4059

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2011 г. за условията и реда за
създаване и поддържане на публичен регистър
на лицата, които имат право да извършват
дейности по консервация и реставр ация
(ДВ, бр. 32 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 8 ал. 2 се изменя така:
„(2) На вписаното в регистъра лице се издава
удостоверение за регистрация от министъра на
културата или оправомощено от него длъжностно лице по образец съгласно приложение № 3.“
§ 2. Тази наредба влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Вежди Рашидов
4060

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАРЕДБА № 1
от 9 април 2012 г.

за представителното облекло на лицата от
педагогическия персонал в детските градини,
училищата и обслужващите звена
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията
и редът за осъществяване правото на представително облекло на лицата от педагогическия
персонал в детските градини, училищата и
обслужващите звена.
(2) Педагогическият персонал включва лицата, заемащи длъжностите: директор, помощник-директори по учебната дейност, по
учебно-производствената дейност и по спортна
подготовка, ръководител на компютърен кабинет, ръководител на филиал в междуучилищен
център за трудово-политехническо обучение
(МУЦТПО), учителските и възпитателските
длъжности, логопед, психолог, педагогически
съветник, корепетитор, хореограф, педагог, ресурсен учител.
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Чл. 2. (1) Лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена имат право на представително
облекло за всяка календарна година при
изпълнение на служебните си задължения.
(2) Стойността на представителното облекло се дава в пари, като изборът на облеклото
се осигурява от всяко лице от педагогическия
персонал съобразно благоприличието и деловия
вид, съответстващ на служебното му положение.
Чл. 3. (1) Средствата за представителното
облекло на педагогическия персонал за всяка
календарна година се осигуряват в рамките
на утвърдения бюджет/бюджетната сметка на
детската градина, училището или обслужващото
звено.
(2) Конкретната стойност на представителното облекло се определя от директора за всяка
календарна година в съответствие с бюджета
на детската градина, училището или обслужващото звено и съобразно размерите, договорени
в колективен трудов договор.
(3) Колективен трудов договор по ал. 2 се
сключва при условията и по реда на Кодекса
на труда между представителните организации на работодателите и на работниците и
служителите, а в детските градини, училищата
или обслужващите звена – между директора и
синдикалните организации.
Чл. 4. (1) При постъпване на работа през
календарната година лицето от педагогическия
персонал има право на представително облекло
пропорционално на оставащите до края є месеци.
(2) Когато лицето от педагогическия персонал
напусне, то възстановява получената сума за
представително облекло, установена пропорционално на неотработените месеци за годината.
Чл. 5. Лице от педагогическия персонал,
което работи на непълно работно време, има
право на сума за представително облекло пропорционално на определената в трудовия му
договор продължителност на работното време.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Лицата от педагогическия персонал, които са получили работно облекло по
реда на Наредбата за безплатното работно и
униформено облекло, приета с ПМС № 10 от
2011 г. (ДВ, бр. 9 от 2011 г.), чийто срок за
износване не е изтекъл при влизане в сила на
тази наредба, имат право на представително
облекло от началото на календарната 2013 г.
(2) Ако срокът за износване на предоставеното работно облекло на лицата по ал. 1 изтича
през 2012 г., те имат право на представително
облекло, чийто размер се определя пропорционално на времето до края на 2012 г.
§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 40б, ал. 1 от Закона за народната просвета.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Сергей Игнатов
3917
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при
съхранение, товарене или разтоварване и
превоз на бензини (обн., ДВ, бр. 75 от 1999 г.;
изм., бр. 9 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 1 накрая се добавя „и се предвиждат мерки за намаляване на количеството
бензинови пари, изпускани в атмосферния
въздух по време на зареждането на моторните
превозни средства на бензиностанциите“.
§ 2. Член 4 се отменя.
§ 3. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Всички терминали с инсталации за
товарене или разтоварване на автоцистерни се
оборудват само с площадки за дънно пълнене,
които отговарят на техническите изисквания,
посочени в приложение № 3.“
§ 4. Член 7 се отменя.
§ 5. В чл. 8, ал. 2 думите „периодични проверки и изпитания“ се заменят с „периодични
прегледи и проверки“.
§ 6. Член 10 се отменя.
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. подвижни цистерни, пуснати в експлоатация;“.
2. В т. 2 думите „които са регистрирани“
се заменят с „пуснати в експлоатация“.
§ 8. Заглавието на глава пета се изменя така:
„ Г л а в а

п е т а

ЗАРЕЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА СЪХРА НЕНИЕ В БЕНЗИНОСТА НЦИИТЕ И
ЗАРЕЖДАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ
СРЕДСТВА НА БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ“.
§ 9. Член 13 се отменя.
§ 10. Създават се чл. 14а, 14б, 14в, 14г и 14д:
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„Чл. 14а. (1) Всяка нова бензиностанция се
оборудва със система, съответстваща на Етап
II на улавянето на бензиновите пари (УБП).
(2) Всяка съществуваща бензиностанция,
която преминава през основен ремонт на системата за зареждане с гориво, се оборудва със
система, съответстваща на Етап II на УБП.
(3) В срок до 31.12.2016 г. всички съществуващи бензиностанции се оборудват със
система, съответстваща на Етап II на УБП.
(4) В случаите, когато съществуваща бензиностанция е оборудвана със система, съответстваща на Етап II на УБП, преди 1 януари
2012 г. и дадена бензиноколонка претърпи
неизправност в системата, съответстваща
на Етап II на УБП, повредата се отстранява
най-късно в срока по ал. 3.
(5) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за бензино
станции, които се използват само и единствено
във връзка с производството и доставянето
на нови моторни превозни средства.
Чл. 14б. В сроковете по чл. 14а:
1. ефективността на улавяне на бензиновите
пари на системите, съответстващи на Етап ІІ
на УБП, трябва да е по-голяма или равна на
85 %, което се удостоверява от производителя
в съответствие със съответните европейски
технически стандарти или процедури за одобрение на типа, когато такива бъдат приети;
до приемането на тези технически стандарти
или процедури ефективността се удостоверява
съгласно методика на Българския институт
по метрология (БИМ);
2. при прехвърлянето на бензиновите пари в
резервоар на бензиностанцията съотношението
пари/бензин трябва да бъде по-голямо или
равно на 0,95, но по-малко или равно на 1,05.
Чл. 14в. (1) Ефективността на улавяне на
бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП, се
изпитва чрез проверка дали съотношението
пари/бензин отговаря на изискванията на
чл. 14б, т. 2, съгласно методиката, посочена
в чл. 14б, т. 1, във всеки един от следните
случаи:
1. при пускане в експлоатация;
2. периодично, най-малко веднъж годишно;
3. след ремонт.
(2) В случаите, когато е инсталирана система за автоматично следене, ефективността
на улавяне на бензиновите пари се изпитва
най-малко веднъж на три години.
(3) Всяка система по ал. 2 следва да открива автоматично неизправности в правилното
функциониране на системата, съответстваща
на Етап II на УБП, и на самата система за
автоматично следене, да показва на оператора на бензиностанцията неизправностите и
автоматично да спира подаването на бензин
от неизправната бензиноколонка, ако неизправността не бъде отстранена в рамките на
седем дни.

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

Чл. 14г. (1) Контролът на ефективността на
улавяне на бензиновите пари на системите,
съответстващи на Етап ІІ на УБП, започва от
1 януари 2012 г. и се упражнява чрез проверки
от председателя на БИМ или оправомощени
от него юридически лица, които са трета независима страна и имат изградена и внедрена
система по качество съгласно БДС EN ISO/
IEC 17020. Редът, начинът и изискванията за
оправомощаване на лицата се определя от
БИМ съгласно приложение № 5.
(2) Таксите за проверките по ал. 1 се определят в Тарифата за таксите, които се събират
от Българския институт по метрология, приета
с ПМС № 37 от 2007 г. (ДВ, бр. 19 от 2007 г.).
(3) Когато дадена бензиностанция е оборудвана със система, съответстваща на Етап
II на УБП и тя е в изправност, лицата по
ал. 1 маркират бензиноколонката със стикер
в зелен цвят съгласно приложение № 6.
(4) Когато бензиноколонка не отговаря на
изискванията, определени в чл. 14а, ал. 1, 2
и 3 и чл. 14б, т. 2, лицата по ал. 1 спират от
експлоатация бензиноколонката, като я маркират със стикер съгласно приложение № 7.
(5) До 31.12.2016 г. в случаите по чл. 14а,
ал. 4 лицата по ал. 1 не спират от експлоатация бензиноколонката, а само я маркират
със стикер съгласно приложение № 7, ако
неизправността не бъде отстранена в рамките
на седем дни.
(6) Спряна от експлоатация бензиноколонка
се пуска в експлоатация след отстраняване
на несъответствието и последваща проверка
от лицата по ал. 1.
Чл. 14д. (1) При пускане в експлоатация
и след извършване на ремонт на системата,
съответстваща на Етап II на УБП, собственикът на бензиностанцията в 7-дневен срок
уведомява лицата по чл. 14г, ал. 1, които в
14-дневен срок извършат проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари.
(2) Собственици на бензиностанции по
чл. 14а, ал. 4 информират лицата по чл. 14г,
ал. 1 за наличие на система, съответстваща
на Етап II на УБП, в срок до 31 март 2012 г.
(3) Собственици на бензиностанции по
чл. 14а, ал. 1, 2 и 4 информират лицата по
чл. 14г, ал. 1 за повреда в системата, съответстваща на Етап II на УБП, в 7-дневен срок.
(4) В случаите по чл. 14в, ал. 1 и 2 лицата по
чл. 14г, ал. 1 уведомяват в края на всеки месец
писмено съответната регионална инспекция по
околната среда и водите (РИОСВ), на чиято
територия е разположена бензиностанцията.
(5) В случаите по чл. 14г, ал. 4 и 5 лицата
по чл. 14г, ал. 1 уведомяват в 3-дневен срок
писмено съответната РИОСВ, на чиято територия е разположена бензиностанцията.
(6) В случаите по ал. 2 лицата по чл. 14г,
ал. 1 уведомяват в срок до 30 април 2012 г.
писмено съответната РИОСВ, на чиято територия е разположена бензиностанцията.
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(7) Собствениците на бензиностанции
водят дневник съгласно приложение № 8 за
състоянието на системата, съответстваща на
Етап II на УБП.“
§ 11. В чл. 16 думата „пътни“ се заменя с
„автоцистерни“.
§ 12. В допълнителната разпоредба се
правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието се изменя така: „Допълнителни разпоредби“.
2. В § 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. „бензинови пари“ са всички газообразни съединения, получавани в резултат на
изпарението на бензин;“
б) в т. 3 след думата „терминали“ се добавя
„или бензиностанции“;
в) точки 7 – 10 се изменят така:
„7. „съществуваща бензиностанция“ е бензиностанция, която е въведена в експлоатация
или е започнало производство по одобряване
на инвестиционни проекти, има действащо
разрешение за строеж или има одобрени инвестиционни проекти, които не са изгубили
правното си действие преди 1 януари 2012 г.;
за започнато производство по одобряване на
инвестиционен проект се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване
от компетентния орган;
8. „нова бензиностанция“ е бензиностанция,
която е въведена в експлоатация или е започнало производство по одобряване на инвестиционни проекти, има действащо разрешение
за строеж или има одобрени инвестиционни
проекти, които не са изгубили правното си
действие на или след 1 януари 2012 г.;
9. „нова подвижна цистерна“ е всяка подвижна цистерна, пусната в експлоатация след
датата на влизане в сила на тази наредба;
10. „производителност на терминал“ е
най-голямото годишно количество бензин
през 1997, 1998 и 1999 г., разтоварено от определена инсталация за съхранение в рамките
на съответния терминал, който е въведен в
експлоатация преди 25.05.2000 г.;“
г) създават се т. 16 – 20:
„16. „система, съответстваща на Етап II на
улавянето на бензиновите пари“ е оборудване,
предназначено за улавянето на бензиновите
пари от резервоара за гориво на моторно
превозно средство по време на зареждането
в бензиностанция и което прехвърля тези
бензинови пари в резервоар на бензиностанцията или ги връща към бензиноколонката
за нова продажба;
17. „ефективност на улавянето на бензиновите пари“ е количеството бензинови пари,
уловени от системата, съответстваща на Етап
II на УБП, отнесено към количеството бензинови пари, които биха били изпуснати в
атмосферата при липсата на такава система,
и изразено в проценти;
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18. „съотношение пари/бензин“ е съотношението при атмосферно налягане между
обема на бензиновите пари, преминаващи през
системата, съответстваща на Етап II на УБП,
и обема на подавания за зареждане бензин;
19. „производителност на бензиностанция“
е общото годишно количество бензин, разтоварено от подвижни цистерни (контейнери) в
бензиностанцията;
20. „основен ремонт“ на системата за зареждане с гориво е значително изменение
или подновяване на инфраструктурата на
бензиностанцията, особено на резервоарите
и тръбите.“
3. Създава се § 1а:
„§ 1а. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 94/63/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г.
относно ограничаването на емисиите на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани
при съхранението и превоза на бензини от
терминали до бензиностанции (ОВ, специално
българско издание от 2007 г., глава 12, том
01) и на Директива 2009/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври
2009 г. относно Етап II на улавянето на бензиновите пари при зареждането на моторни
превозни средства на бензиностанции (ОВ L
285, 31.10.2009 г.).“
§ 13. В § 2 от преходните и заключителните
разпоредби думите „и въвежда изискванията
на Директива 94/63/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г.
относно ограничаването на емисиите на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани
при съхранението и превоза на бензини от
терминали до бензиностанции“ се заличават.
§ 14. В приложение № 2 към чл. 5, ал. 1
се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „в съответствие със съответните срокове по чл. 7, ал. 1“ се заличават.
2. В т. 2 думите „35 г/куб. м“ се заменят
с „10 г/куб. м, включително метан“.
3. В т. 6 думите „а към всички останали
инсталации в действащите терминали, в съответствие със сроковете по чл. 7, ал. 1“ се
заличават.
§ 15. В заглавието на приложение № 3 към
чл. 6 думите „и чл. 7, ал. 2“ се заличават.
§ 16. Създава се приложение № 5 към
чл. 14г, ал. 1:
„Приложение № 5
към чл. 14г, ал. 1
Ред, начин и изисквания за оправомощаване на
лица за проверка на ефективността на улавяне
на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП
1. Председателят на БИМ оправомощава лица
за извършване проверка на ефективността на
улавяне на бензиновите пари при експлоатация
на системите, съответстващи на Етап II на УБП.
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2. Лицата по т. 1 трябва да разполагат с персонал, който да притежава знания и практически
умения за прилагане на методите за проверка,
определени в стандарт EN 16321, части 1 и 2.
3. Лицата по т. 1 трябва да са изградили
системата за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020, която да
отразява дейността по проверките и начина за
изпълнение на задълженията, които произтичат
от Закона за чистотата на атмосферния въздух
и тази наредба и това да е удостоверено чрез
акредитация от ИА „БСА“ или от орган за акредитация, подписал споразумение по ЕА MLA.
4. Лицата, които кандидатстват за оправомощаване, подават в БИМ заявление за оправомощаване. Към заявлението се прилагат:
а) удостоверение за актуално състояние за
лицата, регистрирани по Търговския закон, или
копие от нормативния акт за лицата, създадени
от Министерския съвет или от друг държавен
орган;
б) копие от картата за идентификация по
регистър БУЛСТАТ;
в) декларация по образец, че заявителят е
трета независима страна за проверката, за която
кандидатства;
г) сертификат за акредитация;
д) оригинали на свидетелствата за калибриране на еталоните и средствата за измерване
или копия от тях, заверени от лабораторията,
която ги е издала;
e) копие от акт за определяне на служител,
който пряко ръководи извършването на проверките;
ж) копие от диплома за завършено средно
професионално образование за специалистите,
които ще извършват проверките;
з) копие от диплома за завършено висше образование и за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност,
приложима за проверката, за лицето, което пряко
ръководи извършването на проверките;
и) копие от диплома за висше образование
и за придобита минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ за лицето,
определено за отговорник по качеството на
структурното звено, което извършва проверките;
к) документ за платена държавна такса за
преглед на документите.
5. Председателят на БИМ определя комисия,
която в срок 14 дни от подаване на заявлението
извършва преглед на документите за установяване на тяхната комплектност и пълнотата на
вписаните данни. Комисията съставя констативен протокол за резултатите от прегледа на
документите.
6. При непълнота на представените документи
БИМ уведомява писмено заявителя и му определя
подходящ срок за отстраняването им, който не
може да бъде по-кратък от един месец и по-дълъг
от 3 месеца. Ако констатираните несъответствия
не бъдат отстранени в посочения срок, председателят на комисията по т. 5 в срок 7 дни от
изтичането му прави мотивирано предложение
до председателя на БИМ за издаване на отказ
за оправомощаване.
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7. Когато в констативния протокол по т. 5 е
отразено, че е налице пълнота и комплектност
на представените документи, председателят на
БИМ определя комисия, която извършва проверка на място за обстоятелствата по т. 2 и 3,
проверка на знанията и уменията на персонала
чрез провеждане на теоретичен и практически
изпит и проверка на записите, които показват
внедряването на функционираща система за
управление, свързана с дейността по проверките и начина за изпълнение на задълженията,
които произтичат от Закона за чистотата на
атмосферния въздух и тази наредба. Комисията
съставя констативен протокол за резултатите от
проверката на място и за проведения изпит на
специалистите.
8. Въз основа на констатациите от протокола
по т. 7 в срок 7 дни от съставянето му председателят на комисията по т. 7 изготвя доклад до
председателя на БИМ с предложение за издаване
на заповед за оправомощаване или за отказ, в
случай че заявителят не отговаря на изискванията, отразени в тази наредба.
9. Заповедта за оправомощаване съдържа:
а) името/наименованието и адреса/седалището на оправомощеното лице;
б) вида на проверката, за която е оправомощено лицето;
в) срока на оправомощаването;
г) условията за извършване на проверката и
описание на оборудването;
д) списък на служителите, издържали изпита
по т. 7, които ще извършват проверките, и зачислените им индивидуални номера на знаците
за проверка.
10. Заповедта за оправомощаване или отказът
се връчва на заявителя в срок 3 дни от издаването
му срещу документ за платена държавна такса.
11. Оправомощените лица са длъжни в срок
14 дни да уведомяват БИМ за всяка промяна в
обстоятелствата, свързани с условията за оправомощаване или с данните, вписани в заповедта
за оправомощаване. В случай че настъпилите
промени водят до несъответствие с условията за
оправомощаване, председателят на БИМ отнема
оправомощаването.
12. Оправомощеното лице подава заявление
за изменение в заповедта за оправомощаване
при промяна на:
а) името/наименованието и адреса/седалището си;
б) обстоятелствата по т. 9, буква „г“, като
към заявлението прилага документите по т. 4,
букви „г“, „д“ и „е“;
в) списъка на служителите, които извършват
проверките, като към заявлението прилага документите по т. 4, буква „ж“.
13. Срокът за произнасяне на становище по
т. 12 е един месец от датата на постъпване на
заявленията в БИМ.
14. Българският институт по метрология в срок
един месец от оправомощаването и ежегодно, до
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20 декември на текущата година, предоставя на
оправомощените лица заявените от тях стикери
за проверка за следващата календарна година.
15. Лицата, оправомощени за проверка, са
длъжни два пъти годишно – до 15 януари и до
15 юли, да отчитат писмено пред БИМ дейността
си за предходния период.
16. Оправомощените лица заявяват до 30 юли
на текущата година необходимия брой стикери
за проверка за следващата календарна година,
като неизползваните стикери от предходната
година се отчитат и връщат в БИМ до 30 януари.
Невърнатите стикери се обявяват в официалния
бюлетин на БИМ за невалидни.
17. Българск и ят инстит у т по метрологи я
публикува в официалния си бюлетин списък на
лицата, оправомощени за извършване на проверка
на ефективността на улавяне на бензиновите пари
при експлоатация на системите, съответстващи
на Етап II на УБП.
Образец
ДЕКЛАРАЦИЯ
от ...........................................
В качеството си на управител/изпълнителен
директор на ...........................................................
Декларирам, че: ....................................................
(наименование на лицето, което кандидатства за
оправомощаване)
1. Не е участвало в разработването на системи,
съответстващи на Етап II на УБП, за проверката
на които кандидатстваме.
2. Не произвежда, не внася, не монтира и не
ремонтира системи, съответстващи на Етап II
на УБП.
3. Не използва в дейността си системи, съответстващи на Етап II на УБП, които ще проверява.
Декларирам, че проверките ще се извършват
безпристрастно и обективно.
Дата .....................
Декларатор:.......................
(име, подпис, печат)“

§ 17. Създава се приложение № 6 към
чл. 14г, ал. 3:
„Приложение № 6
към чл. 14г, ал. 3
В окръжността се изписва текст „Съответства
на Етап ІІ на УБП“ и отдолу се поставя датата,
когато е констатирано съответствието

Съот вет ст ва на

Ет ап II
на УБП
..

......
Последнит е
две цифри на
г одинат а на
извършване
на
проверкат а

ВАЖИ ДО:

Индивидуален
номер на
проверит еля

М 2:1

“
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§ 18. Създава се приложение № 7 към чл. 14г, ал. 4:

„Приложение № 7
към чл. 14г, ал. 4
Знак за забрана за употреба на бензиноколонка, неотговаряща на чл. 14б, т. 2

По окръжността се изписва текст: „Бензиноколонката не отговаря на „Етап ІІ на УБП“ и отдолу
се поставя датата, когато е констатирано несъответствието.“

§ 19. Създава се приложение № 8 към чл. 14д, ал. 7:

„Приложение № 8
към чл. 14д, ал. 7
Дневник
за състоянието на системата, съответстваща на Етап II на УБП, съгласно изискванията на Наредба
№ 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене
или разтоварване и превоз на бензини
Наименование на юридическото лице, отговарящо за експлоатацията на бензиностанцията
ЕИК
Пощенски адрес, телефон
Дата на оборудване на бензиностанцията със система, съответстваща на
Етап ІІ на УБП
Дата на оборудване на бензиностанцията със система за автоматично
следене на Етап ІІ на УБП
Проверки за изпитване ефективността на Етап ІІ на УБП в изпълнение на чл. 14в, ал. 1
дата
данни за лицето, упрезултат от про- неизправни бензинорезултати от посражнило контрол на
верката
колонки/спрени от
ледваща проверефективността на УБП
експлоатация
ка – след отстраняпо чл. 14г, ал. 1 (име
ване на несъответна лицето и име на орствието
ганизацията)

Проверки за изпитване ефективността на Етап ІІ на УБП в изпълнение на чл. 14в, ал. 2
дата
данни за лицето, упрезултат от про- неизправни бензинорезултати от посражнило контрол на
верката
колонки/спрени от
ледваща проверефективността на УБП
експлоатация
ка – след отстраняпо чл. 14г, ал. 1 (име на
ване на несъответлицето и име на оргаствието
низацията)

Информация за системата, съответстваща на Етап ІІ на УБП в изпълнение на чл. 14д
дата на пус- времеви обхват на редата на уведомя- дата на повреда в дата на уведомяване
кане в ексмонтните дейности
ване на лицата по
системата
на лицата по чл. 14г,
плоатация
(чл. 14д, ал. 1)
чл. 14г, ал. 1 (във
(чл. 14д, ал. 3)
ал. 1 (във връзка с
(чл. 14д,
връзка с чл. 14д,
чл. 14д, ал. 3)
ал. 1)
ал. 1)

“
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Заключителни разпоредби
§ 20. Навсякъде в наредбата думите „министъра на икономиката и енергетиката“,
„Министерството на икономиката и енергетиката“, „министъра на транспорта“, „Министерството на т ранспорта“ се замен я т
съответно с „министъра на икономиката,
енергетиката и туризма“, „Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма“,
„министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“, „Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“.
§ 21. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на околната среда и водите:
Нона Караджова
За министър на икономиката, енергетиката
и туризма:
Жулиета Хубенова
Министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията:
Ивайло Московски
Министър на регионалното развитие и
благоустройството:
Лиляна Николова
Министър на здравеопазването:
Десислава Атанасова
4222

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
НАРЕДБА № 46
от 11 април 2012 г.

за реда и начина за изплащане на компенсации
от Фонда за компенсиране на инвеститорите
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат редът
и начинът за изплащане на компенсации от
Фонда за компенсиране на инвеститорите
(фонда) на клиентите на инвестиционен пос
редник и на управляващо дружество чрез
набраните във фонда средства в случаите,
когато инвестиционният посредник, съответно
управляващото дружество, не е в състояние да
изпълни задълженията си към клиентите си
поради причини, пряко свързани с неговото
финансово състояние.
(2) Фондът изплаща компенсации на клиентите на инвестиционния посредник или
на управляващото дружество до размерите,
предвидени в чл. 77г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), в
случаите, когато:
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1. с решение на съответния окръжен съд
за инвестиционния посредник, съответно за
управляващото дружество, е открито производство по несъстоятелност, включително
когато производството по несъстоятелност е
прекратено на основание чл. 632 от Търговския закон;
2. е отнет лицензът, съответно разрешението, за извършване на дейност като инвестиционен посредник с решение на компетентния
орган в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 3 от Закона
за пазарите на финансови инструменти, а относно инвестиционните посредници, които са
банки – в случаите по чл. 36, ал. 2 от Закона
за кредитните институции;
3. е отнет лицензът за извършване на
дейност като управляващо дружество с решение на компетентния орган в случаите
по чл. 100, ал. 1, т. 5 от Закона за дейността
на колективните инвестиционни схеми и на
други предприятия за колективно инвестиране
(ЗДКИСДПКИ).
(3) Фондът изплаща компенсации на клиентите на клонове на чуждестранни инвестиционни посредници или управляващи дружества в
Република България до размерите, предвидени
в чл. 77г ЗППЦК, в случаите, когато:
1. настъпят събития, аналогични на тези
по ал. 2, които са основание за изплащане на
компенсация съгласно съответното законодателство – за чуждестранен инвестиционен
посредник или чуждестранно управляващо
дружество, които имат задължение да правят
вноски във фонда или са избрали да участват
във фонда с цел осигуряване на допълнителна компенсация за клиентите на съответния
клон, съгласно ЗППЦК или ЗДКИСДПКИ;
2. настъпят събития, аналогични на тези
по ал. 2, съгласно съответното законодателство – за чуждестранен инвестиционен
посредник или чуждестранно управляващо
дружество, в чиято държава по седалището
няма действаща система за компенсиране на
инвеститорите във финансови инструменти
или тя не обхваща клоновете в чужбина и
които имат задължение да правят вноски във
фонда, съгласно ЗППЦК или ЗДКИСДПКИ.
(4) В съобщението на фонда по чл. 77б,
ал. 4 ЗППЦК се посочва и информация за
клиентите на инвестиционния посредник или
управляващо дружество в производство по
несъстоятелност, че имат право да предявят
своите вземания и по реда на Търговския закон.
Г л а в а

в т о р а

ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ВЗЕМАНЕТО
Н А К ЛИЕНТ Н А ИНВЕС ТИЦИОННИ Я
ПОСРЕД Н И К И ЛИ У П РА ВЛ ЯВА ЩОТО
ДРУЖЕСТВО
Чл. 2. (1) Общият размер на вземането на
един клиент, подлежащо на компенсация, се
установява в български левове и представля-
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ва сбор от стойността на всички вземания
на клиента към инвестиционния посредник
или управляващото дружество, възникнали
в резултат на невъзможността посредникът
или управляващото дружество да върне определен клиентски актив, в съответствие с
приложимите законови и договорни условия.
(2) Стойността на вземането на отделен
клиент към инвестиционен посредник или
управляващо дружество, възникнало в резултат на невъзможността посредникът или
управляващото дружество да върне определен
клиентски актив, е равна на оценката на този
актив, извършена към датата на постановяване
на решението по чл. 1, ал. 2 или настъпване
на събитието по чл. 1, ал. 3 съгласно изискванията, определени в Наредба № 23 от 2006 г.
за условията и реда за оценка на клиентските
активи (обн., ДВ, бр. 19 от 2006 г.; изм., бр. 82
от 2007 г. и бр. 32 от 2008 г.).
(3) В случаите, когато клиентски активи
са в чуждестранна валута, при установяване
размера на вземането по ал. 1 се изчислява
тяхната левова равностойност по курса на
Българската народна банка (БНБ) към датата
на решението по чл. 1, ал. 2 или настъпване
на събитието по чл. 1, ал. 3.
(4) В случаите по чл. 1, ал. 3, т. 1 компенсацията, осигурявана от фонда, е за разликата,
надвишаваща компенсацията, осигурявана от
системата за компенсиране на инвеститорите
във финансови инструменти по седалището
на инвестиционния посредник.
(5) В случаите, когато клиентът има задължения към инвестиционния посредник или
управляващото дружество, при определяне на
стойността на вземането по ал. 1 се приспада
размерът на задълженията.
Г л а в а

т р е т а

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТСКИТЕ
АКТИВИ
Чл. 3. (1) В срок тридесет дни от датата на
решението по чл. 1, ал. 2 или настъпване на
събитието по чл. 1, ал. 3 назначеният квестор,
ликвидатор или синдик е длъжен да представи на управителния съвет на фонда писмена
информация за клиентските активи на всеки
един клиент на инвестиционния посредник,
съответно управляващото дружество.
(2) Информацията по ал. 1 се представя
на хартиен и електронен носител и съдържа
данни относно:
1. индивидуализация на клиента:
а) за физическите лица – трите имена,
адресна регистрация, ЕГН, номер на лична
карта, съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
б) за юридическите лица – наименование,
седалище, адрес на управление, представителство, единен идентификационен код (код
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по БУЛСТАТ), съответно аналогични данни
за чуждестранните лица;
2. наличие или липса на пречки за изплащане на компенсация съгласно чл. 77г, ал. 2
и 3 ЗППЦК и документи, удостоверяващи
наличието на пречки;
3. клиентски активи:
а) вид и описание на съответните клиентски активи;
б) правно основание за възникване на вземанията на клиента по чл. 77в, ал. 1 ЗППЦК
към инвестиционния посредник или управляващото дружество във връзка с всеки един
клиентски актив;
в) стойност на всеки един клиентски актив
според оценката му към датата на решението
по чл. 1, ал. 2 или настъпване на събитието
по чл. 1, ал. 3;
г) информация в случаите, когато клиентски
активи принадлежат на повече от едно лице,
включително данни за лицата;
д) информация в случаите, когато клиентът
е действал за чужда сметка, включително информация за лицето и/или лицата, за чиято
сметка е действал;
е) информация в случаите, когато върху
клиентските активи са наложени тежести и
обезпечения (запори, залози и др.) и модалитети – с посочване на правния акт, с който са
наложени, и лицето, в чиято полза са наложени;
ж) валута, в която се води съответният
клиентски актив, и левовата равностойност
по курса на БНБ към датата на решението
по чл. 1, ал. 2 или настъпване на събитието
по чл. 1, ал. 3;
з) обща стойност на клиентските активи
на едно лице според оценката им към датата
на решението по чл. 1, ал. 2 или настъпване
на събитието по чл. 1, ал. 3.
(3) Когато клиентът има задължения към
инвестиционния посредник, съответно към
управляващото дружество, информацията по
ал. 1 съдържа и данни относно:
1. правно основание за възникване на съответното задължение;
2. модалитети;
3. структура на задълженията с уточняване
на главница, лихви и разноски;
4. общ размер на задълженията;
5. наличие на съдебни спорове относно
съществуването, изискуемостта и размера на
задълженията;
6. валута, в която се водят задълженията;
7. за задължение в чуждестранна валута – левова равностойност по курса на БНБ
в деня на решението по чл. 1, ал. 2 или настъпване на събитието по чл. 1, ал. 3;
8. обща стойност на клиентските активи
на едно лице според оценката им към датата
на решението по чл. 1, ал. 2 или настъпване
на събитието по чл. 1, ал. 3 след приспадане
на задълженията на съответния клиент.
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(4) Към информацията по ал. 1 се прилагат и:
1. списък на членовете на управителния и
контролния орган на инвестиционния посредник, съответно на управляващото дружество,
както и на неговите прокуристи към датата
на решението по чл. 1, ал. 2 или настъпване
на събитието по чл. 1, ал. 3;
2. списък на лицата, които притежават пряко
или непряко 5 или над 5 на сто от гласовете в
общото събрание на инвестиционния посредник, съответно на управляващото дружество,
към датата на решението по чл. 1, ал. 2 или
настъпване на събитието по чл. 1, ал. 3;
3. списък на лицата, които към датата на
решението по чл. 1, ал. 2 или настъпване на
събитието по чл. 1, ал. 3 могат да контролират инвестиционния посредник, съответно
управляващото дружество, както и на лицата,
принадлежащи към същата група, към която
принадлежи и инвестиционният посредник,
съответно управляващото дружество, за която
се изготвят консолидирани отчети;
4. данни за регистрирания одитор, одитирал
годишния финансов отчет на инвестиционния посредник, съответно на управляващото
дружество, за годината, предхождаща датата
на решението по чл. 1, ал. 2 или настъпване
на събитието по чл. 1, ал. 3;
5. списък на професионалните клиенти
по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните
разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти към датата на решението
по чл. 1, ал. 2 или настъпване на събитието
по чл. 1, ал. 3.
(5) Управителният съвет на фонда може
да изисква и друга допълнителна информация, необходима за изчисляване на размера
на вземанията на клиента, подлежащи на
компенсация.
(6) В срок до три дни от датата на узнаването квесторите, ликвидаторите или синдиците
уведомяват управителния съвет на фонда:
1. за получени нови данни или промени в
предоставената информация;
2. за случаите на заведени съдебни дела
срещу инвестиционния посредник, съответно
управляващото дружество, от лица, които
претендират, че имат вземане, подлежащо
на компенсация.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОБСЛУЖВАЩА БАНК А
Чл. 4. (1) Всички плащания на компенсации
на клиентите на инвестиционния посредник,
съответно управляващото дружество, за сметка
на фонда се извършват от обслужваща банка.
(2) Обслужваща банка може да бъде местна
банка или банка от държава членка, която
извършва банкова дейност на територията
на Република България чрез клон, както и
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банка от трета държава, получила лицензия
от БНБ за извършване на банкова дейност на
територията на страната чрез клон.
(3) Управителният съвет на фонда в срока
и по реда на чл. 77б, ал. 4 ЗППЦК оповестява
обслужващата банка.
Чл. 5. (1) Обслужващата банка предоставя
ежемесечно и при поискване от управителния съвет на фонда писмена информация за
изплатените в брой или по сметки суми като
компенсация на клиенти на инвестиционния
посредник или управляващото дружество.
(2) Управителният съвет на фонда уведомява
ликвидаторите или синдиците на инвестиционния посредник, съответно управляващото
дружество, за размера на изплатените от фонда
компенсации на клиенти.
Г л а в а

п е т а

ИСК АНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИЯ
Чл. 6. В срок 1 година от датата на публикуване на съобщението на фонда по чл. 77б,
ал. 4 ЗППЦК всеки клиент на инвестиционния посредник, съответно на управляващото
дружество, има право да предяви пред управителния съвет на фонда писмено искане
за изплащане на компенсация, освен ако
пропускането на срока се дължи на особени
непредвидени обстоятелства, които клиентът
не е могъл да преодолее.
Чл. 7. (1) Искането за изплащане на компенсация от клиент – физическо лице, се подава
лично или чрез пълномощник, упълномощен с
изрично пълномощно с нотариална заверка на
подписа. Към искането се прилага декларация
относно липсата на обстоятелства по чл. 77г,
ал. 2, т. 2, 4, 13 и 14 и ал. 3 ЗППЦК и относно
наличието или липсата на обвинение по чл. 77ц
ЗППЦК, пълномощното, когато искането се
подава чрез пълномощник, и доказателства
за непредвидените обстоятелства в случаите
по чл. 77ф, ал. 2 ЗППЦК.
(2) Искането за изплащане на компенсация от клиент – юридическо лице, се подава
чрез законните представители на лицето или
чрез пълномощник, упълномощен от тях с
изрично пълномощно с нотариална заверка
на подписа. Към искането за изплащане на
компенсация се прилагат:
1. данни за единния идентификационен код
или удостоверение за актуално състояние по
съответния търговски регистър, издадено не
по-рано от 3 месеца преди датата на искането – за чуждестранните лица;
2. пълномощно, когато искането се подава
от пълномощник;
3. декларация от законните представители
на лицето относно липсата на обстоятелства
по чл. 77г, ал. 2, т. 2, 13 и 14 ЗППЦК по отношение на юридическото лице;
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4. доказателства за непредвидените обстоятелства – в случаите по чл. 77ф, ал. 2 ЗППЦК.
(3) Искането за изплащане на компенсация
се придружава от документи, удостоверяващи
неговата основателност.
Чл. 8. (1) Председателят на управителния
съвет на фонда извършва проверка на редовността на постъпилите искания за изплащане
на компенсация съобразно изискванията на
предходния член.
(2) Ако в резултат на проверката по ал. 1
бъдат констатирани непълноти или нередовности в подаденото искане, в 7-дневен срок
от получаване на искането председателят на
управителния съвет на фонда изпраща съобщение на клиента с искане за отстраняването
им или за представяне на допълнителна информация и данни, като определя достатъчен
срок за това.
(3) Срокът по предходната алинея може
да бъде удължен с решение на председателя
на управителния съвет на фонда по молба на
лицето, подало искането, и при наличие на
уважителни причини.
Чл. 9. (1) С решение на управителния съвет
на фонда искането се оставя без разглеждане,
когато:
1. искането не е подадено в срока по чл. 77ф,
ал. 2 ЗППЦК и по отношение на съответното лице не са налице особени непредвидени
обстоятелства;
2. ако в срока, определен от председателя
на управителния съвет по реда на чл. 8, ал. 2
и 3, нередовностите на искането не са били
отстранени.
(2) В тридневен срок от датата на заседанието на управителния съвет на фонда, на което
е прието решението по ал. 1, то се изпраща
на лицето, направило искането.
Г л а в а

ш е с т а

РЕД ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИЯ
Чл. 10. (1) Председателят на управителния
съвет на фонда изпраща за становище на
квестора, ликвидатора или синдика на инвестиционния посредник или управляващото
дружество препис от искането за изплащане на
компенсация в 7-дневен срок от постъпването
му, а ако то е нередовно – в 7-дневен срок от
отстраняване на нередовностите на искането.
(2) Квесторът, ликвидаторът или синдикът може да изрази писмено становище за
основателността на искането за изплащане
на компенсация в 30-дневен срок от получаването му.
(3) В становището по ал. 2 се посочват и:
видът и описанието на клиентските активи;
наличието на обстоятелствата по чл. 77г, ал. 2
ЗППЦК по отношение на лицето, направило
искането; данни, необходими за оценката на
съответните клиентски активи, както и дали
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от датата на решението по чл. 1, ал. 2 или
настъпване на събитието по чл. 1, ал. 3 до
датата на искането за компенсация лицето е
получило плащане и в какъв размер от инвестиционния посредник, съответно управляващото дружество, за вземанията, възникнали
във връзка с клиентските активи, предмет
на искането.
(4) Към становището по ал. 2 се прилагат
следните документи:
1. договорите или други документи, представляващи основание за възникване на вземанията на клиента по чл. 77в, ал. 1 ЗППЦК;
2. правни актове относно наложени тежести и обезпечения (запори, залози и др.)
и модалитети по отношение на клиентски
активи – предмет на искането;
3. документи относно лицето, за чиято
сметка е действал клиентът – в случаите,
когато клиентът е действал за чужда сметка;
4. писмени данни и/или документи, удостоверяващи наличие на обстоятелства по
чл. 77г, ал. 2 и 3 и чл. 77ц ЗППЦК;
5. писмени данни и/или документи, необходими за оценката на клиентските активи – предмет на искането;
6. писмени данни и документи относно
размера на задълженията на клиента към
инвестиционния посредник или управляващото дружество.
(5) В процеса на разглеждане на искането
за изплащане на компенсация председателят
на управителния съвет на фонда има право
по всяко време да изисква допълнителна информация и документи от лицето, направило
искането, както и от квестора, ликвидатора
или синдика.
(6) След получаване на становището по ал. 2
или след изтичане на срока по ал. 2, когато
становище не е получено, председателят на
управителния съвет на фонда организира извършването на оценка на клиентските активи
на лицето, направило искането, по реда и при
условията, посочени в наредбата по чл. 77в,
ал. 3 ЗППЦК.
Чл. 11. (1) Въз основа на събраната информация и писмени документи във връзка
с искането за изплащане на компенсация
управителният съвет на фонда с решение:
1. установява налице ли е вземане, подлежащо на компенсация;
2. одобрява оценката на клиентските активи
и определя размера на вземането, подлежащо
на компенсация;
3. определя размера на компенсацията;
4. произнася се налице ли са условия за
спиране изплащането на компенсация на
основание чл. 77ц ЗППЦК;
5. при наличие на клиентски активи, по
които има наложени тежести или които служат за обезпечение – по реда на чл. 77у, ал. 5
ЗППЦК, определя съответната припадаща се
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част от компенсацията, която няма да бъде
изплатена на клиента до вдигане на тежестта
или обезпечението.
(2) Решението по ал. 1 се взема в срока по
чл. 77ф, ал. 3 ЗППЦК, освен ако не е налице
разрешение на Комисията за финансов надзор
за удължаване на този срок.
(3) В тридневен срок от датата на заседанието на управителния съвет на фонда, на което
е прието решението по ал. 1, то се изпраща
на лицето, направило искането.
Г л а в а

с е д м а

РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИЯТА
Чл. 12. (1) В срока по чл. 11, ал. 3 заверен
препис от решението по чл. 11, ал. 1, с което
е установено, че е налице вземане, подлежащо
на компенсация, се изпраща на обслужващата
банка заедно с индивидуализиращи данни
за съответното лице и други данни съгласно
договора с обслужващата банка.
(2) Лицето, имащо право на компенсация,
може да получи плащане на компенсацията от
фонда чрез обслужващата банка, като представи пред обслужващата банка решението
по чл. 11, ал. 1 и следните документи:
1. за физическите лица – лична карта или
документ за самоличност на чуждестранното
физическо лице;
2. за юридическите лица – единен идентификационен код или удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ и актуално удостоверение
за регистрация на юридическото лице, с което
се удостоверяват лицата, които го управляват
и представляват, с посочване на техни лични
данни по документ за самоличност.
Г л а в а

о с м а

АДМИНИСТРАТИВНОНАК АЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Чл. 13. (1) Лицата, които са извършили нарушения на наредбата, както и лицата, които
са допуснали извършването на такива нарушения, се наказват съгласно чл. 221 ЗППЦК.
(2) А ктовете за установяване на нарушенията се съставят от упълномощени от
заместник-председателя длъжностни лица, а
наказателните постановления се издават от
заместник-председателя.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват
по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. „Клиентски активи“ по смисъла на тази
наредба са паричните средства, финансовите
инструменти и другите активи на клиентите
на инвестиционния посредник, съответно
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управляващото дружество, които той държи,
администрира или управлява за тяхна сметка
във връзка с предоставените от него услуги по
чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, съответно по чл. 86, ал. 2,
т. 1 от Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и на други предприятия
за колективно инвестиране, включително лихвите, дивидентите и други подобни плащания.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 77ф, ал. 9 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и е приета с Решение
№ 134-Н от 11.04.2012 г. на Комисията за
финансов надзор.
§ 3. Комисията за финансов надзор дава
задължителни указания по прилагането на
наредбата.
За председател:
Ангел Джалъзов
4150

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № Iз-1711 от 2009 г. за оборудването
на помещенията за настаняване на задържани
лица в структурите на Министерството на
вътрешните работи и реда в тях (обн., ДВ,
бр. 78 от 2009 г.; изм., бр. 40 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 след думите „специален регистър“
се добавя „(приложение № 9)“.
2. Алинея 10 се отменя.
§ 2. Създава се чл. 11а:
„Чл. 11а. (1) При задържане на лица в
структура на МВР, в която не са обособени
места за настаняване на задържани лица и
същата е отдалечена от структурата, в която
има обособени такива:
1. заповедта за задържане се издава в
4 екземпляра, като четвъртият екземпляр се
предава на структурата, в която се настанява
задържаното лице;
2. при необходимост от прин удителен
престой на задържаното лице в рамките на
24 часа служителят, работещ с него, е длъжен
да създаде организация за конвоиране;
3. полицейският орган, задържал лицето,
изисква по телефона от оперативния дежурен
в оперативна дежурна част (ОДЧ) пореден
номер на заповед за задържане, след което
му докладва необходимата информация, касаеща задържането, с оглед отразяването є
в съответния специален регистър и Книгата
за задържани лица;
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4. ръководителите на структурите на МВР,
където се води документация по задържането,
създават необходимата организация за наличност в ОДЧ на поредни номера от деловодния
специален регистър извън работно време, в
празнични или почивни дни;
5. полицейският орган, издал заповедта за
задържане по реда на т. 2, е длъжен в първия
работен ден чрез ръководителя на структурата
на МВР да представи в съответното деловодство екземпляр от заповедта с приложените
документи.
(2) Полицейски органи на структури на
МВР, в които няма обособени места за настаняване на задържани лица, задържат лица,
като изискат пореден номер на заповед за
задържане по реда на ал. 1, т. 3. При спазване
на реда за вътрешна кореспонденция в МВР
четвъртият екземпляр от заповедта за задържане се предава на съответното длъжностно
лице по чл. 24, ал. 1 от структурата на МВР, в
която има обособено място за настаняване на
задържани лица и в която ще бъде настанено
задържаното лице.
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(3) Четвъртият екземпляр от заповедта за
задържане се вписва и в специалния регистър
на структурата на МВР, в която се настанява
задържаното лице, като в Книгата за задържани лица в графа 17 „Забележка“ се вписват
данните на задържалия лицето служител от
другата структура на МВР.“
§ 3. В чл. 24, ал. 3 думата „пряко“ се заличава.
§ 4. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Задържаните лица се освобождават
непосредствено преди привличане в качество
на обвиняем по реда на НПК.“
§ 5. В чл. 47 ал. 3 се отменя.
§ 6. В чл. 87, ал. 1, т. 12 думите „(Съгласно
ЗМВР и ППЗМВР)“ се заменят с „(приложение № 9)“.
§ 7. В § 6 от преходните и заключителните
разпоредби думите „генералния комисар“ се
заменят с „главния секретар“.
§ 8. Създава се п ри ложение № 9 к ъм
чл. 11, ал. 4:
„Приложение № 9
към чл. 11, ал. 4

ДЕЛОВОДЕН СПЕЦИАЛЕН РЕГИСТЪР ЗА ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА ЛИЦА
1.
№
по
ред

4151

2.

3.

№
Час на
и дата
задържане
на заповедта
за задържане

4.

5.

Вх. №, когато
заповедта е издадена
от полицейски орган
от друга структура на
МВР

Основание
за
задържане

6.

7.

8.

Име,
ЕГН Длъжност, име
презиме,
и фамилия
фамилия на
на служителя,
задържаното
задържал
лице
лицето

9.
Забележка

“
Министър:
Цветан Цветанов
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Д ЪРЖ А ВНИ ВЕДОМСТ ВА ,
У ЧРЕЖ ДЕНИ Я И ОБЩ ИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-27
от 11 април 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и
3 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета
на Община Стара Загора, Решение № 103, т. І
по протокол № 6 от 16.02.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора, становище от Регионалния инспекторат по образованието – Стара
Загора, и становище на експертната комисия,
назначена със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г.,
изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501
от 19.10.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, поради оптимизация на училищната мрежа в гр. Стара Загора, намаляване
броя на учениците и възможност за по-ефективно управление на училището и сградния фонд,
считано от 01.09.2012 г. преобразувам VІІ ОУ
„Митрополит Методий Кусев“ – гр. Стара Загора,
и гимназия „Христо Ботев“ – гр. Стара Загора, в
СОУ „Христо Ботев“ – гр. Стара Загора, община
Стара Загора, област Стара Загора.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
2. Имуществото на VІІ ОУ „Митрополит
Методий Кусев“ – гр. Стара Загора, и гимназия
„Христо Ботев“ – гр. Стара Загора, е общинска
собственост и ще продължи да се ползва от преобразуваното училище.
3. Задължителната документация на VІІ ОУ
„Митрополит Методий Кусев“ – гр. Стара Загора,
и гимназия „Христо Ботев“ – гр. Стара Загора, да
се съхранява в преобразуваното училище.
4. Учениците от VІІ ОУ „Митрополит Методий
Кусев“ – гр. Стара Загора, и от гимназия „Христо
Ботев“ – гр. Стара Загора, ще продължат да се
обучават в преобразуваното училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
преобразуваното училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4233

Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-28
от 11 април 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2
и 3 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета
на Община Стара Загора, Решение № 103, т. ІІ
по протокол № 6 от 16.02.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора, становище от Регионалния инспекторат по образованието – Стара

Загора, и становище на експертната комисия,
назначена със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г.,
изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501
от 19.10.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, поради оптимизация на
училищната мрежа в гр. Стара Загора, трайна
тенденция от намаляване броя на подлежащите
на задължително обучение и наличието на паралелки под нормативно определения минимум в
училището, считано от 01.09.2012 г. преобразувам
ІІІ ОУ „Кольо Ганчев“ – гр. Стара Загора, община
Стара Загора, област Стара Загора, в НУ „Кольо
Ганчев“ – гр. Стара Загора, община Стара Загора,
област Стара Загора.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
2. Имуществото на ІІІ ОУ „Кольо Ганчев“ – гр.
Стара Загора, община Стара Загора, област Стара
Загора, е общинска собственост и ще продължи
да се ползва от преобразуваното училище.
3. Учениците от прогимназиалния етап на ІІІ
ОУ „Кольо Ганчев“ – гр. Стара Загора, община
Стара Загора, област Стара Загора, се пренасочват към СОУ „Иван Вазов“ – гр. Стара Загора,
община Стара Загора, област Стара Загора, при
условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на учениците
от прогимназиалния етап на ІІІ ОУ „Кольо Ганчев“ – гр. Стара Загора, община Стара Загора,
област Стара Загора, да се съхранява в СОУ
„Иван Вазов“ – гр. Стара Загора, община Стара
Загора, област Стара Загора.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
преобразуваното училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4234

Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-29
от 11 април 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2, т. 2
ППЗНП след подписване на приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални
и стойностни показатели на Професионална
гимназия по селско стопанство – гр. Нови пазар,
чрез бюджета на Община Нови пазар, подписан от
министъра на земеделието и храните и от кмета
на Община Нови пазар, писмо с изх. № 04-23-55
от 05.03.2012 г. от министъра на финансите за
извършване на корекция по бюджета на Министерството на земеделието и храните и на Община
Нови пазар за 2012 г. и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № 09-448 от
20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед
№ РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на министъра на
образованието, младежта и науката, считано от
01.02.2012 г. определям Професионална гимназия
по селско стопанство – гр. Нови пазар, община
Нови пазар, област Шумен, със статут на общинско училище по смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.
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Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4235

Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-31
от 11 април 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 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини и училища във връзка с молба от лицето,
получило разрешение за откриване на Частен
професиона лен колеж „Източен европейск и
център“ – Пловдив, изменям Заповед № РД-14102 от 25.04.2008 г. (ДВ, бр. 49 от 2008 г.), изм. и
допълнена със Заповед № РД-14-103 от 07.07.2009 г.
(ДВ, бр. 57 от 2009 г.), изм. и допълнена със
Заповед № РД-14-53 от 03.06.2010 г. (ДВ, бр. 48
от 2010 г.), както следва:
Изречението „Училището се управлява и
представлява от Николай Иванов Георгиев“ се
заменя с „Училището се управлява и представ
лява от Георги Василев Найденов.“

4339

Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-32
от 11 април 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 6 и 7 от Наредба № 7
от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини и училища и във връзка с молба от лицето,
получило разрешение за откриване на Частна
детска градина „Приказка без край“ – Пловдив,
изменям Заповед № РД-14-43 от 26.05.2009 г. (ДВ,
бр. 45 от 2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД14-15 от 8.03.2011 г. (ДВ, бр. 25 от 2011 г.), изм.
и доп. със Заповед № РД-14-86 от 28.09.2011 г.
(ДВ, бр. 80 от 2011 г.), както следва:
1. В изречение първо думите „Ана Тодорова
Трендафилова“ се заличават.
2. Изречението „Детската градина се управ
л ява и представл ява от Веселина Тръндева
Георгиева“ се изменя с „Детската градина се
управлява и представлява от Силвия Йовкова
Стоянова.“

4236

Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-33
от 11 април 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 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини и училища и във връзка с молба от лицето,

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

получило разрешение за откриване на Частен
професиона лен колеж „Хармони я“ – Софи я,
изменям Заповед № РД-14-56 от 4.06.2010 г. (ДВ,
бр. 48 от 2010 г.), изм. и допълнена със Заповед
№ РД-14-133 от 25.08.2010 г. (ДВ, бр. 72 от 2010 г.),
както следва:
Изречението „Колежът се управлява и представлява от Нина Георгиева Калоянова“ се заменя с „Колежът се управлява и представлява
от Николай Александров Кошаревски.“

4237

Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-34
от 11 април 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 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини и училища разрешавам на „Лиди“ – ООД,
представлявано от Лили Тодорова Бурдиняшка,
ЕИК 175125951, със седалище и адрес на управ
ление Софи я 170 0, район „Ст удентск и“, ул.
Проф. Христо Вакарелски 10, вх. Б, ет. 3, ап. 7,
да открие Частна целодневна детска градина
„Лиди“ – София.
1. Възпитанието и обучението в детската градина се организират и провеждат по утвърдена
програма в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание
и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна целодневна
детска градина „Лиди“ – София, е: София, кв.
Бояна, ул. Розариум 8, кв. 3, УПИ V-228, имот
пл. № 380, кад. лист 639, по плана на вилна
зона Бояна.
4. Възпитанието и обучението на децата се
провеждат на адрес: София, кв. Бояна, ул. Розариум 8, кв. 3, УПИ V-228, имот пл. № 380, кад.
лист 639, по плана на вилна зона Бояна.
5. Детската градина се управлява и представ
лява от Лили Тодорова Бурдиняшка.

4238

Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-35
от 11 април 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 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски
градини и у чилища разрешавам на „Саброса – 1981“ – ЕООД, представлявано от Веселина
Христова Стойчева, ЕИК 200700887, със седалище
и адрес на управление София 1303, район „Възраждане“, бул. Александър Стамболийски 143,
вх. А, ет. 1, ап. 2, да открие Частна целодневна
детска градина „Синьо езеро“ – София.
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1. Възпитанието и обучението в детската градина се организират и провеждат по утвърдена
програма в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание
и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна целодневна
детска градина „Синьо езеро“ – София, е: София, кв. Горна баня, ул. Синьото езеро 9А, кв.
25, УПИ ХІ-14.
4. Възпитанието и обучението на децата се
провеждат на адрес: София, кв. Горна баня, ул.
Синьото езеро 9А, кв. 25, УПИ ХІ-14.
5. Детската градина се управлява и представ
лява от Анета Петкова Стойчева.

4239

Министър:
С. Игнатов

Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-37
от 11 април 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 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини
и училища разрешавам на „Капри“ – ЕООД,
представлявано от Димитър Борисов Попов,
ЕИК 103120721, със седалище и адрес на управ
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ление Варна, район „Приморски“, ж.к. Левски,
ул. Студентска 21, вх. Б, ет. 3, ап. 34, да открие
Частно начално училище „Талант“ – Варна.
1. Училището има право да организира и
провежда обучение в дневна форма по утвърден
учебен план за начален етап на основната степен
на образование.
2. Училището има право да издава удостоверение за завършен клас, удостоверение за
завършен начален етап на основно образование.
3. Официалният адрес на Частно начално
училище „Талант“ – Варна, е: Варна, кв. Аспарухово – Южна промишлена зона.
4. Обучението се провежда на адрес: Варна,
кв. Аспарухово – Южна промишлена зона.
5. Училището се управлява и представлява
от Виолета Георгиева Сертева.

4241

ЗАПОВЕД № РД-14-36
от 11 април 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 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини
и училища разрешавам на „Фънки Мънки Киндергардън“ – ООД, представлявано от Лиляна
Георгиева Атанасова, ЕИК 200761160, със седалище
и адрес на управление София 1407, ж.к. Лозенец,
бул. Никола Вапцаров 47, да открие Частна целодневна детска градина „Фънки Мънки“ – София.
1. Възпитанието и обучението в детската градина се организират и провеждат по утвърдена
програма в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание
и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна целодневна детска градина „Фънки Мънки“ – София, е:
София, район „Лозенец“, бул. Никола Вапцаров
47, УПИ ІІІ, кв. 1, м. Борисовата градина – Погребите І част.
4. Възпитанието и обучението на децата се
провеждат на адрес: София, район „Лозенец“,
бул. Никола Вапцаров 47, УПИ ІІІ, кв. 1, м.
Борисовата градина – Погребите І част.
5. Детската градина се управлява и представ
лява от Милена Георгиева Тютюнджиева.

4240

ВЕСТНИК

Министър:
С. Игнатов

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-213
от 12 март 2012 г.
На основание чл. 42, ал. 6 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка с извършени
по-точни замервания:
І.1. Актуализирам площта на защитена местност Средногорец в землището на с. Каравелово, община Карлово, област Пловдив, обявена
за историческо място със Заповед № 3813 от
12.12.1974 г. на Министерството на горите и
опазване на природната среда (МГОПС) (ДВ,
бр. 1 от 1975 г.) и прекатегоризирана в защитена
местност със Заповед № РД-329 от 31.03.2003 г.
на министъра на околната среда и водите (ДВ,
бр. 42 от 2003 г.), от 165,000 дка на 155,051 дка.
І.2. В границите, определени с акта за обявяване по т. 1, попадат имоти с номера: 000922,
000978, 000979, 000980, 000981, съгласно картата
на възстановената собственост за землището на
с. Каравелово, ЕК АТТЕ 36186, община Карлово,
област Пловдив, с обща площ 155,051 дка.
І.3. Пълният опис на координатите на точките
на границата на защитена местност Средногорец и картният материал се съхраняват и са на
разположение в Министерството на околната
среда и водите (МОСВ) и в РИОСВ – Пловдив.
На основание на чл. 42, ал. 5 във връзка с
чл. 41, т. 5 от Закона за защитените територии с
цел прецизиране режима на дейностите и обезпечаване на ефективна защита, съответстваща
на предмета на опазване – вековна букова гора
и характерен ландшафт с широколистни горски
и ливадни съобщества:
II.1. Променям режима на дейностите на
защитена местност Средногорец, регламентиран
със Заповед № 3813 от 12.12.1974 г. на МГОПС
за обявяване на защитената територия като
историческо място, както следва:
II.2. В защитената местност се забранява:
II. 2.1. строителство;
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II. 2.2. търсене, проучване и добив на подземни богатства;
II. 2.3. извеждане на сечи, с изключение на
отгледни и санитарни;
II. 2.4. паша и бивакуване на домашни животни;
II. 2.5. палене на огън извън определените
за това места.
ІІІ. Тази заповед отменя режимите, установени
със Заповед № 3813 от 12.12.1974 г. на МГОПС
за обявяване на защитената територия като
историческо място.
IV. Актуализираните данни по тази заповед да
се впишат в Държавния регистър на защитените
територии при МОСВ.
V. Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните
разпоредби на Закона за защитените територии.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Е. Манева
4135

II. 2. В защитената местност се забранява:
II. 2.1. строителство;
II. 2.2. търсене, проучване и добив на подземни богатства.
II. 2.3. извеждане на сечи, с изключение на
отгледни и санитарни;
II. 2.4. паша и бивакуване на домашни животни;
II. 2.5. палене на огън.
III. Тази заповед отменя режима на дейностите,
установени със Заповед № 1050 от 22.12.1987 г. на
КОПС за обявяване на защитената територия.
IV. Актуализираните данни по тази заповед да
се впишат в Държавния регистър на защитените
територии при МОСВ.
V. Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните
разпоредби на Закона за защитените територии.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Е. Манева
4136

ЗАПОВЕД № РД-214
от 12 март 2012 г.
На основание чл. 42, ал. 6 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка с извършени
по-точни замервания:
І.1. Актуализирам площта на защитена местност Средната поляна в землището на с. Богдан, община Карлово, област Пловдив, обявена
за историческо място със Заповед № 1050 от
22.12.1987 г. на председателя на Комитета за
опазване на природната среда (КОПС) при
Министерския съвет (ДВ, бр. 2 от 1988 г.) и
прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-333 от 31.03.2003 г. на министъра на
околната среда и водите (ДВ, бр. 42 от 2003 г.),
от 173,000 дка на 171,947 дка.
І.2. В границите на защитената местност,
определени с акта за обявяване по т. 1, попадат
имоти с номера: 024362, 024363 и 024364, съгласно
картата на възстановената собственост за землището на с. Богдан, ЕК АТТЕ 04563, община Карлово, област Пловдив, с обща площ 171,947 дка.
I.3. Пълният опис на координатите на точките
на границата на защитена местност Средната
поляна и картният материал се съхраняват и са
на разположение в Министерството на околната
среда и водите (МОСВ) и в РИОСВ – Пловдив.
На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41,
т. 5 от Закона за защитените територии с цел
прецизиране режима на дейностите и обезпечаване на ефективна защита, съответстваща на
предмета на опазване – вековна букова гора:
II.1. Променям режима на дейностите на защитена местност Средната поляна, регламентиран
със Заповед № 1050 от 22.12.1987 г. на КОПС при
МС за обявяване на защитената територия като
историческо място, както следва:

ЗАПОВЕД № РД-215
от 12 март 2012 г.
На основание чл. 42, ал. 6 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка с извършени
по-точни замервания:
І.1. Актуализирам площта на защитена местност Находище на блатно кокиче в землището на
с. Виница, община Първомай, област Пловдив,
обявена със Заповед № 1938 от 03.07.1970 г. на
Министерството на горите и горската промишленост – МГГП (ДВ, бр. 65 от 1970 г.), от 190,000
дка на 178,474 дка.
І.2. В границите на защитената местност,
определени с акта за обявяване по т. 1, попадат
имоти с номера: 001001, 001003, 001008, 001013,
съгласно картата на възстановената собственост
за землището на с. Виница, ЕК АТТЕ 11123, община Първомай, област Пловдив, с обща площ
178,474 дка.
І.3. Пълният опис на координатите на точките
на границата на защитена местност Находище на
блатно кокиче и картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на
околната среда и водите (МОСВ) и в РИОСВ –
Пловдив.
На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41,
т. 5 от Закона за защитените територии с цел
прецизиране на режима на дейностите и обезпечаване на ефективна защита, съответстваща
на предмета на опазване – естествено находище
на блатно кокиче:
II.1. Променям режима на дейностите на защитена местност Находище на блатно кокиче,
регламентиран със Заповед № 1938 от 03.07.1970 г.
на МГГП за обявяване на защитената територия,
както следва:
II. 2. В защитената местност се забранява:
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II.2.1. промяна в предназначението и начина
на трайно ползване на земята;
II.2.2. строителство;
II.2.3. разораване и разкопаване на земята;
II.2.4. търсене, проучване и добив на подземни богатства;
II.2.5. изкореняване на екземпляри от блатно
кокиче;
II.2.6. косене на тревната растителност преди
20 юни;
II.2.7. паша и бивакуване на хора и домашни
животни преди 20 юни;
II.2.8. провеждането на дърводобивни дейности за периода 30.11. – 20.06., както и в случаите на преовлажнени почви;
II.2.9. изкореняване на дървесната и храстовата растителност;
II.2.10. залесяване с неместни за района дървесни и храстови видове;
II.2.11. палене на огън.
III. Тази заповед отменя режима на дейностите,
установен със Заповед № 1938 от 03.07.1970 г. на
МГГП за обявяване на защитената територия.
IV. Актуализираните данни по тази заповед да
се впишат в Държавния регистър на защитените
територии при Министерството на околната
среда и водите.
V. Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните
разпоредби на Закона за защитените територии.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Е. Манева
4137
ЗАПОВЕД № РД-216
от 12 март 2012 г.
На основание чл. 42, ал. 6 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка с извършени
по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена местност
Чупренски буки, обявена за буферна зона на резерват „Чупрене“ със Заповед № 887 от 02.10.1986 г.
на председателя на Комитета за опазване на
природната среда при Министерския съвет (ДВ,
бр. 83 от 1986 г.) и прекатегоризирана в защитена
местност Чупренски буки, със Заповед № РД-509
от 12.07.2007 г. на министъра на околната среда
и водите (ДВ, бр. 72 от 2007 г.), попадаща в землищата на с. Стакевци, община Белоградчик,
област Видин; с. Чупрене, с. Репляна и с. Горни
Лом, община Чупрене, област Видин, от 5 423,000
дка на 5 530,604 дка.
2. В границите на защитена местност Чупренски буки, определени със заповедта за обявяване
по т. 1, попадат имоти с номера, както следва:
2.1. имоти с номера: 000749; 199118; 199122;
205136 и 205138, съгласно картата на възстановената
собственост (КВС) за землището на с. Стакевци,
ЕКАТТЕ 68655, община Белоградчик, област Видин, с обща площ 889,367 дка;
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2.2. имоти с номера: 000954; 001174; 001187;
001190; 001196; 001211; 001213; 001216; 001218; 001220;
001223; 001224; 001227; 001229; 001231; 001232;
001234; 001236; 001237; 001238; 001240; 230001;
230003; 230004; 230005; 230006; 230007; 230008;
230009; 230010; 230011; 230012; 230013; 230014;
230015; 231002; 231003; 231004; 231005; 231006; 231007;
231008; 231009; 231010; 231011; 231012; 231013; 231014;
231015; 231016; 231017; 231018; 232001; 232002; 232003;
232004; 232005; 232006; 232007; 232008; 232009;
232010; 232011; 232013; 232014; 232015; 232016; 232017;
232018; 232019; 232020; 237001; 237002; 237006;
561021; 561023; 563006, съгласно КВС за землището
на с. Чупрене, ЕКАТТЕ 81757, община Чупрене,
област Видин, с обща площ 2 571,101 дка;
2.3. имоти с номера: 000818; 000820; 000882;
000891; 000892; 000893; 000900; 159003; 280003;
281002; 292003; 292009; 292013; 292014; 292015;
292017; 292018; 292019; 292020; 292021; 292023,
съгласно К ВС за землището на с. Репл яна,
ЕК АТТЕ 62493, община Чупрене, област Видин,
с обща площ 1 132,692 дка;
2.4. имоти с номера: 000041; 001629; 001634;
001640; 001826; 001828; 001829; 510002; 516002;
516005; 519003; 519005; 519007; 520002; 522008;
608002, съгласно КВС за землището на с. Горни
Лом, ЕК АТТЕ 16571, община Чупрене, област
Видин, с обща площ 937,444 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границата на защитена местност Чупренски
буки и картният материал се съхраняват и са
на разположение в Министерството на околната
среда и водите и в РИОСВ – Монтана.
4. Актуализираните данни по тази заповед да
се впишат в Държавния регистър на защитените
територии при Министерството на околната
среда и водите.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Е. Манева
4138

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-1017
от 12 април 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 4 във връзка с
чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ, писма на Агенция „Пътна
инфраструктура“ с вх. № АУ14-13 от 8.03.2012 г.,
вх. № АУ14-13(3) от 10.04.2012 г. и вх. № АУ1413(5) от 11.04.2012 г.; разрешение на министъра
на регионалното развитие и благоустройството за
изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за АМ „Марица“, участък „Оризово – Харманли“ от км 5+000 до км 71+011,31;
писмо на МОСВ изх. № 12-00-334 от 30.03.2011 г.,
Решение от 2.07.2010 г. на МОСВ за изменение и
допълнение на Решение по ОВОС № 37 от 1994 г.
и Решение по оценка за съвместимостта на МОСВ
№ 04-ОС от 2007 г. по Закона за биологичното
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разнообразие, Решение № 26-ПР от 2011 г. за
преценяване на необходимостта от извършване на
оценка на въздействието върху околната среда и
писмо на МОСВ изх. № 12-00-1120 от 2.09.2011 г.
за влязло в сила решение; писмо на МОСВ изх.
№ 12-00-894 от 2.08.2011 г. – за ПУП – ПП за
реконструкция на линейни мрежи не се изисква извършването на самостоятелна процедура
по екологична оценка, както и самостоятелна
процедура по оценка на съвместимостта; положително становище на Изпълнителната агенция
по горите, рег. индекс ИАГ-10424 от 13.03.2012 г.
относно възлагане изработване на ПУП – ПП;
Решение на МЗХ – Изпълнителна агенция по
горите, рег. индекс ИАГ-9959 от 9.03.2012 г. за
предварително съгласуване за учредяване безсрочно право на строеж върху поземлени имоти
в горски територии без промяна на предназначението – частна държавна собственост (инвестиционно предложение – изграждане на стълбове
за въздушен електропровод 20 kV, изместен във
връзка със строителството на АМ „Марица“);
писмо на Изпълнителната агенция по горите,
рег. индекс ИАГ-14638 от 10.04.2012 г. за влязло в
сила решение, рег. индекс ИАГ-9959 от 9.03.2012 г.;
Решение на МЗХ – Изпълнителна агенция по
горите, рег. индекс ИАГ-9961 от 9.03.2012 г. за
предварително съгласуване за учредяване безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост
(инвестиционно предложение – обслужване на
въздушен електропровод 20 kV, тръбопровод,
подземен БТК кабел и напорен тръбопровод,
изместени във връзка със строителството на АМ
„Марица“); писмо на Изпълнителната агенция по
горите, рег. индекс ИАГ-14640 от 10.04.2012 г. за
влязло в сила решение, рег. индекс ИАГ-9961 от
9.03.2012 г.; Решение № РД-49-40 от 13.03.2012 г.
на минист ъра на земеделието и храните за
предварително съгласуване за учредяване безсрочно право на строеж върху поземлени имоти
в горски територии без промяна на предназначението – частна държавна собственост; писмо
на Министерството на земеделието и храните
№ 12-596 от 11.04.2012 г. за влязло в сила Решение
№ РД-49-40 от 13.03.2012 г.; Решение № КЗЗ-17 от
5.10.2011 г. на Комисията за земеделските земи за
промяна на предназначението на земеделските
земи за неземеделски нужди и утвърждаване на
площадки и трасета за проектиране на обекти
в земеделски земи и приложение № 1 към него;
Решение № КЗЗ-23 от 20.12.2011 г. на Комисията
за земеделските земи за промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски
нужди и утвърждаване на площадки и трасета
за проектиране на обекти в земеделски земи;
съгласуване на техническото задание с Министерството на културата № ЗЗ-НН-0287 от 7.04.2011 г.;
съгласуване с Министерството на културата
№ 12-00-0063 от 26.05.2011 г. за основно трасе
и № ЗЗ-00-0351 от 26.08.2011 г. за изместване
на линейна инфраструктура и комуникации по
трасето на АМ „Марица“; съгласуване с Министерството на отбраната становище рег. № 04-1092 от 1.08.2011 г.; съгласуване с Министерството
на вътрешните работи, дирекция „УССД“, рег.
№ ДС-36907, екз. 1 от 5.08.2011 г.; съгласуване с
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Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населението“ рег. № ПО-ПС-1313, екз. 2 от
10.08.2011 г.; писмо № ВК-01-109 от 29.08.2011 г.
на „Басейнова дирекция Източнобеломорски
район“ – център Пловдив; Решение № 181 от
29.03.2012 г. на Общинския съвет на Община
Димитровград за предварително съгласие за
у ч ред я ва не п ра во на с т роеж за позем лен и
имоти в горска територия и Решение № 180 от
29.03.2012 г. на Общинския съвет на Община
Димитровград за предварително съгласие за
учредяване на сервитут за поземлени имоти в
горска територия и съгласуване с експлоатационните дружества – Държавно предприятие
„Национална компания железопътна инфраструктура“, „Напоителни системи“ – ЕАД – централно
управление; „EVN България Електроразпределение“ – АД; „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Димитровград; „Водоснабдяване
и канализация“ – ООД, Хасково; „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Пловдив; „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Стара
Загора; „Българска телекомуникационна компания“ – АД; „Булгартрансгаз“ – ЕАД; извършено
съобщаване за изработения парцеларен план в
„Държавен вестник“, бр. 16 от 2011 г. и бр. 26 от
2011 г.; протоколи за непостъпили възражения,
проведени обществени обсъждания в общини
Чирпан, Димитровград, Хасково и Харманли;
протокол на Националния експертен съвет по
устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) при МРРБ № УТ-01-02-08
от 15.03.2012 г. и Заповед № РД-02-14-495 от
1.03.2012 г., одобрявам подробен устройствен
план – парцеларeн план за обект: АМ „Марица“ от
км 5+000 до км 71+011,31 – изместване на линейна техническа инфраструктура и селскостопански
пътища – напоителни канали, ел. проводи 20 kV,
газопроводи, водопроводи, т.т. кабели, тръбопроводи, корекции на реки, дюкери, съоръжения
към селскостопански пътища, жп линии и пътен
възел Тополовград, поземлен фонд, горски фонд
и населени места, на територията на землищата,
както следва: гр. Чирпан, с. Зетьово и с. Златна
ливада, община Чирпан, област Стара Загора;
с. Ябълково, с. Крум, с. Добрич, с. Крепост и
с. Воден, община Димитровград, с. Александрово
и с. Узунджово, община Хасково, гр. Харманли,
с. Поляново и с. Преславец, община Харманли,
област Хасково, съгласно приетите и одобрени
графични части, представляващи неразделна
част от заповедта:
На основание чл. 60, ал. 1 АПК и предвид
това, че се налага да се подобри организацията
и условията на пътната инфраструктура, за да се
гарантират животът и здравето на гражданите
и за да се защитят особено важни държавни и
обществени интереси, допускам предварително
изпълнение на заповедта.
Мотиви:
Автомагистрала „Марица“ представлява едно
от основните трасета на републиканската пътна
мрежа и е част от Общоевропейски транспортен
коридор № ІV, както и от Трансевропейската
автомагистрала „Север – Юг“ на международен
път Е80 и свързва както България с Турция, така
и Европа с Азия.
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Допускането на предварително изпълнение
ще ускори реализацията на неизградените участъци на магистралата. Това ще допринесе за
осигуряване модерни експлоатационни условия,
ще подобри функционирането и стандарта на
транспортно обслужване на международния и
вътрешния трафик и ще подобри безопасността
и сигурността на движението.
Предварителното изпълнение може да се обжалва пред Административния съд – София-град,
в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез МРРБ.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК тази заповед подлежи
на обжалване пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването є
в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
За министър:
Д. Симидчиев

4245

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-323
от 13 март 2012 г.
На основание чл. 183, ал. 1 от Закона за
корпоративното подоходно облагане утвърждавам списък на общини, в които за предходната
година преди текущата безработицата е със или
над 35 на сто по-висока от средната за страната
за същия период, съгласно приложението.
Министър:
С. Дянков
Приложение
Списък на общините с равнище на безработица
със или над 35 на сто по-високо от средното за
страната за 2011 г.
№ по ред
1
І.

Област/община
2
Благоевград

1.
2.
3.
4.
5.
II.

Белица
Гърмен
Симитли
Струмяни
Якоруда
Бургас

1.
2.
3.
ІІI.

Руен
Средец
Сунгурларе
Варна

1.
2.
3.
4.
5.
6.
ІV.

Аврен
Ветрино
Вълчи дол
Долни чифлик
Дългопол
Провадия
Велико Търново

1.
2.

Елена
Златарица
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1
3.
4.
5.
V.

2
Полски Тръмбеш
Стражица
Сухин дол
Видин

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Белоградчик
Бойница
Брегово
Грамада
Димово
Кула
Макреш
Ново село
Ружинци
Чупрене

VI.

Враца

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Борован
Бяла Слатина
Криводол
Мездра
Мизия
Оряхово
Роман
Хайредин

VІI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
VІІI.

Добрич
Генерал Тошево
Добрич – селска
Каварна
Крушари
Тервел
Шабла
Кърджали

1.
2.
3.
4.

Ардино
Джебел
Кирково
Крумовград

IX.

Кюстендил

1.
2.
3.
4.

Бобошево
Кюстендил
Невестино
Сапарева баня

Х.

Ловеч

1.
2.
3.
4.
5.

Летница
Луковит
Тетевен
Угърчин
Ябланица

ХI.

Монтана

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Берковица
Бойчиновци
Брусарци
Вълчедръм
Вършец
Георги Дамяново
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1
7.
8.
9.
10.

Лом
Медковец
Чипровци
Якимово

ХІI.

Пазарджик

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Батак
Брацигово
Велинград
Лесичово
Ракитово
Септември
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2

ХІIІ.

Перник

1.
2.
3.
ХІV.

Брезник
Ковачевци
Трън
Плевен

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ХV.

Гулянци
Долна Митрополия
Долни Дъбник
Искър
Кнежа
Левски
Никопол
Пордим
Червен бряг
Пловдив

1.
2.
3.
4.
5.
6.
ХVI.

Брезово
Кричим
Първомай
Садово
Стамболийски
Съединение
Разград

1.
2.
3.
4.
5.
6.
ХVІI.

Завет
Исперих
Кубрат
Лозница
Самуил
Цар Калоян
Русе

1.
2.
3.
4.
5.
6.
ХVІІI.

Борово
Бяла
Вятово
Две могили
Сливо поле
Ценово
Силистра

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Алфатар
Главиница
Дулово
Кайнарджа
Ситово
Тутракан

1
ХIX.
1.
2.
3.
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2
Сливен
Котел
Сливен
Твърдица

ХХ.

Смолян

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ХХI.

Баните
Борино
Девин
Доспат
Златоград
Мадан
Неделино
Рудозем
Чепеларе
Софийска област

1.
2.
3.
4.
ХХІI.

Долна баня
Ихтиман
Правец
Самоков
Стара Загора

1.
2.
3.
4.
5.
6.
ХХІІI.

Братя Даскалови
Гурково
Мъглиж
Николаево
Павел баня
Чирпан
Търговище

1.
2.
3.
4.
ХХІV.

Антоново
Омуртаг
Опака
Попово
Хасково

1.
2.
3.
4.
5.
XXV.

Ивайловград
Маджарово
Симеоновград
Стамболово
Тополовград
Шумен

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
XXVI.

Велики Преслав
Венец
Върбица
Каолиново
Каспичан
Никола Козлево
Нови пазар
Смядово
Хитрино
Ямбол

1.
2.
3.

4.
4232

Болярово
Елхово
Стралджа
Тунджа
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗАПОВЕД № РД-40-8
от 11 април 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21 ЗОС, чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
Отчуждавам реална част от ПИ № 518, кв. 7а,
местност НПЗ Искър – Север – ІІ част и Трасе
на І метродиаметър, с площ на отчуждаваната
част 205 кв. м, попадаща в кръстовище при
о.т. 31 на ул. Подпоручик Йордан Тодоров, и
обект „Трасе на І метродиаметър в обхват от
бул. Цариградско шосе до Летищен комплекс
„София“, при граници на частта: кръстовище
при о.т. 31 на ул. Подпоручик Йордан Тодоров
и ПИ № 518 въз основа на влязъл в сила ПУП,
одобрен с Решение № 416 по протокол № 109
от 15.05.2007 г. на СОС и Решение № 387 по
протокол № 16 от 10.07.2008 г. на СОС.
Собственици: Ради Станиславов Ву тев и
Александър Петров Александров.
Определям равностойно парично обезщетение в размер 35 367 лв., както следва:
1. Ради Станиславов Вутев – 1/2 ид. ч., размер на обезщетението – 17 683,50 лв.;
2. А лександър Петров А лександров – 1/2
ид. ч., размер на обезщетението – 17 683,50 лв.
Паричното обезщетение на собствениците
да се внесе в „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, и след 10.05.2012 г. да започне изплащане на паричното обезщетение по банковата
сметка на правоимащите.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам предварително изпълнение при следните
обстоятелства:
Изграждането на обект „Трасе на І метродиаметър в обхват от бул. Цариградско шосе до
Летищен комплекс „София“ като най-големия
инфраструктурен обект за София има първо
степенно значение за Столичната община.
Предвид тежката транспортна обстановка
в София строителството на обекта ще облек
чи трафика и ще осигури бърз, ефективен и
безопасен превоз на жителите на комплексите
„Младост“, „Дружба“ и „Искър“ до центъра и
летището. Ще се намалят задръстванията на
трафика и замърсяването на въздуха в града.
Неизпълнението на обекта или отлагането
му във времето ще засегне значително обществените интереси на граж даните, свързани с
подобряване на транспортните и екологичните
проблеми на столицата.
Обектът се финансира от Оперативна прог рама „Транспорт“ на Европейск и я съюз и
о бщ и нск и я бюд же т, к ат о за к ъ снен ие т о на
отчуждителните процедури и на обекта като
цяло ще има значителни финансови последици
за града и Столичната община.
Обектът е включен в Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска
собственост на СО за 2012 г., приета с Решение № 74 на Столичния общински съвет от
23.02.2012 г.
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Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните процедури, ще способства за срочното
извършване на строителните работи и ще се
избегнат вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение
след издаване на заповедите за отчуждаване с
право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.

4173

К мет:
Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-40-9
от 11 април 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21 ЗОС, чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
Отчуждавам реална част от ПИ № 61, кв.
19, местност НПЗ Искър – Север – І, ІІ и ІІІ
част и Трасе на І метродиаметър, с площ на
от ч у ж даваната част 412 к в. м, попа даща в
обект „Трасе на І метродиаметър в обхват от
бул. Цариградско шосе до Летищен комплекс
„София“, при граници на частта: ПИ № 909,
ул. Подпоручик Йордан Тодоров, ПИ № 126 и
част от ПИ № 61 въз основа на влязъл в сила
ПУП, одобрен с Решение № 416 по протокол
№ 109 от 15.05.2007 г. на СОС, Решение № 387
по протокол № 16 от 10.07.2008 г. на СОС и Заповед № РД-09-50-1132 от 8.08.2008 г. на главния
архитект на СО.
Собственик – Павлинка Василева Николова.
Определям равностойно парично обезщетение в размер 75 013 лв.
Паричното обезщетение на собственика да се
внесе в „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“,
и след 10.05.2012 г. да започне изплащане на
паричното обезщетение по банковата сметка
на правоимащия.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам предварително изпълнение при следните
обстоятелства:
Изграждането на обект „Трасе на І метродиаметър в обхват от бул. Цариградско шосе до
Летищен комплекс „София“ като най-големия
инфраструктурен обект за София има първо
степенно значение за Столична община.
Предвид тежката транспортна обстановка
в София строителството на обекта ще облекчи трафика и ще осигури бърз, ефективен и
безопасен превоз на жителите на комплексите
„Младост“, „Дружба“ и „Искър“ до центъра и
летището. Ще се намалят задръстванията на
трафика и замърсяването на въздуха в града.
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Незпълнението на обекта или отлагането
му във времето ще засегне значително обществените интереси на граж даните, свързани с
подобряване на транспортните и екологичните
проблеми на столицата.
Обектът се финансира от Оперативна прог рама „Транспорт“ на Европейск и я съюз и
о бщ и нск и я бюд же т, к ат о за к ъ снен ие т о на
отчуждителните процедури и на обекта като
цяло ще има значителни финансови последици
за града и Столична община.
Обектът е включен в Програма за придобиване,
управление и разпореждане с общинска собственост на СО за 2012 г., приета с Решение № 74
на Столичния общински съвет от 23.02.2012 г.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните процедури, ще способства за срочното
извършване на строителните работи и ще се
избегнат вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение
след издаване на заповедите за отчуждаване с
право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред А дминистративния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“
пред А дминистративния съд – София-град.
К мет:
Й. Фандъкова
4174
ЗАПОВЕД № РД-40-10
от 11 април 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21 ЗОС, чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
Отчуждавам реална част от ПИ № 111, кв.
22, местност НПЗ Искър – Север – І, ІІ и ІІІ
част и Трасе на І метродиаметър, с площ на
отчуждаемата част 393 кв. м, попадаща в ул.
Подпоручик Йордан Тодоров и обект „Трасе на
І метродиаметър в обхват от бул. Цариградско
шосе до Летищен комплекс „София“, при граници на частта: ПИ № 60, ПИ № 644, ПИ № 643
и ПИ № 111 въз основа на влязъл в сила ПУП,
одобрен с Решение № 416 по протокол № 109
от 15.05.2007 г. на СОС и Решение № 387 по
протокол № 16 от 10.07.2008 г. на СОС.
Собственици – Стоян Йорданов Младенов и
Ягодинка Йорданова Вучкова.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 71 554 лв., както следва:
1. Стоян Йорданов Младенов – 1/2 ид. част,
размер на обезщетението – 35 777 лв.;
2. Ягодинка Йорданова Вучкова – 1/2 ид. част,
размер на обезщетението – 35 777 лв.

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 7

Паричното обезщетение на собствениците
да се внесе в „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, и след 10.05.2012 г. да започне изплащане на паричното обезщетение по банковата
сметка на правоимащите.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам предварително изпълнение при следните
обстоятелства:
Изграждането на обект „Трасе на І метродиаметър в обхват от бул. Цариградско шосе до
Летищен комплекс „София“ като най-големия
инфраструктурен обект за София има първостепенно значение за Столична община.
Предвид тежката транспортна обстановка
в София строителството на обекта ще облекчи трафика и ще осигури бърз, ефективен и
безопасен превоз на жителите на комплексите
„Младост“, „Дружба“ и „Искър“ до центъра и
летището. Ще се намалят задръстванията на
трафика и замърсяването на въздуха в града.
Неизпълнението на обекта или отлагането
му във времето ще засегне значително обществените интереси на граж даните, свързани с
подобряване на транспортните и екологичните
проблеми на столицата.
Обектът се финансира от Оперативна прог рама „Транспорт“ на Европейск и я съюз и
о бщ и нск и я бюд же т, к ат о за к ъ снен ие т о на
отчуждителните процедури и на обекта като
цяло ще има значителни финансови последици
за града и Столична община.
Обектът е включен в Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на СО за 2012 г., приета с Решение № 74
на Столичния общински съвет от 23.02.2012 г.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните процедури, ще способства за срочното
извършване на строителните работи и ще се
избегнат вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение
след издаване на заповедите за отчуждаване с
право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – София-град.
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Кмет:
Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-40-11
от 11 април 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21 ЗОС, чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
Отчуждавам реална част от ПИ № 112, кв.
3а, м. НПЗ Искър – Север – ІІ част, с площ на
отчуждаемата част 333 кв. м, попадаща в ул.
Подпоручик Йордан Тодоров, и обект „Трасе на
І метродиаметър в обхват от бул. Цариградско
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шосе до Летищен комплекс „София“, при граници на частта: ПИ № 644, ПИ № 60, част от ПИ
№ 112 и ПИ без номер въз основа на влязъл в
сила ПУП, одобрен с Решение № 416 по протокол
№ 109 от 15.05.2007 г. на СОС, Решение № 387 по
протокол № 16 от 10.07.2008 г. на СОС и Заповед
№ 185 от 18.04.1996 г. на кмета на район „Искър“.
С обс т вен и к – „М и ла но Ре“ – ООД, ЕИ К
131470020.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 59 337 лв.
Паричното обезщетение на собственика да се
внесе в „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“,
и след 10.05.2012 г. да започне изплащане на
паричното обезщетение по банковата сметка
на правоимащия.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам предварително изпълнение при следните
обстоятелства:
Изграждането на обект „Трасе на І метродиаметър в обхват от бул. Цариградско шосе до
Летищен комплекс „София“ като най-големия
инфраструктурен обект за София има първостепенно значение за Столична община.
Предвид тежката транспортна обстановка в
София строителството на обекта ще облекчи трафика и ще осигури бърз, ефективен и безопасен
превоз на жителите на комплексите „Младост“,
„Дружба“ и „Искър“ до центъра и летището.
Ще се намалят задръстванията на трафика и
замърсяването на въздуха в града.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване
на транспортните и екологичните проблеми на
столицата.
Обектът се финансира от Оперативна програма „Транспорт“ на Европейския съюз и общинския бюджет, като закъснението на отчуждителните процедури и на обекта като цяло ще
има значителни финансови последици за града
и Столична община.
Обектът е включен в Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на СО за 2012 г., приета с Решение № 74
на Столичния общински съвет от 23.02.2012 г.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение
след издаване на заповедите за отчуждаване с
право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – София-град.

4176

Кмет:
Й. Фандъкова
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ЗАПОВЕД № РД-40-12
от 11 април 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21 ЗОС, чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
Отчуждавам реална част от ПИ № 126, кв.
19, местност НПЗ Искър – Север – І, ІІ и ІІІ
част и Трасе на І метродиаметър, с площ на
отчуждаемата част 831 кв. м, попадаща в обект
„Трасе на І метродиаметър в обхват от бул.
Цариградско шосе до Летищен комплекс „София“, при граници на частта: от две страни ул.
Подпоручик Йордан Тодоров, ПИ № 111, ПИ
№ 126 и ПИ № 61 въз основа на влязъл в сила
ПУП, одобрен с Решение № 416 по протокол
№ 109 от 15.05.2007 г. на СОС и Решение № 387
по протокол № 16 от 10.07.2008 г. на СОС.
Собственици: Василка Илиева Стоянова,
Мариана Цветанова Василева, Радостина Цветанова Кисьова, Никола Димитров Стоянов, Стоян
Димитров Стоянов, Люба Велинова Йорданова,
Стоимен Йорданов Йорданов, Венелин Йорданов
Йорданов, Цветанка Ангелова Здравкова, Петко
Ангелов Петков, Иван Енчев Кръстев, Венета Енчева Владимирова, Григор Георгиев Апостолов,
Бойка Здравкова Апостолова, Елена Цветанова
Апостолова, Георги Цветанов Апостолов, Цецилия Тодорова Делчева, Петко Тодоров Пешев,
Божидар Ангелов Йошев, Стоилка Георгиева
Атанасова, Лиляна Любенова Димитрова, Васил
Николов Димитров, Илиянка Добрева Гекова,
Виолета Петкова Гаврилова, Петко Димитров
Илиев, Марийка Станоева Харалампиева и Боян
Станоев Бонев.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 137 109 лв., както следва:
1. Василка Илиева Стоянова – 1144/69984
ид. ч., размер на обезщетението – 2241 лв.;
2. Мариана Цветанова Василева – 1144/69984
ид. ч., размер на обезщетението – 2241 лв.;
3. Радостина Цветанова Кисьова – 1144/69984
ид. ч., размер на обезщетението – 2241 лв.;
4. Никола Димитров Стоянов – 3432/69984
ид. ч., размер на обезщетението – 6724 лв.;
5. Стоян Димит ров Стоянов – 3432/69984
ид. ч., размер на обезщетението – 6724 лв.;
6. Люба Велинова Йорданова – 2184/69984
ид. ч., размер на обезщетението – 4279 лв.;
7. Стоимен Йорданов Йорданов – 2184/69984
ид. ч., размер на обезщетението – 4279 лв.;
8. Венелин Йорданов Йорданов – 2184/69984
ид. ч., размер на обезщетението – 4279 лв.;
9. Цветанка Ангелова Здравкова – 2160/69984
ид. ч., размер на обезщетението – 4232 лв.;
10. Петко Ангелов Петков – 2160/69984 ид. ч.,
размер на обезщетението – 4232 лв.;
11. Иван Енчев Кръстев – 2160/69984 ид. ч.,
размер на обезщетението – 4232 лв.;
12. Венета Енчева Владимирова – 2160/69984
ид. ч., размер на обезщетението – 4232 лв.;
13. Григор Георгиев Апостолов – 2160/69984
ид. ч., размер на обезщетението – 4232 лв.;
14. Бойка Здравкова Апостолова – 720/69984
ид. ч., размер на обезщетението – 1411 лв.;
15. Елена Цветанова Апостолова – 720/69984
ид. ч., размер на обезщетението – 1411 лв.;
16. Георги Цветанов Апостолов – 720/69984
ид. ч., размер на обезщетението – 1411 лв.;
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17. Цецилия Тодорова Делчева – 2160/69984
ид. ч., размер на обезщетението – 4232 лв.;
18. Петко Тодоров Пешев – 2160/69984 ид. ч.,
размер на обезщетението – 4232 лв.;
19. Бож идар А нгелов Йошев – 4320/69984
ид. ч., размер на обезщетението – 8463 лв.;
20. Стоилка Георгиева Атанасова – 4320/69984
ид. ч., размер на обезщетението – 8463 лв.;
21. Лиляна Любенова Димитрова – 3564/69984
ид. ч., размер на обезщетението – 6982 лв.;
22. Васил Николов Димитров – 3564/69984
ид. ч., размер на обезщетението – 6982 лв.;
23. Илиянка Добрева Гекова – 7938/69984
ид. ч., размер на обезщетението – 15 552 лв.;
24. Виолета Петкова Гаврилова – 2511/69984
ид. ч., размер на обезщетението – 4919 лв.;
25. Петко Димитров Илиев – 2511/69984 ид. ч.,
размер на обезщетението – 4919 лв.;
2 6. М ари й к а С т а но ев а Х ар а л а м п иев а –
356 4/6998 4 и д. ч., ра змер на о б е зще т ен ие то – 6982 лв.;
27. Боян Станоев Бонев – 3564/69984 ид. ч.,
размер на обезщетението – 6982 лв.
Паричното обезщетение на собствениците да
се внесе в „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, и след 10.05.2012 г. да започне изплащане
на паричното обезщетение по банковата сметка
на правоимащите.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам предварително изпълнение при следните
обстоятелства:
Изграждането на обект „Трасе на І метродиаметър в обхват от бул. Цариградско шосе до
Летищен комплекс „София“ като най-големия
инфраструктурен обект за София има първостепенно значение за Столична община.
Предвид тежката транспортна обстановка в
София строителството на обекта ще облекчи трафика и ще осигури бърз, ефективен и безопасен
превоз на жителите на комплексите „Младост“,
„Дружба“ и „Искър“ до центъра и летището.
Ще се намалят задръстванията на трафика и
замърсяването на въздуха в града.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване
на транспортните и екологичните проблеми на
столицата.
Обектът се финансира от Оперативна програма „Транспорт“ на Европейския съюз и общинския бюджет, като закъснението на отчуждителните процедури и на обекта като цяло ще
има значителни финансови последици за града
и Столична община.
Обектът е включен в Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на СО за 2012 г., приета с Решение № 74
на Столичния общински съвет от 23.02.2012 г.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.

ВЕСТНИК
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Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение
след издаване на заповедите за отчуждаване с
право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – София-град.

4177

Кмет:
Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-40-13
от 11 април 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21 ЗОС, чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
От ч у ж да вам реа л на час т о т ПИ № 303,
кв. 28а, местност кв. 54, ж. к. Дружба І част,
ж. к. Дружба 1, с площ на отчуждаемата част
585 кв. м, попадаща в обект „Трасе на І метродиаметър в обхват от бул. Цариградско шосе
до Летищен комплекс „София“, при граници
на частта: общински терен и УПИ ІІ – „За обществено строителство“, кв. 28а, въз основа на
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 28
по протокол № 24 от 30.03.2001 г. на СОС, Решение № 416 по протокол № 109 от 15.05.2007 г.
на СОС, Заповед № РД-50-09-185 от 19.06.1989 г.
на главния архитект на София, Заповед № РД09-50-74 от 19.02.1997 г. на главния архитект на
София и Заповед № 987 от 11.10.2000 г. на кмета
на район „Искър“.
Собственици: Йорданка Цветкова Манолова,
Стефан Цветков Костов и Веска Райчова Костова.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 60 080 лв., както следва:
1. Йорданка Цветкова Манолова – 1/3 ид. ч.,
размер на обезщетението – 20 026 лв.;
2. Стефан Цветков Костов – 1/3 ид. ч., размер
на обезщетението – 20 027 лв.;
3. Веска Райчова Костова – 1/3 ид. ч., размер
на обезщетението – 20 027 лв.
Паричното обезщетение на собствениците да
се внесе в „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, и след 10.05.2012 г. да започне изплащане
на паричното обезщетение по банковата сметка
на правоимащите.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам предварително изпълнение при следните
обстоятелства:
Изграждането на обект „Трасе на І метродиаметър в обхват от бул. Цариградско шосе до
Летищен комплекс „София“ като най-големия
инфраструктурен обект за София има първостепенно значение за Столична община.
Предвид тежката транспортна обстановка
в София строителството на обекта ще облек
чи трафика и ще осигури бърз, ефективен и
безопасен превоз на жителите на комплексите
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„Младост“, „Дружба“ и „Искър“ до центъра и
летището. Ще се намалят задръстванията на
трафика и замърсяването на въздуха в града.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване
на транспортните и екологичните проблеми на
столицата.
Обектът се финансира от Оперативна програма „Транспорт“ на Европейския съюз и общинския бюджет, като закъснението на отчуждителните процедури и на обекта като цяло ще
има значителни финансови последици за града
и Столична община.
Обектът е включен в Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на СО за 2012 г., приета с Решение № 74
на Столичния общински съвет от 23.02.2012 г.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение
след издаване на заповедите за отчуждаване с
право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – София-град.
Кмет:
Й. Фандъкова
4178
ЗАПОВЕД № РД-40-14
от 11 април 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21 ЗОС, чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
Отчуждавам реална част от ПИ № 630, кв. 19,
местност НПЗ Искър – Север – І, ІІ и ІІІ част
и Трасе на І метродиаметър, с площ на отчуждаваната част 84 кв. м, попадаща в кръгово
кръстовище на ул. Подпоручик Йордан Тодоров
и ул. Неделчо Бончев и обект „Трасе на І метро
диаметър в обхват от бул. Цариградско шосе
до Летищен комплекс „София“, при граници на
частта: ПИ № 630 и кръгово кръстовище на ул.
Подпоручик Йордан Тодоров и ул. Неделчо Бончев въз основа на влязъл в сила ПУП, одобрен с
Решение № 416 по протокол № 109 от 15.05.2007 г.
на СОС, Решение № 387 по протокол № 16 от
10.07.2008 г. на СОС и Заповед № РД-09-50-1132
от 8.08.2008 г. на главния архитект на СО.
Собственик – Павлинка Василева Николова.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 15 294 лв.

ВЕСТНИК
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Паричното обезщетение на собственика да се
внесе в „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“,
и след 10.05.2012 г. да започне изплащане на
паричното обезщетение по банковата сметка
на правоимащия.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам предварително изпълнение при следните
обстоятелства:
Изграждането на обект „Трасе на І метродиаметър в обхват от бул. Цариградско шосе до
Летищен комплекс „София“ като най-големия
инфраструктурен обект за София има първостепенно значение за Столична община.
Предвид тежката транспортна обстановка
в София строителството на обекта ще облек
чи трафика и ще осигури бърз, ефективен и
безопасен превоз на жителите на комплексите
„Младост“, „Дружба“ и „Искър“ до центъра и
летището. Ще се намалят задръстванията на
трафика и замърсяването на въздуха в града.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване
на транспортните и екологичните проблеми на
столицата.
Обектът се финансира от Оперативна програма „Транспорт“ на Европейския съюз и общинския бюджет, като закъснението на отчуждителните процедури и на обекта като цяло ще
има значителни финансови последици за града
и Столична община.
Обектът е включен в Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на СО за 2012 г., приета с Решение № 74
на Столичния общински съвет от 23.02.2012 г.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение
след издаване на заповедите за отчуждаване с
право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – София-град.
Кмет:
Й. Фандъкова
4179
ЗАПОВЕД № РД-40-15
от 11 април 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21 ЗОС, чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
Отчуждавам реална част от ПИ № 767, кв. 1,
1а, местност Цариградско шосе – 7-и – 11-и км,
с площ на отчуждаваната част 815 кв. м, попадаща в ул. Кръстю Пастухов и обект „Трасе на
І метродиаметър в обхват от бул. Цариградско
шосе до Летищен комплекс „София“, при граници
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на частта: ПИ № 1333; УПИ ХІ-767, кв. 1; ул.
Капитан Димитър Списаревски; УПИ І-767, кв. 1а
и ПИ № 1334 въз основа на влязъл в сила ПУП,
одобрен с Решение № 416 по протокол № 109 от
15.05.2007 г. на СОС и Заповед № РД-09-50-76 от
21.02.2000 г. на главния архитект на СО.
Собственици: Златка Димитрова Трайкова,
Тодор Стоянов Симов, Албена Николова Михайлова и Илиянка Николова Вуковска.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 76 676 лв., както следва:
Златка Димитрова Трайкова – 1/2 ид.ч., размер на обезщетението – 38 338 лв.;
Тодор Стоянов Симов – 1/4 ид.ч., размер на
обезщетението – 19 169 лв.;
А лбена Николова Ми хайлова – 1/8 ид.ч.,
размер на обезщетението – 9584 лв.;
Или янка Николова Ву ковска – 1/8 и д.ч.,
размер на обезщетението – 9585 лв.
Паричното обезщетение на собствениците да
се внесе в „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, и след 10.05.2012 г. да започне изплащане
на паричното обезщетение по банковата сметка
на правоимащите.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам предварително изпълнение при следните
обстоятелства:
Изграждането на обект „Трасе на І метродиаметър в обхват от бул. Цариградско шосе до
Летищен комплекс „София“ като най-големия
инфраструктурен обект за София има първостепенно значение за Столичната община.
Предвид тежката транспортна обстановка в
София строителството на обекта ще облекчи трафика и ще осигури бърз, ефективен и безопасен
превоз на жителите на комплексите „Младост“,
„Дружба“ и „Искър“ до центъра и летището.
Ще се намалят задръстванията на трафика и
замърсяването на въздуха в града.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване
на транспортните и екологичните проблеми на
столицата.
Обектът се финансира от Оперативна програма „Транспорт“ на Европейския съюз и общинския бюджет, като закъснението на отчуждителните процедури и на обекта като цяло ще
има значителни финансови последици за града
и Столична община.
Обектът е включен в Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на СО за 2012 г., приета с Решение № 74
на Столичния общински съвет от 23.02.2012 г.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение
след издаване на заповедите за отчуждаване с
право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
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Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – София-град.
Кмет:
Й. Фандъкова
4180
ЗАПОВЕД № РД-40-16
от 11 април 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21 ЗОС, чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
Отчуждавам цял поземлен имот № 781, до
кв. 10, местност НПЗ Искър – Север – ІІ част
и „Трасе на І метродиаметър“ с площ за отчуждаване 320 кв. м, попадаща в ул. Подпоручик
Йордан Тодоров и обект „Трасе на І метродиаметър в обхват от бул. Цариградско шосе до
Летищен комплекс „София“, при граници: ПИ
№ 4, кв.10 и от три страни ул. Подпоручик Йордан Тодоров въз основа на влязъл в сила ПУП,
одобрен с Решение № 416 по протокол № 109 от
15.05.2007 г. на СОС, Решение № 387 по протокол
№ 16 от 10.07.2008 г. на СОС и Заповед № 829 от
15.07.2005 г. на кмета на район „Искър“.
Собственици: Маргарита Славчева Николова
и Стефан Славчев Георгиев.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 58 262 лв., както следва:
1. Маргарита Славчева Николова – 1/2 ид.ч.,
размер на обезщетението – 29 131 лв.;
2. Стефан Славчев Георгиев – 1/2 ид.ч., размер
на обезщетението – 29 131 лв.
Паричното обезщетение на собствениците да
се внесе в „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, и след 10.05.2012 г. да започне изплащане
на паричното обезщетение по банковата сметка
на правоимащите.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам предварително изпълнение при следните
обстоятелства:
Изграждането на обект „Трасе на І метродиаметър в обхват от бул. Цариградско шосе до
Летищен комплекс „София“ като най-големия
инфраструктурен обект за София има първо
степенно значение за Столичната община.
Предвид тежката транспортна обстановка
в София строителството на обекта ще облек
чи трафика и ще осигури бърз, ефективен и
безопасен превоз на жителите на комплексите
„Младост“, „Дружба“ и „Искър“ до центъра и
летището. Ще се намалят задръстванията на
трафика и замърсяването на въздуха в града.
Неизпълнението на обекта или отлагането
му във времето ще засегне значително обществените интереси на граж даните, свързани с
подобряване на транспортните и екологичните
проблеми на столицата.
Обектът се финансира от Оперативна прог рама „Транспорт“ на Европейск и я съюз и
о бщ и нск и я бюд же т, к ат о за к ъ снен ие т о на
отчуждителните процедури и на обекта като
цяло ще има значителни финансови последици
за града и Столичната община.
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Обектът е включен в Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска
собственост на СО за 2012 г., приета с Решение № 74 на Столичния общински съвет от
23.02.2012 г.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните процедури, ще способства за срочното
извършване на строителните работи и ще се
избегнат вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение
след издаване на заповедите за отчуждаване с
право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.

4181

Кмет:
Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-40-17
от 11 април 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21 ЗОС, чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
Отчуждавам реална част от ПИ № 862, кв. 15,
местност НПЗ Искър – Север – ІІІ част, с площ
на отчуждаваната част 84 кв.м, попадаща в кръговото кръстовище на ул. Подпоручик Йордан
Тодоров и ул. Подполковник Васил Златарев, и
обект „Трасе на І метродиаметър в обхват от
бул. Цариградско шосе до Летищен комплекс
„София“, при граници на частта: от три страни
кръговото кръстовище на ул. Подпоручик Йордан
Тодоров и ул. Подполковник Васил Златарев, и
УПИ ІІ 862 „за офиси, складове и работилници“, кв. 15, въз основа на влязъл в сила ПУП,
одобрен с Решение № 387 по протокол № 16 от
10.07.2008 г. на СОС и Решение № 416 по протокол № 109 от 15.05.2007 г. на СОС.
С о б с т в е н и к – „ М и р е а“ – Е О ОД , Е И К
131253077.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 15 294 лв.
Паричното обезщетение на собственика да се
внесе в „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“,
и след 10.05.2012 г. да започне изплащане на
паричното обезщетение по банковата сметка
на правоимащия.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам предварително изпълнение при следните
обстоятелства:
Изграждането на обект „Трасе на І метродиаметър в обхват от бул. Цариградско шосе до
Летищен комплекс „София“ като най-големия
инфраструктурен обект за София има първо
степенно значение за Столичната община.

ВЕСТНИК

БРОЙ 33

Предвид тежката транспортна обстановка
в София строителството на обекта ще облек
чи трафика и ще осигури бърз, ефективен и
безопасен превоз на жителите на комплексите
„Младост“, „Дружба“ и „Искър“ до центъра и
летището. Ще се намалят задръстванията на
трафика и замърсяването на въздуха в града.
Неизпълнението на обекта или отлагането
му във времето ще засегне значително обществените интереси на граж даните, свързани с
подобряване на транспортните и екологичните
проблеми на столицата.
Обектът се финансира от Оперативна прог рама „Транспорт“ на Европейск и я съюз и
о бщ и нск и я бюд же т, к ат о за к ъ снен ие т о на
отчуждителните процедури и на обекта като
цяло ще има значителни финансови последици
за града и Столичната община.
Обектът е включен в Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска
собственост на СО за 2012 г., приета с Решение № 74 на Столичния общински съвет от
23.02.2012 г.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните процедури, ще способства за срочното
извършване на строителните работи и ще се
избегнат вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение
след издаване на заповедите за отчуждаване с
право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.

4182

Кмет:
Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-40-18
от 11 април 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21 ЗОС, чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
Отчуждавам реална част от ПИ № 909, кв. 19,
местност НПЗ Искър – Север – ІІ част и „Трасе
на І метродиаметър“, с площ на отчуждаваната
част 490 кв.м, попадаща в обект „Трасе на І метродиаметър в обхват от бул. Цариградско шосе
до Летищен комплекс „София“, при граници на
частта: ул. Подпоручик Йордан Тодоров, ПИ
№ 61, част от ПИ № 909 и ПИ № 869, кв. 19 въз
основа на влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение
№ 416 по протокол № 109 от 15.05.2007 г. на СОС,
Решение № 387 по протокол № 16 от 10.07.2008 г.
на СОС, Заповед № РД-09-50-1132 от 08.08.2008 г.
на главния архитект на СО и Заповед № 1588 от
20.11.2006 г. на кмета на район „Искър“.
Собственик – „Акорн“ – ООД, ЕИК 175055613.

БРОЙ 33

ДЪРЖАВЕН

Определям равностойно парично обезщетение
в размер 76 740 лв.
Паричното обезщетение на собственика да се
внесе в „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“,
и след 10.05.2012 г. да започне изплащане на
паричното обезщетение по банковата сметка
на правоимащия.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам предварително изпълнение при следните
обстоятелства:
Изграждането на обект „Трасе на І метродиаметър в обхват от бул. Цариградско шосе до
Летищен комплекс „София“ като най-големия
инфраструктурен обект за София има първостепенно значение за Столичната община.
Предвид тежката транспортна обстановка в
София строителството на обекта ще облекчи трафика и ще осигури бърз, ефективен и безопасен
превоз на жителите на комплексите „Младост“,
„Дружба“ и „Искър“ до центъра и летището.
Ще се намалят задръстванията на трафика и
замърсяването на въздуха в града.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване
на транспортните и екологичните проблеми на
столицата.
Обектът се финансира от Оперативна програма „Транспорт“ на Европейския съюз и общинския бюджет, като закъснението на отчуждителните процедури и на обекта като цяло ще
има значителни финансови последици за града
и Столичната община.
Обектът е включен в Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на СО за 2012 г., приета с Решение № 74
на Столичния общински съвет от 23.02.2012 г.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение
след издаване на заповедите за отчуждаване с
право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – София-град.

4183

Кмет:
Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-40-19
от 11 април 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21 ЗОС, чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
Отчуждава реална част от ПИ № 928, местност
Трасе на І метродиаметър, с площ на отчуждаваната част 1523 кв.м, попадаща в обект „Трасе на І

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 3

метродиаметър в обхват от бул. Цариградско шосе
до Летищен комплекс „София“, при граници на
частта: бул. Проф. Цветан Лазаров, част от ПИ
№ 928, ПИ № 956 и част от ПИ № 928 въз основа
на влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 416
по протокол № 109 от 15.05.2007 г. на СОС.
Собственик – „Хели Ер – САУ“ – АД, ЕИК
121448470.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 156 412 лв.
Паричното обезщетение на собственика да се
внесе в „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“,
и след 10.05.2012 г. да започне изплащане на
паричното обезщетение по банковата сметка
на правоимащия.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам предварително изпълнение при следните
обстоятелства:
Изграждането на обект „Трасе на І метродиаметър в обхват от бул. Цариградско шосе до
Летищен комплекс „София“ като най-големия
инфраструктурен обект за София има първостепенно значение за Столичната община.
Предвид тежката транспортна обстановка
в София строителството на обекта ще облек
чи трафика и ще осигури бърз, ефективен и
безопасен превоз на жителите на комплексите
„Младост“, „Дружба“ и „Искър“ до центъра и
летището. Ще се намалят задръстванията на
трафика и замърсяването на въздуха в града.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване
на транспортните и екологичните проблеми на
столицата.
Обектът се финансира от Оперативна програма „Транспорт“ на Европейския съюз и общинския бюджет, като закъснението на отчуждителните процедури и на обекта като цяло ще
има значителни финансови последици за града
и Столичната община.
Обектът е включен в Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на СО за 2012 г., приета с Решение № 74
на Столичния общински съвет от 23.02.2012 г.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение
след издаване на заповедите за отчуждаване с
право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – София-град.

4184

Кмет:
Й. Фандъкова

С Т Р.

84

ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № РД-40-20
от 11 април 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21 ЗОС, чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
От ч у ж да ва м реа л на час т о т ПИ № 956,
местност Трасе на І метродиаметър, с площ на
отчуждаваната част 1601 кв.м, попадаща в ул.
Кръстю Пастухов и обект „Трасе на І метродиаметър в обхват от бул. Цариградско шосе до
Летищен комплекс „София“, при граници на
частта: ПИ № 928, ПИ № 963, ПИ без номер и
част от ПИ № 956 въз основа на влязъл в сила
ПУП, одобрен с Решение № 416 по протокол
№ 109 от 15.05.2007 г. на СОС.
Собственик – „Хели Ер – САУ“ – АД, ЕИК
121448470.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 164 423 лв.
Паричното обезщетение на собственика да се
внесе в „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“,
и след 10.05.2012 г. да започне изплащане на
паричното обезщетение по банковата сметка
на правоимащия.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам предварително изпълнение при следните
обстоятелства:
Изграждането на обект „Трасе на І метродиаметър в обхват от бул. Цариградско шосе до
Летищен комплекс „София“ като най-големия
инфраструктурен обект за София има първостепенно значение за Столична община.
Предвид тежката транспортна обстановка в
София строителството на обекта ще облекчи трафика и ще осигури бърз, ефективен и безопасен
превоз на жителите на комплексите „Младост“,
„Дружба“ и „Искър“ до центъра и летището.
Ще се намалят задръстванията на трафика и
замърсяването на въздуха в града.
Неизпълнението на обекта или отлагането
му във времето ще засегне значително обществените интереси на граж даните, свързани с
подобряване на транспортните и екологичните
проблеми на столицата.
Обектът се финансира от Оперативна програма „Транспорт“ на Европейския съюз и общинския бюджет, като закъснението на отчуждителните процедури и на обекта като цяло ще
има значителни финансови последици за града
и Столичната община.
Обектът е включен в Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на СО за 2012 г., приета с Решение № 74
на Столичния общински съвет от 23.02.2012 г.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение
след издаване на заповедите за отчуждаване с
право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.

ВЕСТНИК

БРОЙ 33

Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – София-град.

4185

Кмет:
Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-40-21
от 11 април 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21 ЗОС, чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
Отчуждавам реална част от ПИ № 963, кв. 7,
местност Цариградско шосе 7-и км – 11-и км и
Трасе на І метродиаметър, с площ за отчуждаваната част 448 кв. м, попадаща в ул. Кръстю
Пастухов и обект „Трасе на І метродиаметър в
обхват от бул. Цариградско шосе до Летищен
комплекс „София“, при граници на частта: част
от ПИ № 963, имот без планоснимачен номер и
ПИ № 956, въз основа на влязъл в сила ПУП,
одобрен с Решение № 416 по протокол № 109 от
15.05.2007 г. на СОС, Заповед № РД-09-50-1657 от
22.10.2010 г. на главния архитект на СО и Заповед
№ 167 от 23.02.2007 г. на кмета на район „Искър“.
Собственик – „СИМА“ – ООД, ЕИК 103822062.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 46 010 лв.
Паричното обезщетение на собственика да се
внесе в „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“,
и след 10.05.2012 г. да започне изплащане на
паричното обезщетение по банковата сметка
на правоимащия.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам предварително изпълнение при следните
обстоятелства:
Изграждането на обект „Трасе на І метродиаметър в обхват от бул. Цариградско шосе до
Летищен комплекс „София“ като най-големия
инфраструктурен обект за София има първостепенно значение за Столичната община.
Предвид тежката транспортна обстановка в
София строителството на обекта ще облекчи трафика и ще осигури бърз, ефективен и безопасен
превоз на жителите на комплексите „Младост“,
„Дружба“ и „Искър“ до центъра и летището.
Ще се намалят задръстванията на трафика и
замърсяването на въздуха в града.
Неизпълнението на обекта или отлагането
му във времето ще засегне значително обществените интереси на граж даните, свързани с
подобряване на транспортните и екологичните
проблеми на столицата.
Обектът се финансира от Оперативна програма „Транспорт“ на Европейския съюз и общинския бюджет, като закъснението на отчуждителните процедури и на обекта като цяло ще
има значителни финансови последици за града
и Столичната община.
Обектът е включен в Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на СО за 2012 г., приета с Решение № 74
на Столичния общински съвет от 23.02.2012 г.

БРОЙ 33

ДЪРЖАВЕН

Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение
след издаване на заповедите за отчуждаване с
право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – София-град.

4186

Кмет:
Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-40-22
от 11 април 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21 ЗОС, чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
Отчуждавам цял поземлен имот № 1092, до
кв. 7, местност НПЗ Искър – Север – І, ІІ и ІІІ
част, с площ за отчуждаване 347 кв. м, попадащ
в бул. Искърско шосе и обект „Трасе на І мет
родиаметър в обхват от бул. Цариградско шосе
до Летищен комплекс „София“, при граници:
ПИ № 818 и бул. Искърско шосе, въз основа на
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 416
по протокол № 109 от 15.05.2007 г. на СОС, Решение № 387 по протокол № 16 от 10.07.2008 г.
на СОС, Заповед № 986 от 28.10.2009 г. на кмета
на район „Искър“.
Собственик – неустановен.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 63 178 лв.
На основание чл. 29, ал. 2 ЗОС паричното
обезщетение на неустановения собственик да
се внесе по сметка на Столична община, IBAN
BG 72 SOMB 9130 333 0083 01 в „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, след 10.05.2012 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам предварително изпълнение при следните
обстоятелства:
Изграждането на обект „Трасе на І метродиаметър в обхват от бул. Цариградско шосе до
Летищен комплекс „София“ като най-големия
инфраструктурен обект за София има първостепенно значение за Столичната община.
Предвид тежката транспортна обстановка в
София строителството на обекта ще облекчи трафика и ще осигури бърз, ефективен и безопасен
превоз на жителите на комплексите „Младост“,
„Дружба“ и „Искър“ до центъра и летището.
Ще се намалят задръстванията на трафика и
замърсяването на въздуха в града.
Неизпълнението на обекта или отлагането му
във времето ще засегне значително обществените
интереси на гражданите, свързани с подобряване
на транспортните и екологичните проблеми на
столицата.

ВЕСТНИК
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Обектът се финансира от Оперативна програма „Транспорт“ на Европейския съюз и общинския бюджет, като закъснението на отчуждителните процедури и на обекта като цяло ще
има значителни финансови последици за града
и Столичната община.
Обектът е включен в Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска
собственост на СО за 2012 г., приета с Решение № 74 на Столичния общински съвет от
23.02.2012 г.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение
след издаване на заповедите за отчуждаване с
право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – София-град.

4187

Кмет:
Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-40-23
от 11 април 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21 ЗОС, чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
Отчуждавам реална част от ПИ № 1103, до
кв. 19, местност НПЗ Искър – Север – ІІ част, с
площ на отчуждаваната част 572 кв. м, попадаща
в улица (кръгово кръстовище: о.т. 194а-194б-194в194г), и обект „Трасе на І метродиаметър в обхват
от бул. Цариградско шосе до Летищен комплекс
„София“, при граници на частта: ПИ № 630, ПИ
№ 1125, ул. Неделчо Бончев и ул. Подпоручик
Йордан Тодоров, въз основа на влязъл в сила
ПУП, одобрен с Решение № 416 по протокол
№ 109 от 15.05.2007 г. на СОС, Решение № 387
по протокол № 16 от 10.07.2008 г. на СОС, Заповед № РД-09-50-1132 от 8.08.2008 г. на главния
архитект на СО и Заповед № 499 от 3.06.2011 г.
на кмета на район „Искър“.
С о б с т в е н и к – „ Де к о р е а л “ – О ОД , Е И К
200938917.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 104 144 лв.
Паричното обезщетение на собственика да се
внесе в „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“,
и след 10.05.2012 г. да започне изплащане на
паричното обезщетение по банковата сметка на
правоимащия.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение при следните обстоятелства:

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

Изграждането на обект „Трасе на І метродиаметър в обхват от бул. Цариградско шосе до
Летищен комплекс „София“ като най-големия
инфраструктурен обект за София има първо
степенно значение за Столичната община.
Предвид тежката транспортна обстановка
в София строителството на обекта ще облек
чи трафика и ще осигури бърз, ефективен и
безопасен превоз на жителите на комплексите
„Младост“, „Дружба“ и „Искър“ до центъра и
летището. Ще се намалят задръстванията на
трафика и замърсяването на въздуха в града.
Неизпълнението на обекта или отлагането
му във времето ще засегне значително обществените интереси на граж даните, свързани с
подобряване на транспортните и екологичните
проблеми на столицата.
Обектът се финансира от Оперативна прог рама „Транспорт“ на Европейск и я съюз и
о бщ и нск и я бюд же т, к ат о за к ъ снен ие т о на
отчуждителните процедури и на обекта като
цяло ще има значителни финансови последици
за града и Столичната община.
Обектът е включен в Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска
собственост на СО за 2012 г., приета с Решение № 74 на Столичния общински съвет от
23.02.2012 г.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните процедури, ще способства за срочното
извършване на строителните работи и ще се
избегнат вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение
след издаване на заповедите за отчуждаване с
право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред А дминистративния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“
пред А дминистративния съд – София-град.

4188

К мет:
Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-40-24
от 11 април 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка
с чл. 21 ЗОС, чл. 60, ал. 1 АПК нареждам:
Отчуждавам цял поземлен имот № 1105, до
кв. 19, местност НПЗ Искър – Север – ІІ част,
с площ за отчуждаване 94 кв. м, попадаща в
обект „Трасе на I метродиаметър в обхват от
бул. Цариградско шосе до Летищен комплекс
„София“, при граници на имота: ПИ № 909, ПИ
№ 1104, ул. Подпоручик Йордан Тодоров, въз
основа на влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 416 по протокол № 109 от 15.05.2007 г.
на СОС, Решение № 387 по протокол № 16 от

ВЕСТНИК
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10.07.2008 г. на СОС и Заповед № РД-09-501132 от 8.08.2008 г. на главния архитект на СО
и Заповед № 499 от 2.06.2011 г. на кмета на
район „Искър“.
С о б с т в е н и к – „ Де к о р е а л “ – О ОД , Е И К
200938917.
Определям равностойно парично обезщетение в размер 17 115 лв., както следва:
Паричното обезщетение на собственика да се
внесе в „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“,
и след 10.05.2012 г. да започне изплащане на
паричното обезщетение по банковата сметка
на правоимащия.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам предварително изпълнение при следните
обстоятелства:
Изграждането на обект „Трасе на І метродиаметър в обхват от бул. Цариградско шосе до
Летищен комплекс „София“ като най-големия
инфраструктурен обект за София има първо
степенно значение за Столичната община.
Предвид тежката транспортна обстановка
в София строителството на обекта ще облек
чи трафика и ще осигури бърз, ефективен и
безопасен превоз на жителите на комплексите
„Младост“, „Дружба“ и „Искър“ до центъра и
летището. Ще се намалят задръстванията на
трафика и замърсяването на въздуха в града.
Неизпълнението на обекта или отлагането
му във времето ще засегне значително обществените интереси на граж даните, свързани с
подобряване на транспортните и екологичните
проблеми на столицата.
Обектът се финансира от Оперативна прог рама „Транспорт“ на Европейск и я съюз и
о бщ и нск и я бюд же т, к ат о за к ъ снен ие т о на
отчуждителните процедури и на обекта като
цяло ще има значителни финансови последици
за града и Столичната община.
Обектът е включен в Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска
собственост на СО за 2012 г., приета с Решение № 74 на Столичния общински съвет от
23.02.2012 г.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременното приключване на отчуждителните процедури, ще способства за срочното
извършване на строителните работи и ще се
избегнат вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат парично обезщетение
след издаване на заповедите за отчуждаване с
право на обжалване.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК
подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София-град.

4189

К мет:
Й. Фандъкова
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ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА БОТЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 67
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 и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Ботевград, реши:
1. Одобрява специализирани план-схеми за
газификация към подробния устройствен план
(ПУП) на с. Рашково, с. Радотина, с. Трудовец
и с. Гурково, община Ботевград.
2. Възлага на кмета на Община Ботевград
да организира извършването на произтичащите
от решението процедури.
На основане чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Ботевград до А дминистративния съд – София
област.
Председател:
Й. Лалчева
4065

ОБЩИНА БРЕЗНИК
РЕШЕНИЕ № 80
от 26 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Брезник, реши:
Одобрява проекта за изменение на план за
улична регулация на част от кв. 16, 18 и 19 по
регулационния план на с. Муртинци, с който
се изменя уличната регулация на улица с о.т.
53-52-51-45-44, като същата се стеснява от 12 на
8 м, при което се изменя уличнорегулационната
линия на УПИ І-77, кв. 19, УПИ І-73 и УПИ
ІІ-73, кв. 18, и УПИ VIII-71, кв. 16. Променят
се осовите линии, като отпадат о.т. 45-44 и се
образуват три нови осови точки 139, 140 и 141.
Изменя се уличната регулация в участъка на
улица с о.т. 44-74, като същата се стеснява от
8 на 6 м, осовата линия се запазва и се изменя
уличнорег улационната лини я на У ПИ II-73,
ІІІ-91, V-92, VII-94, X-94 и XI-163 в кв. 18 според
кафявите линии, щрихи и цифри и зелените
линии и щрихи в плана за регулация.
Председател:
В. Добринов
4103

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БУРГАС
ЗАПОВЕД № РД-09-21
от 2 април 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ, протокол
№ 2 от 21.07.2011 г. на Областни я експертен
съвет по устройство на територията и Решение
№ 3 от 23.03.2012 г. на комисията по чл. 17,
ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ нареждам:
Одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизира-
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ната територия „Кабел 20 kV от ЖР стълб № 39
от ВЛ „Соколово“ за захранване на трафопост
в УПИ VІІІ, м. 12, м. Кабата, за фотоволтаична централа в с. Винарско, община Камено,
преминаващо през имоти 4, 5, 29, 34, 84, 7018,
7025, 12011, 12065, 12080 по КВС на с. Винарско,
община Камено, и през имоти 100 и 164 по КВС
на с. Малка поляна, община Айтос.
Заповедта може да се обжалва от заинтересуваните лица в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ чрез областния
управител пред Административния съд – Бургас.
За областен управител:
Зл. Дукова
4142
ЗАПОВЕД № РД-09-25
от 9 април 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ, протокол
№ 4 от 28.10.2010 г. на Областния експертен
съвет по устройство на територията и Решение № КЗЗ-03 от 1.03.2012 г. на Комисията за
земеделск ите земи към Министерството на
земеделието и храните нареждам:
Одобрявам подробни устройствени планове – парцеларни планове за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия, както следва:
Отвеждащи канализационни колектори от
ПСОВ Слънчев бряг с местонахождение поземлен имот № 61056.20.19, м. Чешме тарла, землище
с. Равда, до брегови кладенец в поземлен имот
№ 00833.5.178, м. Пречиствателна, землище на
гр. А хелой, община Поморие. Трасето на обекта
преминава през имоти с идентификатори по
КК на: с. Равда, община Несебър – 61056.20.111,
61056.33.100, 61056.33.101, 61056.34.102, 61056.35.100,
61056.36.100, 61056.45.101, 61056.54.18, 61056.46.101,
61056.47.100, 61056.48.100, 61056.79.101; гр. А хелой, община Поморие – 00833.4.424, 00833.5.399,
00833.81.100, 00833.81.101, 00833.81.102.
Довеждащи канализационни колектори от
КПС 10 и КПС 10А, разположени в поземлен имот
№ 51500.503.37, гр. Несебър, до ПСОВ Равда, в
имоти № 00833.5.108 и № 00833.5.355, м. Пречиствателна, землище на гр. А хелой, община
Поморие. Трасето на обекта преминава през
имоти с идентификатори по КК на: гр. Нес еб ър – 5150 0.75.25, 5150 0.75.27, 5150 0.76.4 0,
51500.76.41, 51500.77.37; с. Равда, община Несебър – 61356.54.18, 61356.48.100, 61356.50.100,
61356.51.101, 61356.52.100, 61356.53.100, 61356.53.101,
61356.53.102, 61356.81.102; гр. А хелой, община
Поморие – 00833.4.424, 00833.5.380, 00833.5.398,
00833.5.402.
Заповедта може да се обжалва от заинтересуваните лица в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ на основание чл. 215,
ал. 1 и 4 ЗУТ чрез областния управител пред
Административния съд – Бургас.
Областен управител:
К. Гребенаров
4143
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ОБЩИНА ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 270-6
от 28 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1 и 7
ЗОС по предложение на кмета на Община Варна
с изх. № ЗАО 5272 от 14.02.2012 г. Общинският
съвет – гр. Варна, одобрява подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
за УПИ ХVІІ-328, ХVІІІ-329, ХІХ-330 и улична
регулация от О.Т. 101 до О.Т. 102, кв. 11 по плана
на вилна зона „Лазур“, землище Константиново,
община Варна.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Община Варна до Административния съд – Варна.
Председател:
Н. Апостолов
4168
РЕШЕНИЕ № 274-6
от 28 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1 и 7
ЗОС по предложение на кмета на Община Варна
с изх. № ЗАО 29643 от 13.02.2012 г. Общинският
съвет – гр. Варна, одобрява подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация и застрояване
(ПРЗ) за УПИ ХХІІІ-635, кв. 61 по плана на кв.
Виница, гр. Варна, и улична регулация от О.Т.
397 до О.Т. 400.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Община Варна до Административния съд – Варна.
Председател:
Н. Апостолов
4167

ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕШЕНИЕ № 78
от 5 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2 и ал. 3, т. 2 ЗПСК Общинският съвет – гр.
Габрово, изважда „Спомагателни дейности в социалната сфера“ – ЕООД, от списъка на обектите
за приватизация.
Председател:
Н. Сираков
4104

ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
РЕШЕНИЕ № 05-1
от 4 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Генерал Тошево, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП), предварителен проект
за „Трасета на елементите от техническата инфраструктура на ВяЕЦ „Генерал Тошево“, техните
сервитути и засегнатите имоти по землища за
нуждите на „Уинд Енерджи 3000“ – ООД:
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– гр. Генерал Тошево с ЕК АТТЕ 14711 за
имоти с № 14711.0.297, 14711.0.313, 14711.0.390,
14711.0.394, 14711.306.2, 14711.0.282, 14711.0.319 и
14711.0.331;
– с. Кардам с ЕК АТТЕ 36467 за имоти с
№ 36467.0.132, 36467.0.170, 36467.0.226, 36467.0.239,
36467.0.240, 36467.0.243, 36467.0.244, 36467.0.265,
36467.0.267, 36467.0.285, 36467.0.289, 36467.0.291,
36467.0.295, 36467.0.297, 36467.0.301, 36467.0.303,
36467.0.305, 36467.0.307, 36467.0.309, 36467.0.310,
36 4 67.0.57, 36 4 67.0.59, 36 4 67.0.63, 36 4 67.0.74,
36467.0.85, 36467.215.15, 36467.215.216, 36467.0.163
и 36467.0.169;
– с. Люляково с ЕК АТТЕ 44714 за имоти с
№ 44714.0.49, 44714.0.50, 44714.0.93, 44714.0.95,
44714.0.96, 44714.0.87, 44714.0.30 и 44714.0.31;
– с. Калина с ЕК АТТЕ 35393 за имоти с
№ 35393.0.40, 35393.0.43, 35393.0.44, 35393.0.48,
35393.0.53, 35393.0.58, 35393.0.61, 35393.0.66 и
35393.0.83;
– с. Рогозина с ЕК АТТЕ 62829 за имоти с
№ 62829.0.47, 62829.0.49, 62829.0.55 и 62829.0.89;
– с. Писарово с ЕК АТТЕ 56509 за имоти с
№ 56509.3.11, 56509.0.23, 56509.0.37, 56509.0.40,
56509.0.41, 56509.0.42 , 56509.0.45, 56509.0.47,
56509.0.5, 56509.0.7 и 56509.0.32;
– с. Преселенци с ЕК АТТЕ 58181 за имоти с
№ 58181.0.185, 58181.0.188, 58181.0.194, 58181.0.195,
58181.0.199, 58181.0.211, 58181.0.219, 58181.104.7,
58181.0.139 и 58181.0.165;
– с. Малина с ЕК АТТЕ 46351 за имоти с
№ 46351.0.26, 46351.0.27, 46351.0.37, 46351.0.28 и
46351.0.25;
– с. Пленимир с ЕК АТТЕ 56736 за имоти с
№ 56736.0.33 и 56736.0.28;
– с. Присад с ЕК АТТЕ 58414 за имоти с
№ 58414.0.48, 58414.0.24 и 58414.0.46;
– с. Петлешково с ЕК АТТЕ 56040 за имот с
№ 56040.0.24;
– с. Горица с ЕК АТ ТЕ 18575 за имоти с
№ 18575.0.31, 18575.0.25, 18575.0.22, 18575.102.9,
18575.0.51, 18575.0.29, 18575.0.36 и 18575.0.37, и
– с. Чернооково с ЕК АТТЕ 81219 за имоти
с № 81219.0.10, 81219.0.11, 81219.0.15, 81219.0.19,
81219.0.2 0, 81219.0.22 , 81219.0.27, 81219.0.29,
81219.0.34, 81219.0.4 4, 81219.0.45, 81219.0.6 и
81219.0.6, намиращи се на територията на община
Генерал Тошево, област Добрич.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – Добрич.
2. Допуска предварително изпълнение на
основание чл. 60, ал. 1 АПК, като определя и
гаранция в размер 5000 лв., която да бъде внесена
от „Уинд Енерджи 3000“ – ООД, по сметка IBAN:
BG38TTBB94003309015798, BIC TTBBBG22, при
банка „СЖ Експресбанк“ с титуляр на сметката:
Община Генерал Тошево.
3. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона
действия.
Председател:
Н. Марчев
4105
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РЕШЕНИЕ № 05-2
от 4 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Генерал Тошево, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване (ПУП – ПЗ), проект за I етап на
ВяЕЦ „Генерал Тошево“ от 105 ветрогенератора
съгласно приложения списък на засегнатите имоти, техните сервитути по землища за нуждите
на „Уинд Енерджи 3000“ – ООД:
– гр. Генерал Тошево с ЕКАТТЕ 14711 за имоти
с номера ПИ № 14711.52.5, ПИ № 14711.55.9, ПИ
№ 14711.51.38, ПИ № 14711.49.7, ПИ № 14711.48.10;
– с. Кардам с ЕК АТТЕ 36467 за имоти с
номера ПИ № 36467.220.12, ПИ № 36467.236.6,
П И № 3 6 4 6 7. 2 2 0 . 5 , П И № 3 6 4 6 7. 2 14 . 1 0 ,
П И № 3 6 4 6 7.17 8 . 31 , П И № 3 6 4 6 7. 2 14 . 2 8 ,
П И № 3 6 4 6 7.17 6 .1 3 , П И № 3 6 4 6 7. 2 1 5 . 3 5 ,
П И № 3 6 4 6 7. 1 2 2 . 14 , П И № 3 6 4 6 7. 1 8 9. 5 ,
П И № 36 4 67.118. 34, П И № 36 4 67.137.1, П И
№ 3 6 4 6 7. 1 3 3 . 3 1 , П И № 3 6 4 6 7. 9 0 . 2 , П И
№ 36467.75.6, ПИ № 36467.81.12, ПИ № 36467.68.1,
П И № 3 6 4 6 7. 2 2 0 . 4 0 , П И № 3 6 4 6 7. 2 5 2 . 9 2 ,
П И № 3 6 4 6 7. 2 5 2 . 2 3 , П И № 3 6 4 6 7. 2 14 .1 5 ,
ПИ № 36467.215.77, ПИ № 36467.172.10, ПИ
№ 3 6 4 6 7.1 8 8 . 3 5 , П И № 3 6 4 6 7.1 8 1 . 41 , П И
№ 36467.126.2, ПИ № 36467.69.16;
– с. Люляково с ЕК АТТЕ 44714 за имоти с
номера ПИ № 44714.21.5, ПИ № 44714.20.10, ПИ
№ 44714.16.8, ПИ № 44714.13.18, ПИ № 44714.105.6,
ПИ № 44714.105.21, ПИ № 44714.101.50, ПИ
№ 44714.22.30, ПИ № 44714.22.36, ПИ № 44714.21.13,
П И № 4 4714 . 21. 8 , П И № 4 4714 . 21.1 5, П И
№ 44714.21.11, ПИ № 44714.19.33, ПИ № 44714.20.18,
ПИ № 44714.15.21, ПИ № 44714.15.25;
– с. Калина с ЕК АТТЕ 35393 за имоти с номера ПИ № 35393.105.13, ПИ № 35393.101.21, ПИ
№ 35393.101.20, ПИ № 35393.102.14;
– с. Рогозина с ЕК АТТЕ 62829 за имоти с
номера ПИ № 62829.38.12, ПИ № 62829.38.43, ПИ
№ 62829.33.33, ПИ № 62829.33.39, ПИ № 62829.14.1;
– с. Писарево с ЕК АТТЕ 56509 за имоти с
номера ПИ № 56509.14.9, ПИ № 56509.13.19, ПИ
№ 56509.13.8, ПИ № 56509.15.42, ПИ № 56509.11.16,
ПИ № 56509.6.8, ПИ № 56509.4.9, ПИ № 56509.13.13,
П И № 5 6 5 0 9.1 2 .1 2 , П И № 5 6 5 0 9. 6 .10 , П И
№ 56509.2.7;
– с. Преселенци с ЕК АТТЕ 58181 за имоти с
номера ПИ № 58181.104.7, ПИ № 58181.103.9, ПИ
№ 58181.102.22, ПИ № 58181.11.6, ПИ № 58181.20.15,
ПИ № 58181.13.32;
– с. Малина с ЕК АТТЕ 46351 за имоти с номера ПИ № 46351.17.1, ПИ № 46351.104.10;
– с. Пленимир с ЕК АТТЕ 56736 за имоти с
номера ПИ № 56736.23.14, ПИ № 56736.23.5;
– с. Петлешково с ЕК АТТЕ 56040 за имот с
номер ПИ № 56040.101.8;
– с. Горица с ЕК АТТЕ 18575 за имоти с № ПИ
№ 18575.102.9, ПИ № 18575.101.37;
– с. Чернооково с ЕК АТТЕ 81219 за имоти
с номера ПИ № 81219.10.7, ПИ № 81219.8.6, ПИ
№ 81219.4.13, ПИ № 81219.6.47, ПИ № 81219.6.23,
П И № 81 219.1 3.10 0 , П И № 81 219.7. 2 3, П И
№ 81219.5.9, ПИ № 81219.3.7,
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намиращи се на територията на община Генерал
Тошево, област Добрич.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – Добрич.
2. Допуска предварително изпълнение на
основание чл. 60, ал. 1 АПК, като определя и
гаранция в размер 5000 лв., която да бъде внесена
от „Уинд Енерджи 3000“ – ООД, по сметка IBAN:
BG38TTBB94003309015798, BIC TTBBBG22, при
банка „СЖ Експресбанк“ с титуляр на сметката:
Община Генерал Тошево.
3. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона
действия.
Председател:
Н. Марчев
4106
РЕШЕНИЕ № 05-3
от 4 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Генерал Тошево, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване (ПУП – ПЗ), проект за II етап на
ВяЕЦ „Генерал Тошево“ от 45 ветрогенератора
съгласно приложения списък на засегнатите
имоти, техните сервитути по землища за нуждите
на „Уинд Енерджи 3000“ – ООД:
– гр. Генерал Тошево с ЕКАТТЕ 14711 за имоти
с номера ПИ № 14711.52.28, ПИ № 14711.37.18, ПИ
№ 14711.51.33, ПИ № 14711.22.10, ПИ № 14711.28.18,
14711.14.74, ПИ № 14711.9.40, ПИ № 14711.6.20,
П И № 14711. 2 0. 2 2 , П И № 14711. 2 0. 31, П И
№ 14711.21.44, ПИ № 14711.21.40, ПИ № 14711.13.45,
ПИ № 14711.7.44-14;
– с. Кардам с ЕК АТТЕ 36467 за имоти с номера ПИ № 36467.122.31, ПИ № 36467.6.11, ПИ
№ 36467.71.22, ПИ № 36467.29.7-4;
– с. Люляково с ЕК АТТЕ 44714 за имоти с
номера ПИ № 44714.17.13, ПИ № 44714.15.36, ПИ
№ 44714.104.39-3;
– с. Писарово с ЕК АТТЕ 56509 за имот с
номер ПИ № 56509.11.40;
– с. Преселенци с ЕК АТТЕ 58181 за имоти
с номера ПИ № 58181.103.14, ПИ № 58181.18.65,
П И № 58181.1 3. 39, П И № 58181.11. 2 3, П И
№ 58181.10.24-5;
– с. Малина с ЕК АТТЕ 46351 за имоти с
номера ПИ № 46351.10.8, ПИ № 46351.104.10,
46351.102.29, ПИ № 46351.10.8, ПИ № 46351.17.1,
ПИ № 46351.102.29-6;
– с. Присад с ЕК АТТЕ 58414 за имот с номер ПИ № 58414.108.36;
– с. Петлешково с ЕК АТТЕ 56040 за имот с
номер ПИ № 56040.109.76;
– с. Чернооково с ЕК АТТЕ 81219 за имоти
с номера ПИ № 81219.13.68, ПИ № 81219.15.21,
ПИ № 81219.4.31-3;
– с. Къпиново с ЕК АТТЕ 40885 за имоти с
номера ПИ № 40885.83.5, ПИ № 40885.83.3, ПИ
№ 40885.43.31-5;
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– с. Огражден с ЕКАТТЕ 53391 за имот с номер ПИ № 53391.77.6,
намиращи се на територията на община Генерал
Тошево, област Добрич.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – Добрич.
2. Допуска предварително изпълнение на
основание чл. 60, ал. 1 АПК, като определя и
гаранция в размер 5000 лв., която да бъде внесена
от „Уинд Енерджи 3000“ – ООД, по сметка IBAN:
BG38TTBB94003309015798, BIC TTBBBG22, при
банка „СЖ Експресбанк“ с титуляр на сметката:
Община Генерал Тошево.
3. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона
действия.
Председател:
Н. Марчев
4107
РЕШЕНИЕ № 05-4
от 4 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Генерал Тошево, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване (ПУП – ПЗ), на „Предварителен
проект на ВяЕЦ „Генерал Тошево“ от 150 ветрогенератора“ съгласно приложения списък на
засегнатите имоти, техните сервитути по землища за нуждите на „Уинд Енерджи 3000“ – ООД:
– гр. Генерал Тошево с ЕКАТТЕ 14711 за имоти
с номера ПИ № 14711.52.5, ПИ № 14711.55.9, ПИ
№ 14711.52.28, ПИ № 14711.37.18, ПИ № 14711.51.33,
14711.51.38, ПИ № 14711.22.10, ПИ № 14711.28.18,
П И № 14711 . 4 9.7, П И № 14711 .14 .74 , П И
№ 14711.48.10, ПИ № 14711.9.40, ПИ № 14711.6.20,
П И № 14711. 2 0. 2 2 , П И № 14711. 2 0. 31, П И
№ 14711.21.44, ПИ № 14711.21.40, ПИ № 14711.13.45,
ПИ № 14711.7.44;
– с. Кардам с ЕК АТТЕ 36467 за имоти с
номера ПИ № 36467.220.12, ПИ № 36467.236.6,
П И № 3 6 4 6 7. 2 2 0 . 5 , П И № 3 6 4 6 7. 2 14 . 1 0 ,
П И № 3 4 6 6 7.17 8 . 31 , П И № 3 6 4 6 7. 2 14 . 2 8 ,
ПИ № 36467.176.13, ПИ № 36467.215.35, ПИ
№ 3 6 4 6 7. 1 2 2 . 1 4 , П И № 3 6 4 6 7. 1 2 2 . 3 1 , П И
№ 36467.189.5, ПИ № 36467.118.34, ПИ № 36467.137.1,
П И № 3 6 4 67.1 33. 31, П И № 3 6 4 67.9 0. 2 , П И
№ 36467.75.6, ПИ № 36467.81.12, ПИ № 36467.6.11,
П И № 3 6 4 67.71. 2 2 , П И № 3 6 4 67. 6 8 .1 , П И
№ 36467.29.7, ПИ № 36467.220.40, ПИ № 36467.236.30,
П И № 3 6 4 6 7. 2 52 . 9 2 , П И № 3 6 4 6 7. 2 52 . 2 3 ,
ПИ № 36467.214.15, ПИ № 36467.215.77, ПИ
№ 3 6 4 6 7.17 2 .1 0 , П И № 3 6 4 6 7.1 8 8 . 3 5 , П И
№ 36467.181.41, ПИ № 36467.126.2, ПИ № 36467.69.16;
– с. Люляково с ЕК АТТЕ 44714 за имоти
с номера ПИ № 44714.21.5, ПИ № 44714.20.10,
П И № 4 4714 .17.1 3 , П И № 4 4714 .16 . 8 , П И
№ 44714.15.36, ПИ № 44714.13.18, ПИ № 44714.105.6,
ПИ № 44714.105.21, ПИ № 44714.104.39, ПИ
№ 4 4 7 14 . 1 0 1 . 5 0 , П И № 4 4 7 14 . 2 2 . 3 0 , П И
№ 44714.22.36, ПИ № 44714.21.13, ПИ № 44714.21.8,
П И № 4 4714. 21.1 5, П И № 4 4714. 21.11, П И
№ 44714.19.33, ПИ № 44714.20.18, ПИ № 44714.15.21,
ПИ № 44714.15.25;
– с. Калина с ЕК АТТЕ 35393 за имоти с номера ПИ № 35393.105.13, ПИ № 35393.101.21, ПИ
№ 35393.101.20, ПИ № 35393.102.14;
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– с. Рогозина с ЕК АТТЕ 62829 за имоти с
номера ПИ № 62829.38.12, ПИ № 62829.38.43, ПИ
№ 62829.33.33, ПИ № 62829.33.39, ПИ № 62829.14.1;
– с. Писарово с ЕК АТТЕ 56509 за имоти с
номера ПИ № 56509.14.9, ПИ № 56509.13.19, ПИ
№ 56509.13.8, ПИ № 56509.15.42, ПИ № 56509.11.16,
ПИ № 56509.6.8, ПИ № 56509.4.9, ПИ № 56509.13.13,
П И № 56 50 9.1 2 .1 2 , П И № 56 50 9.11.4 0 , П И
№ 56509.6.10, ПИ № 56509.2.7;
– с. Преселенци с ЕК АТТЕ 58181 за имоти
с номера ПИ № 58181.104.7, ПИ № 58181.103.14,
П И № 58181.10 3.9, П И № 58181.18 . 6 5, П И
№ 58181.102.22, ПИ № 58181.13.39, ПИ № 58181.11.6,
П И № 58181.11. 2 3, П И № 58181.10 . 2 4 , П И
№ 58181.20.15, ПИ № 58181.13.32;
– с. Малина с ЕКАТТЕ 46351 за имоти с номера ПИ № 46351.10.8, ПИ № 46351.17.1, 46351.104.10,
П И № 4 6351.10 2 . 29, П И № 4 6351.10. 8 , П И
№ 46351.17.1, ПИ № 46351.104.10, ПИ № 46351.102.29;
– с. Пленимир с ЕК АТТЕ 56736 за имоти с
номера ПИ № 56736.23.14, ПИ № 56736.23.5;
– с. Присад с ЕК АТТЕ 58414 за имот с номер
ПИ № 58414.108.36;
– с. Петлешково с ЕК АТТЕ 56040 за имоти
с номера ПИ № 56040.101.8, ПИ № 56040.109.76;
– с. Чернооково с ЕК АТТЕ 81219 за имоти с
номера ПИ № 81219.13.68, ПИ № 81219.10.7, ПИ
№ 81219.8.6, ПИ № 81219.4.13, ПИ № 81219.6.47, ПИ
№ 81219.6.23, ПИ № 81219.15.21, ПИ № 81219.13.100,
ПИ № 81219.7.23, ПИ № 81219.4.31, ПИ № 81219.5.9,
ПИ № 81219.3.7;
– с. Къпиново с ЕК АТТЕ 40885 за имоти с
номера ПИ № 40885.83.5, ПИ № 40885.83.3, ПИ
№ 40885.43.31, и
– с. Огражден с ЕК АТТЕ 53391 за имот с
номер ПИ № 53391.77.6,
намиращи се на територията на община Генерал
Тошево, област Добрич.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – Добрич.
2. Допуска предварително изпълнение на
основание чл. 60, ал. 1 АПК, като определя и
гаранция в размер 5000 лв., която да бъде внесена
от „Уинд Енерджи 3000“ – ООД, по сметка IBAN:
BG38TTBB94003309015798, BIC TTBBBG22, при
банка „СЖ Експресбанк“ с титуляр на сметката:
Община Генерал Тошево.
3. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона
действия.
Председател:
Н. Марчев
4108

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
РЕШЕНИЕ № 180
от 28 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци,
одобрява подробен устройствен план – парцеларен
план на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – водопровод ∅ 90 мм за ел. подстанция в
поземлен имот № 061015 по КВС на с. Долни Вит,
ЕКАТТЕ 22335, община Гулянци, област Плевен.
Председател:
О. Янчев
4144
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ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО
РЕШЕНИЕ № 55
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Гълъбово, одобрява проект за подробен ус т ройс т вен п ла н – парцеларен п ла н
за обект „Кабел средно напрежение „Трояново – Обручище“ с трасе и сервитути в поземлени имоти № 000042 и № 000756 в землището
на с. Обручище.
Председател:
Я. Петрова
4145

ОБЩИНА К АРНОБАТ
РЕШЕНИЕ № 67
от 23 март 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМ А Общинският съвет – гр.
Карнобат, реши:
Одобрява проект за ПУП – парцеларен план
за „Кабелно електрозахранване на фотоволтаична система в ПИ № 033005, 033018, 033030,
033032, 033041, 033042 и 033045, местност Герделийски герен, по КВС на с. Сигмен, община
Карнобат.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карнобат до А дминистративния съд – Бургас.
Председател:
Т. Ченешев
4082
РЕШЕНИЕ № 68
от 23 март 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМ А Общинският съвет – гр.
Карнобат, реши:
Одобрява проект за ПУП – парцеларен план
за „Кабелно електрозахранване на ПИ № 033012,
033013, 033015, 033044, 033047, 033048, 033049 и
033055, местност Герделийски герен, по КВС
на с. Сигмен, община Карнобат.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карнобат до А дминистративния съд – Бургас.
Председател:
Т. Ченешев
4083

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 90
от 16 март 2012 г.
На основание чл. 20, чл. 17, ал. 1, т. 2, чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1
и чл. 109 ЗУТ и протокол 16 от 2011 г. на ОЕСУТ
Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект на ПЗ (план за застрояване)
за възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания за 035006, м. Гладно
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поле, с. Опицвет, община Костинброд, жилищна
зона с малка височина (Жм), кота корниз 10 м,
3 етажа, плътност 60 %, Кинт. 1,0, озеленяване
40 % и свободно застрояване.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд по реда на чл. 214 ЗУТ.
Председател:
В. Михайлов
4146

ОБЩИНА КОТЕЛ
РЕШЕНИЕ № 72
от 30 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Котел, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за линеен
обект на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии за обект:
„Пътни връзки от ПИ 260005 към път ІІ-48 км
ляво“ през ПИ 000266 – общинска частна собственост, ПИ 000322, ПИ 000323 и ПИ 000324 –
общинска публична собственост, в землището
на с. Градец, община Котел, област Сливен.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Котел до Административния съд – Сливен.
Председател:
Х. Чолакова
4109

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
РЕШЕНИЕ № 85
от 22 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, 6, чл. 8, ал. 1 и
чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Павликени, реши:
1. Да се извърши приватизация чрез публичен
търг с явно наддаване по реда на Наредбата за
търговете и конкурсите при следните условия:
Обект на търга: „Обособена част № 1 (южна)
от 68,79 кв. м от търговско помещение (кафе-клуб)
и съответните % идеални части от отстъпеното
право на строеж върху земята съобразно застроената му площ, намираща се на ул. Васил Левски
16 в УПИ I, кв. 143 по ПУП на гр. Павликени,
актуван с акт за общинска собственост № 34
от 28.01.1999 г. Начална тръжна цена 30 660 лв.
Търгът да се проведе на 20-ия ден след обнародване на решението в „Държавен вестник“
в заседателната зала на общината в 14 ч. При
неявяване на купувач на първата дата да се
насрочи втора дата – 30 дни след първата, при
същите условия.
Депози т ът за у час т ие в т ърг а е пари чн а вно с к а в ра з мер 3 0 6 0 л в. Вн ася с е по
банкова смет ка на Общ ина Павликени:
IBAN – BG35UNCR75273342926133, BIC код на
„Ун и Кред и т Булба н к“ – U NCR LGSF. Краен
срок за внасяне на депозита – до 12 ч. на деня
преди търга.
Определя стъпка на наддаване – 300 лв.
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Тръжната документация се получава в Информационния център на цена 200 лв., платими
в брой при главен специалист „Приходи“ до 12 ч.
на деня преди търга.
Срокът за подаване на предложения за участие
в търга е до 17 ч. в деня преди търга.
Оглед на обекта може да се направи всеки
работен ден до деня на провеждане на търга след
закупуване на тръжна документация.
2. Утвърждава тръжна документация със съдържанието по чл. 9 от Наредбата за търговете
и конкурсите, която представлява неразделна
част от решението.
3. Възлага на кмета на общината да назначи
комисия, която да проведе тръжната процедура,
в съответствие с изискванията на чл. 8, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите и да определи със заповед спечелилия търга участник въз
основа на представения от комисията протокол.
4. Упълномощава к мета на общината да
сключи приватизационния договор със спечелилия търга.
Председател:
Д. Дончев
4068

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
ЗАПОВЕД № ТУ-88
от 11 април 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 3 във връзка с
чл. 128, ал. 12 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и чл. 32,
ал. 1 от Закона за администрацията нареждам:
Одобрявам ПУП – парцеларен план за определяне на трасе на линеен обект – оптична
кабелна линия, преминаваща през землище
на с. Калугерово, община Лесичово (общински
път IV клас – ПИ № 000387), и землище на с.
Елшица, община Панагюрище (общински път ІV
клас – ПИ № 000845, и ПИ № 000820, ведомствен
път ПИ № 000821), област Пазарджик.
Заповедта може да бъде обжалвана в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Областен управител пред Административния
съд – Пазарджик, съгласно чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Областен управител:
Д. Баксанов
4067

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 122
от 3 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2, изречение 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и 2 и чл. 31 във връзка
с чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК Общинският съвет –
гр. Плевен, реши:
1. Допълва списъка, приет с Решение № 581
от 9.10.2002 г. на Общинския съвет – гр. Плевен,
в т. ІІ.3 със следния недвижим имот: „Поземлен
имот с площ 8337 кв. м, намиращ се в Плевен,
ж.к. Дружба, ул. Александър Малинов 51“.
2. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг на общински нежилищен имот:
поземлен имот с идентификатор 56722.667.996,
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с площ 8337 кв. м – урбанизирана територия с
начин на трайно ползване: „За друг обществен
обект, комплекс“, а по план за регулация на гр.
Плевен – УПИ XІ-667.996, кв. 2а, отреден за
общественообслужващи дейности и трафопост,
намиращ се в Плевен, ж.к. Дружба, ул. Александър Малинов 51.
Граници на имота по регулация: север – УПИ
XXІІ-667.965, изток – ул. Ал. Малинов, ок 42 – ок
43; юг – ул. Трите бора, ок 83а – ок 84а, запад – УПИ XXV-667.997.
Гра н и ц и на и мо та по к а дас т ра л на к ар та: 56722.667.874, 56722.667.965, 56722.667.997,
56722.667.737.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 37387 от 10.02.2012 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 93 от 13.02.2012 г.,
том 4, рег. № 1893.
3. Възлага на кмета на общината да извърши
необходимите правни и фактически действия за
провеждане на съответните процедури по реда
на чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката
на приватизация или със следприватизационен
контрол, включително процесуално представителство, за възлагане анализ на правното състояние
и приватизационна оценка на имота, както и да
сключи съответните договори със спечелилите
участници в проведените процедури.

4250

Председател:
Д. Ангелов

РЕШЕНИЕ № 123
от 3 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2, изречение 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и
конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на общински недвижим нежилищен
имот: сграда с идентификатор 56722.656.493.3, със
застроена площ 831 кв. м, с предназначение: сграда
за обществено хранене – ресторант на един етаж,
заедно със сутерен с площ 780 кв. м. Сградата
е едноетажна, масивна, построена през 1985 г.,
разположена в поземлен имот с идентификатор
56722.656.493, а по план за регулация – застроен
УПИ І, отреден „За хотел и ресторант“, кв. 727,
с адрес Плевен, ж. к. Сторгозия.
Граници на имота по кадастрална карта: разположен в ПИ 56722.656.493.
Граници на имота по регулация: северозапад – хотелско общежитие.
Актуван е с акт за частна общинска собственост № 37424 от 1.03.2012 г., вписан в Агенцията
по вписванията под № 100 от 2.03.2012 г., том
VІІ, рег. № 3137.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 385 000 лв. и стъпка на наддаване 20 000 лв.
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2.1.Определя депозит за участие в търга в
размер 38 500 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 30-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
2.2. Тръжната документация за участие се
получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 150 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка: IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до
25-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 30-ия ден от
датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 33-тия
ден от датата на обнародването на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
2.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 55-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
2.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17 ч. на 60-ия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
2.5.3. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 63-тия
ден от датата на обнародването на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Сроковете по т. от 2.1 до 2.4 и от 2.5.1 до
2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича на следващия след
него присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в Община
Плевен, отдел „ОПКП“.
3. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на
кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.

4251

Председател:
Д. Ангелов
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РЕШЕНИЕ № 124
от 3 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2, изречение 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5,
чл. 6, ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Плев ен, реши:
1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на нежилищен недвижим имот:
„Поземлен имот с идентификатор 56722.655.4 с
площ 8270 кв.м – урбанизирана територия с начин
на трайно ползване: „За друг обществен обект,
комплекс“, а по план за регулация на гр. Плевен – незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ
І, кв. 700, отреден „За обществено обслужване и
производствено-складова дейност“, намиращ се
в Плевен, ж.к. Сторгозия 150.
Граници на имота по кадастрална карта:
56722.655.223, 56722.655.5, 56722.655.8, 56722.655.3.
Граници на имота по регулация: север – УПИ
VІ; изток – УПИ ІV; юг – УПИ V; запад – улица
ОК 35б – ОК 35а – ОК 34.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 37262 от 14.12.2011 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 122 от 19.12.2011 г.,
том 57, рег. № 21574.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 490 000 лв. и стъпка на наддаване 25 000 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 49 000 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 33-тия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
2.2. Тръжната документация за участие се
получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4 срещу
документ за платена такса в размер 150 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка: IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до
28-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника в Центъра за административно обслужване на Община
Плевен в срок до 17 ч. на 33-тия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе от 10 ч. на 36-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
2.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 58-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
2.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17 ч. на 63-тия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
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2.5.3. Търгът да се проведе от 10 ч. на 66-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2.7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в отдел
„ОПКП“ при Община Плевен.
2.8. Сроковете по т. от 2.1 до 2.4 и от 2.5.1 до
2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича на следващия след
него присъствен ден.
3. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на
кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.

4252

Председател:
Д. Ангелов

РЕШЕНИЕ № 125
от 3 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2, изречение 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5,
чл. 6, ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на нежилищен недвижим имот:
„Сг ра да с и дентификатор 56722.654.3.20 със
застроена площ 71 кв. м, представляваща помещения в масивна едноетажна сграда, с предназначение: „За друг вид обществена сграда“,
разположена в поземлен имот с идентификатор
56722.654.3 – УПИ І, кв. 716, до жил. бл. № 94,
намираща се в Плевен, ж.к. Сторгозия 94А.
Граници на обекта по кадастрална карта:
ПИ 56722.654.3.
Граници на обекта по план за регулация: до
жил. бл. № 94.
Имотът е актуван е с акт за частна общинска собственост № 37263 от 14.12.2011 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 126 от
19.12.2011 г., том 57, рег. № 21586.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 45 000 лв. и стъпка на наддаване 2500 лв.
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2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 4500 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 36-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
2.2. Тръжната документация за участие се
получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка: IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF,
код на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 31-вия ден от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 36-ия ден от
датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът ще се проведе от 13,30 ч. на 39-ия
ден от датата на обнародването на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
2.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 61-вия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
2.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17 ч. на 66-ия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
2.5.3. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 69-ия
ден от датата на обнародването на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в отдел „ОПКП“ при Община Плевен.
2.7. Сроковете по т. от 2.1 до 2.4 и от 2.5.1 до
2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този
ден не се брои и срокът изтича на следващия
след него присъствен ден.
3. Възлага на кмета на общината да утвърди тръжната документация за провеждане на
публичния търг с явно наддаване и проекта на
договор за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на
кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.
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Председател:
Д. Ангелов

БРОЙ 33

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 126
от 3 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2, изречение 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет –
гр. Плевен, реши:
1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на общински недвижим нежилищен имот: „Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 56722.662.542.1.8, със застроена
площ 105 кв. м, с предназначение: „За културна
и обществена дейност“ – библиотека, състоящ
се от две зали, складово помещение и санитарен
възел, заедно с прилежащия към него склад
(хранилище) с площ 42,20 кв. м. Обектът е част
от партерния етаж на масивна четириетажна
жилищна сграда № 1, построена през 1981 г.,
разположен в поземлен имот с идентификатор
56722.662.542 – УПИ І, кв. 168, намиращ се в
Плевен, бул. Ген. Скобелев 22, бл. 3, вх. А.
С ъ с ед и: с евер оиз т ок – колона да , юг оиз т ок – бул. Ген. Скобелев, юг оза па д – вх. Б,
северозапад – ул. Марин Дринов, отгоре – жилищен етаж, отдолу – мазета.
Съседни самостоятелни обекти в сградата:
на същия етаж и под обекта – няма; над обекта:
56722.662.542.1.2, 56722.662.542.1.1.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 37421 от 29.02.2012 г., вписан в
Агенцията по вписвания под № 97 от 2.03.2012 г.,
том VІІ, рег. № 3134.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 120 000 лв. и стъпка на наддаване 6000 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 12 000 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 30-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
2.2. Тръжната документация за участие се
получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 150 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка: IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF,
код на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 25-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 30-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе от 10 ч. на 33-тия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
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2.5. В случай на неявяване на кандидат да
се обяви нов търг за продажба на имота при
същите условия на решението, но със следните
срокове:
2.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 55-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
2.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17 ч. на 60-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
2.5.3. Търгът да се проведе от 10 ч. на 63-тия
ден от датата на обнародването на решението
в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Сроковете по т. от 2.1 до 2.4 и от 2.5.1 до
2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този
ден не се брои и срокът изтича на следващия
след него присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в Община Плевен, отдел „ОПКП“.
3. Възлага на кмета на общината да утвърди тръжната документация за провеждане на
публичния търг с явно наддаване и проекта на
договор за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането
на търга тръжната комисия да представи на
кмета на общината протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни
след получаването на протокола от проведения
търг да определи със заповед спечелилия търга
участник.
5. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.

4254

Председател:
Д. Ангелов

РЕШЕНИЕ № 127
от 3 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2, изречение 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5,
чл. 6, ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема правния анализ и приватизационната оценка на общински недвижим нежилищен имот: „Поземлен имот с идентификатор
56722.651.540, с площ 30 244 кв. м, начин на
трайно ползване: „За друг вид обществен обект,
комплекс“, а по действащия план за регулация
на гр. Плевен – незастроен УПИ І, кв. 604, отреден „За производствена дейност, общественообслужващи дейности и трафопост“, намиращ
се в гр. Плевен, Западна индустриална зона.
Гра н и ц и на и мо та по к а дас т ра л на к ар т а: 56722 .10.2 0, 56722 .651.126, 56722 .651.125,
56722.651.49, 56722.651.25, 56722.11.11, 56722.11.18,
56722.11.14, 56722.11.13, 56722.651.148.
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Граници на имота по план за регулация:
север – ул. Метро, изток – УПИ L VІІ-651.49,
юг – УПИ XІІІ, запад – край за регулация.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 36858 от 1.06.2011 г., вписан в
Агенцията по вписвания под № 16 от 3.06.2011 г.,
том 20, рег. № 8323.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване
за продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална
тръжна цена 1 300 000 лв. и стъпка на наддаване 70 000 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 130 000 лв. и краен срок за внасянето
му до 16 ч. на 33-тия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
2.2. Тръжната документация за участие се
получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 150 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка: IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF,
код на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 28-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен в срок до 17 ч. на 33-тия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 36-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да
се обяви нов търг за продажба на имота при
същите условия на решението, но със следните
срокове:
2.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 58-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
2.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17 ч. на 63-тия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
2.5.3. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 66ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Сроковете по т. от 2.1 до 2.4 и от 2.5.1 до
2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този
ден не се брои и срокът изтича на следващия
след него присъствен ден.
2.7. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2.8. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в Община Плевен, отдел „ОПКП“.
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3. Възлага на кмета на общината да утвърди тръжната документация за провеждане на
публичния търг с явно наддаване и проекта на
договор за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането
на търга тръжната комисия да представи на
кмета на общината протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни
след получаването на протокола от проведения
търг да определи със заповед спечелилия търга
участник.
5. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.

4255

Председател:
Д. Ангелов

РЕШЕНИЕ № 128
от 3 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2, изречение 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5,
чл. 6, ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема а к т уа л иза ц и я та на п ри ват изационната оценка на общинск и неж илищен
недвижим имот: „Масивна едноетажна сграда
с идентификатор 56722.660.302.11, със застроена
площ 49 кв. м, с предназначение: „За друг вид
обществена сграда“, разположена в поземлен
имот с идентификатор 56722.660.302, а по регулация – УПИ І, кв. 352, отреден за жилищно
строителство, трафопост и подземни гаражи,
намираща се в Плевен, ул. Даскал Димо 7.
Граници на имота: изток – трафопост; север,
юг и запад – УПИ І.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 36815 от 10.05.2011 г., вписан
в А генци я та по вписвани я та под № 139 от
17.05.2011 г., том 17, рег. № 7224.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 38 000 лв. и стъпка на наддаване 2000 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 3800 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 36-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
2.2. Тръжната документация за участие се
получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане
4, срещу документ за платена такса в размер
100 лв. без ДДС или с платежно нареждане
по сметка: IBAN BG73 IORT 7380 8438 1000
00, BIC IORTBGSF, код на плащане 44 7000 в
„Инвестбанк“ – АД, клон Плевен, всеки работен
ден до 16,30 ч. в срок до 31-вия ден от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
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наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 36-ия ден
от датата на обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
2.4. Търгът ще се проведе от 10 ч. на 39-ия
ден от датата на обнародването на решението
в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да
се обяви нов търг за продажба на имота при
същите условия на решението, но със следните
срокове:
2.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 61-вия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
2.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17 ч. на 66-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
2.5.3. Търгът ще се проведе от 10 ч. на 69-ия
ден от датата на обнародването на решението
в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в отдел „ОПКП“ при Община Плевен.
2.7. Сроковете по т. от 2.1 до 2.4 и от 2.5.1 до
2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този
ден не се брои и срокът изтича на следващия
след него присъствен ден.
3. Възлага на кмета на общината да утвърди тръжната документация за провеждане на
публичния търг с явно наддаване и проекта на
договор за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането
на търга тръжната комисия да представи на
кмета на общината протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни
след получаването на протокола от проведения
търг да определи със заповед спечелилия търга
участник.
5. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.
Председател:
4256

Д. Ангелов

РЕШЕНИЕ № 129
от 3 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2, изречение 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и
конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на общински недвижим нежилищен
имот: „Общежитие“ – масивна четириетажна
сграда със сутерен (приземен етаж), построена
върху 747,50 кв. м, със смесена (монолитна и
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сглобяема) носеща конструкция и разгъната
застроена площ от 3763,30 кв. м, намираща се
в УПИ ІІ, кв. 2, с. Беглеж.
Граници на имота: север – река, дере, изток – улица, юг – улица, запад – фурна.
Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 36899 от 21.06.2011 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 44 от
23.06.2011 г., том 23, рег. № 9483.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване
за продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална
тръжна цена 260 000 лв. и стъпка на наддаване
13 000 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 26 000 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 25-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
2.2. Тръжната документация за участие се
получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 150 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка: IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF,
код на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД,
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 20-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 25 ден от
датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе от 10 ч. на 28-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да
се обяви нов търг за продажба на имота при
същите условия на решенитое, но със следните
срокове:
2.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 50-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
2.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17 ч. на 55-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
2.5.3. Търгът да се проведе от 10 ч. на 58-ия
ден от датата на обнародването на решението
в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Сроковете по т. от 2.1 до 2.4 и от 2.5.1 до
2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този
ден не се брои и срокът изтича в следващия
след него присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в Община Плевен, отдел „ОПКП“.
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3. Възлага на кмета на общината да утвърди тръжната документация за провеждане на
публичния търг с явно наддаване и проекта на
договор за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането
на търга тръжната комисия да представи на
кмета на общината протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни
след получаването на протокола от проведения
търг да определи със заповед спечелилия търга
участник.
5. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.

4257

Председател:
Д. Ангелов

РЕШЕНИЕ № 130
от 3 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2, изречение 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на общински недвижим нежилищен имот: „Застроен урегулиран поземлен
имот с площ 2390 кв.м“, съставляващ УПИ V,
кв. 2 по плана на с. Пелишат, заедно с реална
част от комбинирана едноетажна полумасивна
сграда „Баня-фурна“, построена през 1956 г.,
представляваща две помещения в източната
част на сградата със застроена площ 100 кв.м
и пристройка в югозападната част на сградата
с площ 9 кв.м.
Граници на имота: север – УПИ І-415, УПИ
ІІ-416, УПИ ІІІ-417, УПИ ІV-418; изток – улица
ОК127-ОК128; юг – ул и ца ОК126 -ОК127 запад – ОК126-ОК115.
Актуван е с акт за частна общинска собственост № 35348 от 5.03.2009 г., вписан в Агенцията
по вписвания под № 39 от 9.03.2009 г., том V,
рег. № 2835.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване
за продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална
тръжна цена 18 500 лв. без ДДС и стъпка на
наддаване 1000 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 1850 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 27-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
2.2. Тръжната документация за участие се
получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка: IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF,
код на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД,
клон, Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в
срок до 22-рия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
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2.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 27-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе от 10 ч. на 30-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да
се обяви нов търг за продажба на имота при
същите условия на решението, но със следните
срокове:
2.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 52-рия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
2.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17 ч. на 57-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
2.5.3. Търгът да се проведе от 10 ч. на 60-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в отдел „ОПКП“ при Община Плевен.
2.7. Сроковете по т. от 2.1 до 2.4 и от 2.5.1 до
2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този
ден не се брои и срокът изтича на следващия
след него присъствен ден.
2.8. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
3. Възлага на кмета на общината да утвърди тръжната документация за провеждане на
публичния търг с явно наддаване и проекта на
договор за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането
на търга тръжната комисия да представи на
кмета на общината протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни
след получаването на протокола от проведения
търг да определи със заповед спечелилия търга
участник.
5. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.

4258

Председател:
Д. Ангелов

РЕШЕНИЕ № 131
от 3 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2, изречение 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата и
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Приема актуализацията на приватизационната оценка на общински недвижим нежилищен
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имот: „Застроен урегулиран поземлен имот с
площ 3110 кв. м“, съставляващ УПИ ІІІ-547 „За
ветеринарна лечебница“, кв. 33 по плана на
с. Брестовец, образуван от бивш УПИ І и част
от бивш УПИ ІV по стария план на селото, заедно с построените в него сгради: полумасивна
сграда – ветеринарна лечебница с 5 обособени
помещения със застроена площ 156,24 кв. м,
построена през 1953 г., и полумасивна стопанска
сграда (бивш скотовъден обор) със застроена
площ 67,50 кв. м, построена през 1937 г.
Граници на имота: север – улица ОК 145 – ОК
168; изток – улица ОК 170а – ОК 169а – ОК 169;
юг – УПИ ІV-548; запад – УПИ ІІ-605 и УПИ Х.
Имотът е описан в акт за частна общинска
собственост № 35198 от 11.06.2008 г., вписан
в А генц и я та по вписвани я та под № 145 о т
24.06.2008 г., том 27, рег. № 10366.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване
за продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална
тръжна цена 85 000 лв. без ДДС и стъпка на
наддаване 4500 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 8500 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 27-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
2.2. Тръжната документация за участие се
получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане
4, срещу документ за платена такса в размер
на 150 лв. без ДДС или с платежно нареждане
по сметка: IBAN BG73 IORT 7380 8438 1000
00, BIC IORTBGSF, код на плащане 44 7000 в
„Инвестбанк“ – АД, клон Плевен, всеки работен
ден до 16,30 ч. в срок до 22-рия ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 27-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 30-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да
се обяви нов търг за продажба на имота при
същите условия на решението, но със следните
срокове:
2.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 52-рия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
2.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17 ч. на 57-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
2.5.3. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 60ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
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2.6. Сроковете по т. от 2.1 до 2.4 и от 2.5.1 до
2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този
ден не се брои и срокът изтича на следващия
след него присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в Община Плевен, отдел „ОПКП“.
2.8. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
3. Възлага на кмета на общината да утвърди тръжната документация за провеждане на
публичния търг с явно наддаване и проекта на
договор за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането
на търга тръжната комисия да представи на
кмета на общината протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни
след получаването на протокола от проведения
търг да определи със заповед спечелилия търга
участник.

5. Въ з ла га на к ме та на общ и ната да
сключи договор за покупко-продажба със
спечелилия търга.

4259

Председател:
Д. Ангелов

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ № 133
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 59 и 60 ЗУТ във връзка с
решение на ОЕСУТ, прието с протокол № 4 от
7.03.2012 г., Общинският съвет – Свиленград,
реши:
Одобрява план за застрояване с ел. и ВиК
схемите към него на ПИ № 346001, намиращ
се в м. Под Баяндър, в землището на Свиленград, като имотът се отрежда „За ремонт
на селскостопанска техника“ и се определя с
ограничителни линии на застрояване свободно
нискоетажно застрояване.
Неразделна част от решението е приложеният
план за застрояване.
Председател:
Г. Еленков
4069

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ № 108
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Септември, реши:
Одобрява представения проект за ПУП – парцеларен план за трасе на колектор за отпадъчни
води, преминаващ през землищата по КВС на
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с. Варвара, с. Симеоновец и гр. Септември, с
дължина на трасето 4830 м.
Проек т ът се нами ра на разположение в
сградата на общината, ул. Александър Стамболийски 37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет – гр. Септември, в
14-дневен срок от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
Председател:
Г. Мърков
4110
РЕШЕНИЕ № 109
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Септември, реши:
Одобрява представения проект за ПУП – парцеларен план за трасе на подземен електропровод
и водопровод, попадащо в землището на с. Ветрен дол, минаващо през следните поземлени
имоти: ПИ № 000570, № 482006, № 482002, в м.
Алъ пара, землище с. Ветрен дол.
Проек т ът се нами ра на разположение в
сградата на общината, ул. Александър Стамболийски 37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет – гр. Септември, в
30-дневен срок от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
Председател:
Г. Мърков
4111

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 153
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 214004 в местността Мустанска чешма,
намиращ се извън урбанизираните територии
в зем л и ще т о на с. Пря порец – собс т венос т
на Юлия Захариева Бодурова. С плана за застрояване в имота се установява устройствена
зона – Жм – с малка височина на застрояване
(Н < 10 м) – свободно основно застрояване, със
следните нормативни показатели: максимална
плътност на застрояване – до 60 %; максимален
коеф. на интензивност на застрояване – до 1,2;
минимална озеленена площ – 40 % – за изграждане на обект: „Жилищна сграда“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Община Стара Загора до Административния
съд – Стара Загора.
Председател:
Е. Христов
4112
РЕШЕНИЕ № 154
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 033010 в местността Мустанска чешма,
намиращ се извън урбанизираните територии
в землището на с. Пряпорец, собственост на
Юлия Захариева Бодурова. С плана за застроя ва не в и мо та се ус та новя ва ус т ройс т вена
зона – Жм – с малка височина на застрояване
(Н < 10 м) – свободно основно застрояване, със
следните нормативни показатели: максимална
плътност на застрояване – до 60 %; максимален
коеф. на интензивност на застрояване – до 1,2;
минимална озеленена площ – 40 % – за изграждане на обект: „Жилищна сграда“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Община Стара Загора до Административния
съд – Стара Загора.
Председател:
Е. Христов
4113
РЕШЕНИЕ № 155
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот с кадастрален
№ 092036 в местността Джене дере, намиращ се
извън урбанизираните територии в землището
на с. Малка Верея, община Стара Загора – собственост на Пенка Минчева Лукич. С плана за
застрояване в имота се установява промишлена
уст ройствена зона – Пп – с ма лка височина
на застрояване (Н < 10 м), свободно основно
застрояване, със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до
80 %; максимален коеф. на интензивност на
заст рояване – до 2,5; минима лна озеленена
площ – 20 %, за изграждане на обект: „Производствени, складови и обслужващи сгради
и съоръжения“.
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Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Община Стара Загора до А дминистративния
съд – Стара Загора.
Председател:
Е. Христов
4114
РЕШЕНИЕ № 156
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот с идентификационен № 70202.44.7 по кадастралната карта
в местността До село, намиращ се извън урбанизираните територии в землището на с. Сулица, собственост на Трифон Иванов Минчев.
С плана за застрояване в имота се установява
устройствена зона – Жм – с малка височина
на застрояване (Н < 10 м) – свободно основно
застрояване, със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до
60 %; максимален коеф. на интензивност на
заст рояване – до 1,2; минима лна озеленена
площ – 40 %, за изграж дане на обект: „Жилищна сграда“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Община Стара Загора до А дминистративния
съд – Стара Загора.
Председател:
Е. Христов
4115
РЕШЕНИЕ № 157
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот с идентификационен № 68850.234.806 по кадастралната карта
в местността Зора, намиращ се извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара
Загора – собственост на Павел Петков Динев.
С плана за застрояване в имота се установява
устройствена зона – Жм, с малка височина на
застрояване (Н < 10 м) – свободно основно застрояване, със следните нормативни показатели:
максимална плътност на застрояване – до 60 %;
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максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %,
за изграждане на обект: „Жилищна сграда“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Община Стара Загора до Административния
съд – Стара Загора.
Председател:
Е. Христов
4116
РЕШЕНИЕ № 158
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 048030 в местността Алваджи кайнак,
намиращ се извън урбанизираните територии
в землището на с. Малка Верея, собственост
на „Чакалов“ – ЕООД, Стара Загора, БУЛСТАТ
123754131. С плана за застрояване в имота се
установява устройствена зона – Жм, с малка
височина на застрояване (Н < 10 м) – свободно
основно застрояване, със следните нормативни
показатели: максимална плътност на застрояване – до 60 %; максимален коеф. на интензивност
на застрояване – до 1,2; минимална озеленена
площ – 40 %, за изграждане на обект: „Жилищна сграда“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Община Стара Загора до Административния
съд – Стара Загора.
Председател:
Е. Христов
4117
РЕШЕНИЕ № 159
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот с проектен
№ 045012, образуван от ПИ № 045011, в местността Скендерлийски път, намиращ се извън
у рбанизираните територии в землището на
с. Бъдеще, община Стара Загора – собственост
на „Мобилтел“ – ЕАД, София, представлявано
от Йозеф Винацер. С плана за застрояване в
имота се установява устройствена зона – СТИ
(обекти и съоръжения на техническата инфра-
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структура), с голяма височина на застрояване
(Н < 38 м) – свободно основно застрояване, със
следните нормативни показатели: максимална
плътност на застрояване – до 30 %; максимален
коефициент на интензивност на застрояване – до
0,2; минимална озеленена площ – 50 %, за изграждане на обект: „Базова станция SZR 0133.
A00 – Petrovo Nova“ на „Мобилтел“ – ЕАД, София.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
4118
РЕШЕНИЕ № 160
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот с кадастрален
№ 023034 в местността Грашкия път, намиращ
се извън урбанизираните територии в землището
на с. Колена, собственост на Марийка Тодорова Колева. С плана за застрояване в имота се
установява устройствена зона – Жм, с малка
височина на застрояване (Н < 10 м), свободно
основно застрояване, със следните нормативни
показатели: максимална плътност на застрояване – до 60 %; максимален коефициент на
интензивност на застрояване – до 1,2; минимална
озеленена площ – 40 %, за изграждане на обект:
„Жилищна сграда“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината, бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
4119
РЕШЕНИЕ № 166
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация на урбанизирана територия извън
регулационните граници на гр. Стара Загора, обхващаща поземлени имоти с идентификационни
№ 68850.215.60; 68850.215.61; 68850.215.62 – собс т вено с т на „М и кс – т ра нспор т “ – ООД , и
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част от поземлени имоти с идентификационни
№ 68850.215.136; 68850.215.698 – собственост на
Община Стара Загора, в местността Кимикли
алан по кадастралната карта на землището
на гр. Стара Загора. С плана за регулация на
територи ята на имоти с идентификационни
№ 68850.215.60; 68850.215.61; 68850.215.62 се обособяват три урегулирани поземлени имота: УПИ
І-60,56; УПИ ІІ-62 и УПИ ІІІ-61 в новообразувания кв. 738. Осигурява се достъпът до имотите,
както следва: а) разширява се съществуващата
улица, като от част от имоти с идентификационни № 68850.215.136; 68850.215.698 се образува
локално платно; б) върху част от поземлен имот
с идентификационен № 68850.215.61 се обособява
задънена улица-тупик от осова точка 4448б до
осова точка 4448в.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
4120
РЕШЕНИЕ № 167
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел. захранване на
обекти в ПИ с идентификационен № 77476.507.163
на площадката на бившето „Агробиохим“ – АД,
землище с. Хрищени, с обща дължина на кабел
CpH (20 kV) от 392 м, от които 16 м са въздушни
и 376 м са подземно положени. Трасето започва
от съществуващ ЖР стълб № 21/63 от Извод
„Каучук“ отклонение за МТП „АГРОИН“ от
ПС „Кольо Ганчев“, намиращ се на границата
на имот № 000523, представляващ полски път,
собственост на Община Стара Загора; следва
въздушен участък от 16 м до нов ЖР стълб,
намиращ се в имот № 000155, представляващ
напоителен канал, собственост на МЗГ – ХМС,
след което преминава подземно в границите на
сервитута на напоителния канал до предвидения
нов БКТП, намиращ се в имот с идентификационен № 77476.507.163, в землището на с. Хрищени,
собственост на „БалБок Инженеринг“ – АД.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
4121
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ОБЩИНА ТРОЯН
РЕШЕНИЕ № 89
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1, 2 и 3 и ал. 2, т. 2
ЗУТ, чл. 21, ал. 6 ЗОС Общинският съвет – гр.
Троян, реши:
Одобрява подробен устройствен план (ПУП),
план за регулация за частично изменение на
регулационен план (ПР за ЧИРП), като е изработена нова улична регулация на уличната мрежа
на с. Белиш и с. Дълбок дол, община Троян.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез кмета на
общината пред Административния съд – Ловеч.
Председател:
М. Акимов
4122

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 6
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 2, т. 2 ЗПСК, чл. 5, 7,
чл. 10, ал. 2 и чл. 35а от Наредбата за търговете
и конкурсите Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
1. Открива процедура за приватизация чрез
публично оповестен конкурс на един етап на
изцяло общинското участие от 100 % в капитала
на „Търговище инвест“ – ЕООД, представляващо
11 421 дяла, при следните условия:
1.1. Запазване предмета на дейност на дружеството, чито дялове се приватизират, съгласно
актуалното удостоверение за търговска регистрация.
1.2. Минимална конкурсна цена – 1 120 000 лв.
1.3. Представяне на план за последващи инвестиции за срок 3 години от придобиване на
собствеността.
Условията, по които ще се оценяват офертите,
са 1.2 и 1.3.
Плащането на цената се извършва в левове
в срок, определен с решението за определяне
на участника, спечелил конкурса.
2. Приема анализ на правното състояние,
п ри ват иза ц ион на оцен к а и и нформа ц ионен
меморандум.
3. Утвърждава конкурсната документация и
информационния меморандум като част от нея.
4. Цена на конкурсната документация – 500 лв.
без ДДС, платими в касата на общината или по
банкова сметка на Община Търговище: IBAN,
BG62UBBS80023300143230, BIC код на банката
UBBSBGSF в „ОББ“ – АД, клон Търговище. Получава се в стая № 41 в сградата на общината.
5. Срок за закупуване на конкурсната документация – до 20-ия ден от обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
6. Условия за закупуване на конкурсната
документация:
а) за физически лица:
– документ за самоличност;
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– нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, в случай че се закупува
документация от името на друго физическо лице;
б) за юридически лица:
– оригинал или нотариално заверено копие
от актуално удостоверение за търговска регистрация или посочен ЕИК съгласно чл. 23 от
Закона за търговския регистър;
– нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, ако представителната
власт на лицето, закупуващо документацията,
не може да се установи с удостоверението;
в) за обединения/консорциуми, които не са
регистрирани като самостоятелни юридически
лица:
– нотариално заверено споразумение за създаване на обединение/консорциум;
– нотариално заверено пълномощно от останалите членове на обединението/консорциума за лицето, упълномощено да представлява
кандидата;
г) документите на чуждестранните лица се
придружават от превод на български език, извършен и заверен от заклет преводач.
При закупуване на конкурсната документация
лицата подписват декларация за неразгласяване
на информация.
В случай на упълномощаване пълномощникът подписва декларация за неразгласяване на
информация лично от свое име, а от името на
упълномощителя се представя нотариално заверена декларация за неразгласяване на информация.
7. Депозит за участие – 10 % от минималната
конкурсна цена, се превежда по следната банкова сметка: IBAN BG62UBBS80023300143230, BIC
код на банката UBBSBGSF в „ОББ“ – АД, клон
Търговище, в срок до 20-ия ден от обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
8. Лицата, закупили конкурсна документация и информационен меморандум, получават
сертификат за регистрация и имат право да
подадат оферта.
9. Лицата, закупили конкурсна документация,
могат да отправят до органа за приватизация
или определен от него орган искане в писмена
форма за разяснения по процедурата за провеждане на конкурса до 16-ия ден от обнародване на
решението в „Държавен вестник“. Разясненията
се изготвят в писмена форма в срок три работни
дни, съхраняват се от председателя на конкурсната комисия и се предоставят при поискване на
всички лица, закупили конкурсна документация.
10. Лицата, закупили конкурсна документация, имат право на пълен собствен правен или
финансов анализ. Информацията се предоставя
в административната сграда на дружеството
с адрес на управление Търговище, ул. Трайко
Китанчев 46, вх. А.
11. Срок за подаване на оферти – 16 ч. на
20-ия ден от обнародване на решението в „Държавен вестник“ в Информационния център на
общината, работно място № 5 или 6.
12. Постъпилите в срока по т. 11 оферти ще
се разглеждат и оценяват на следващия работен
ден в сградата на общината – зала 74, от 9 ч.
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13. Възлага на кмета на общината правомощията на орган за приватизация, регламентирани в
Наредбата за търговете и конкурсите, с изклю
чение на чл. 5 и 7 от същата, по организацията
и провеждането на конкурса и сключването
на договор за приватизация със спечелилия
конкурса участник.
14. При неявяване на кандидати упълномощава кмета на общината със своя заповед да
организира и проведе следваща процедура за
приватизация на обекта.
Председател:
С. А ли
4169
РЕШЕНИЕ № 7
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК,
чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и
конкурсите Общинският съвет – гр. Търговище,
обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на обект – общинска собственост,
както следва:
1. Предмет на търга – общински нежилищен
имот, невключен в имуществото на общински
т ърговск и дру жества, който се използва за
стопански цели, представляващ самостоятелен
обект с идентификационен № 73626.507.502.4.6
със ЗП 60 кв. м ведно със съответното право на строеж, разположен в сграда с идент.
№ 73626.507.502.4 в имот с идент. № 73626.507.502,
намиращ се на ул. П. Р. Славейков 1, кв. 139,
гр. Търговище.
2. Условия на търга:
2.1. Начална тръжна цена – 73 000 лв. Сделката не се облага с ДДС.
2.2. Стъпка за наддаване – 7000 лв.
2.3. Депозит за участие – 10 % от началната
тръжна цена на имота, се превежда по IBAN,
BG62UBBS80023300143230 в 18-дневен срок от
обнародване решението в „Държавен вестник“.
2.4. Цена на т р ъж ната док у мен та ц и я –
300 лв. (без ДДС), платими в касата на общината.
Получава се в стая 75 на общината.
2.5. Срок за закупуване на тръжната документация – до 18-ия ден от обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
2.6. Оглед на обекта – всеки работен ден след
закупуване на тръжните документи.
2.7. Срок за подаване на предложенията за
участие – до 16 ч. на 18-ия ден от обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
2.8. Търгът ще се проведе на следващия работен ден след изтичане на срока за подаване
на предложенията за у частие в сградата на
общината в зала 74 от 9 ч.
3. Утвърж дава тръжната документация и
информационния меморандум като част от нея.
4. Възлага на кмета на общината правомощията на орган за приватизация, регламентирани в Наредбата за търговете и конкурсите, с
изключение на чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от същата,
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по организацията и провеждането на търга и
сключването на договор за приватизация със
спечелилия търга участник.
5. При неявяване на кандидати упълномощава кмета на общината със своя заповед да
организира и проведе следваща процедура за
приватизация на обекта.
Председател:
С. А ли
4170
РЕШЕНИЕ № 18
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 12, ал. 2
ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване и специализирана план-схема
за елементи на техническата инфраструктура
за поземлен имот № 73626.176.986 (извън регулация) по кадастралната карта за землището
на гр. Търговище, м. Драка, с който имотът се
отрежда „За жилищно застрояване“ и за него се
предвижда нискоетажно свободно застрояване.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Търговище пред Административния съд – Търговище.
Председател:
С. А ли
4070
РЕШЕНИЕ № 19
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 12, ал. 2
ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване и специализирана план-схема за
елементи на техническата инфраструктура за
поземлен имот № 73626.179.1007 (извън регулация) по кадастралната карта за землището на
гр. Търговище, м. Кованлък, с който имотът се
отрежда „За жилищно застрояване“ и за него се
предвижда нискоетажно свободно застрояване.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Община Търговище пред А дминистративния
съд – Търговище.
Председател:
С. А ли
4071
РЕШЕНИЕ № 20
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 12,
ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище,
реши:
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Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване и специализирана план-схема
към ПУ П за елементи на техническата инфраструкт у ра за поземления имот № 000031
по картата на възстановената собственост за
землището на с. Надарево, община Търговище,
с който имотът се отрежда „За производствени
и складови дейности“, за него се определя предимно производствена устройствена зона със
съответните показатели и свързано застрояване
с УПИ II-595 в кв. 54 по регулационния план
на с. Надарево.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Търговище пред Административния съд – Търговище.
Председател:
С. Али
4072
РЕШЕНИЕ № 21
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 77, ал. 1, т. 3
ЗГ Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 000098 по
картата на възстановената собственост за землището на с. Пайдушко, община Търговище, с
който имотът се отрежда „За кариера за инертни
материали“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Търговище пред Административния съд – Търговище.
Председател:
С. Али
4073

ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 106
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 59, ал. 1
и чл. 60 ЗУТ, заявление с вx. № 94-И-332 от
22.07.2011 г., Заповед № РД-25-835 от 2.06.2011 г.
за разрешаване изработването на ПУП, Решение
№ КЗЗ-18, т. 32 от 5.10.2011 г. за утвърждаване
площадка за проектиране от комисията по чл. 17,
ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ и становище на ОБЕСУТ по т. 11
от протокол № 10 от 20.03.2012 г. Общинският
съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване, съгласно чл. 110, ал. 1,
т. 3 ЗУТ за имот с идентификатор 83510.650.258 по
кадастралната карта на гр. Шумен в местността
Под манастира при следните условия:
1. С плана за застрояване се определя застрояване за имота със следните показатели:
– устройствена зона – „Жм“;
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– предназначение на имота съгласно чл. 8,
т. 1 ЗУТ – „Жилищно строителство“;
– начин на заст рояване съгласно ч л. 21,
ал. 1 – свободно;
– характер на застрояване съгласно чл. 23,
ал. l – ниско, с максимална височина Н < 10 м.
2. Одобрява П У П – план за застрояване,
по приложената скица, изведена с № 144 от
14.03.2012 г., и план-схема за озеленяване по приложената скица, изведена с № 145 от 14.03.2012 г.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред Административния съд – Шумен.
Председател:
Г. Колев
4123
РЕШЕНИЕ № 109
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ, заявление с вх. № 94Р-165 от 10.06.2011 г., Заповед № РД-25-1212 от
28.07.2011 г. за допускане изменение на ПУП
и становище на ОбЕСУТ по т. 12 от протокол
№ 10 от 20.03.2012 г. Общинският съвет – гр.
Шумен, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за улична регулация и план за регулация, съгласно чл. 110, ал. 1, т. 2 ЗУТ за част
от кв. 362а и кв. 603 по плана за регулация на
гр. Шумен при следните условия:
1. С плана за улична регулация се заличава
улична отсечка от осова точка 136 на юг до осова
точка 38, част от проектно неизпълнено трасе
на ул. Колю Фичето. Новото трасе на заличената връзка се прокарва от осова точка 38 на
запад до нова осова точка 89а, като се включва
в осова точка 89 и на запад до пресичането с
улица Дедеагач.
2. С плана за регулация се заличава кв. 362а,
като УПИ, принадлежащи към него, се присъеди
няват и преномерират към кв. 603. Урегулира се
по нов начин имот 83510.668.285 от кадастралната карта. За него се образува УПИ ІV-285
в кв. 603 с площ, равна на площта на имота,
за който е образуван. За имот 83510.668.287 се
образува УПИ VІ-287.
3. Одобрява ПУП – план за улична регулация
и план за регулация, съгласно измененията с
кафяви и зелени линии, щрихи и надписи по приложената скица, изведена с № 30 от 16.01.2012 г.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред Административния съд – Шумен.
Председател:
Г. Колев
4124
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8. – Министърът на икономиката, енергетиката
и туризма на основание чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства и постъпило заявление
за проучване на подземни богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5
от Закона за подземните богатства – строителни
материали, в площ „Калугерец“, разположена в
землищата на с. Струма и с. Кръстилци, община
Сандански, област Благоевград, и описана със
следните координати в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4476950

8488352

2.

4477000

8489000

3.

4476770

8489280

4.

4477030

8489990

5.

4477330

8490365

6.

4477330

8490600

7.

4477239

8490680

8.

4476945

8490565

9.

4476625

8490000

10.

4476350

8489000

11.

4476500

8488500

3940
10. – Министърът на икономиката, енерге
тиката и туризма на основание постъпило заявление за търсене и проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства открива производство по
предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2
ЗПБ – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, в площ „Чилингира“, разположена
на територията на община „Тунджа“, област Ямбол,
и описана със следните координати в координатна
система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4614352.7

9481844.9

2.

4616493.8

9483965.9

3.

4616755.7

9485544.9

4.

4615640.3

9485301.8

5.

4614842.2

9485409.0

6.

4612476.8

9488227.9

7.

4612571.6

9485048.4

8.
4612221.2
9484317.1
4054
34. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило заявление
за търсене и пручване на подземни богатства и във
връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства открива производство по предоставяне на
разрешение за търсене и проучване на подземни бо-
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гатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗПБ – метални полезни
изкопаеми, в площ „Света Петка“, разположена в
землището на с. Челопеч, община Челопеч, област
София, описана със следните гранични точки в
координатна система 1970 г.:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Х (m)
4605097
4605111
4606203
4606196
4605553
4605080
4605286
4605379
4605544
4605482
4605205
4604947
4604638
4604137
4603106
4602826
4603054

Y (m)
8557603
8559656
8560359
8561577
8561555
8561183
8560989
8560946
8560863
8560746
8560648
8559987
8559262
8558677
8559238
8557939
8557655

4055
4. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 148, ал. 3 и 4 и чл. 182, ал. 2 ЗУТ
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-11
от 11.04.2012 г. на „НЕК“ – ЕАД, за обект: „Ремонт
на ВЛ 110 kV „Доброселец“ в участъка от стълб
№ 41 до стълб № 134 (нов № 122)“, намиращ се
в землищата на: с. Медникарово, с. Искрица и
с. Мъдрец – община Гълъбово, област Стара Загора,
с. Владимирово и с. Светлина – община Тополовград, област Хасково. Разрешението за строеж
може да бъде обжалвано пред Административния
съд – София-град, в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
4147
4. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 153, ал. 1
и чл. 148, ал. 3 във връзка с чл. 147, ал. 1, т. 2
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-13 от 12.04.2012 г. за обект: „Изтегляне
на оптичен кабел с 96 влакна в съществуваща
подземна тръбна мрежа за оптична свързаност
на „Мобилтел“ – ЕАД, в участък София – Панагюрище, намиращ се на територията на области:
София, Софийска и Пазарджик“. Разрешението за
строеж може да бъде обжалвано в 14-дневен срок
след обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез МРРБ.
4246
8. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 във
връзка с чл. 154, ал. 5 ЗУТ обявява, че е издал
Заповед № РС-12 от 11.04.2012 г. за допълване на
Разрешение за строеж № РС-14 от 8.03.2010 г. за
обект: „Сероочистваща инсталация на блокове 5
и 6 на ТЕЦ „Марица-изток 2“, Етап 03: абсорбен
съд, помпена станция № 1, помпена станция
№ 2, две сгради със зала КРУ и зала КИП и А,
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подготовка на варовикова суспензия с варовикови силози, разтоварище на варовик, ескалатор,
резервоар за варовикова суспензия и ресивер за
инструментален въздух, разположени на открито,
тръбна естакада, свързваща помпена сграда № 1
(зоните на абсорбера) и съществуващата тръбна
естакада на СОИ на блокове 1 – 4, изместване
на подземни комуникации, част от Подетап 3:
тръбопроводи – промяна на трасетата на тръбопроводи, пренасящи гипсова суспензия в зоната
на съоръжението Хидроциклон.“ На основание
чл. 149, ал. 4 ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Върховния
административен съд чрез МРРБ в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“.
4247
417. – Висшият адвокатски съвет обявява, че
на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 и чл. 144, ал. 2
от Закона за адвокатурата с решение по д.д.
№ 11/2012 на Висшия дисциплинарен съд Ваня
Асенова Дим итрова-Виденова – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да
упражнява адвокатска професия за срок 3 месеца.
3888
435. – Висшият адвокатски съвет обявява, че
на основание чл. 133, ал. 1, т. 2 и 4 и чл. 144, ал. 2
от Закона за адвокатурата с решение по д. д. №
49/2011 на Висшия дисциплинарен съд Надежда
Владимирова Брашлянова – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да
упражнява адвокатска професия за срок 18 месеца.
4385
432. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, обявява, че на основание чл. 133,
ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 144, ал. 2 от Закона
за адвокатурата с решение по д.д. № 538/2011 на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Даниел Петров Делчев – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок 6 месеца.
4046
433. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, обявява, че на основание чл. 133,
ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 144, ал. 2 от Закона
за адвокатурата с решение по д.д. № 514/2011 на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Веселин Николов Костадинов – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок 6 месеца.
4047
434. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, обявява, че на основание чл. 133,
ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 144, ал. 2 от Закона
за адвокатурата с решение по д.д. № 490/2011 на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Анна Димитрова Троева – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок 6 месеца.
4048
43. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, ИРМ – Стара
Загора, на основание чл. 239, ал. 2 и чл. 253 ДОПК
с постановление № 0043/2011/000057 от 9.02.2012 г.;
0043/2011/000058 от 9.02.2012 г.; 0043/2011/000072
от 30.03.2012 г.; 0043/2011/000073 от 30.03.2012 г.
и 0043/2011/000074 от 30.03.2012 г. възлага на
ЕТ „Гранд Комерсиал – Пламен Нейчев“, ЕИК
по БУЛСТАТ 83376954, адрес за кореспонденция
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гр. Гълъбово, ул. Христо Ботев 37, представляван
от Пламен Кръстев Нейчев, адрес на представителя гр. Гълъбово, ул. Христо Ботев 37, следните
недвижими имоти: 1. трафопост, заедно с агрегатно
и трансформатор заедно с прилежащата трафобудка, построени с отстъпено право на строеж
в парцел V в имот кад. № 000122 по плана на
с. Опан, община Опан, със застроена площ 57,75
кв. м, при граници на парцела: север – парцел I,
изток – път, юг – парцел IV, запад – земеделска
земя, за сумата 4210 лв.; 2. масивна селскостопанска сграда, представляваща телеугоително № 2 – 2
бр., със застроена площ 1523 кв. м, намираща
се в имот кад. № 000122, парцел III по плана на
с. Опан, община Опан, при граници на парцела:
улица, парцел IV и парцел VI, за сумата 19 110 лв.;
3. две сгради за отглеждане на телета, всяка от
които със ЗП 588 кв. м, построени с отстъпено
право на строеж в парцел I в имот кад. № 000122
по плана на с. Опан, община Опан, при граници
на парцела: север – земеделска земя, изток – земеделска земя и парцел II, юг – път, и парцел V,
запад – земеделска земя, за сумата 11 870 лв.; 4.
патарник със ЗП от по 737 кв. м, построен върху
държавна земя в парцел II в имот кад. № 000122 по
плана на с. Опан, община Опан, при граници на
парцела: бетонен канал, бетонна площадка, парцел
VI – стопански двор, за сумата 7440 лв.; 5. сграда
с празна площадка със ЗП 950 кв. м, построени с
отстъпено право на строеж в парцел IV в имот кад.
№ 000122 по плана на с. Опан, община Опан, при
граници на парцела: север – път, изток – парцел
III, юг – земеделска земя, запад – водопровод и
земеделска земя, за сумата 9590 лв.
4092
41. – Националната агенция за приходите,
Тери ториа л на д и рек ц и я – Софи я, на осно вание чл. 239, ал. 2 и чл. 248, ал. 12 от Дан ъчно-осиг у ри телни я п роцесуа лен кодекс с
постановления за възлагане на недвижими имоти – сгради, № 0441/2000/177644 от 21.02.2012 г.,
0441/2000/177643 от 21.02.2012 г., 0441/2000/177646
от 21.02.2012 г., 0441/2000/177645 от 21.02.2012 г.
възлага на „Мес Ко ММ 5“ – ЕООД, ЕИК по
БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР 113546491, адрес за кореспонденция Перник 2300, ул. Средец 1, представлявано от Любомир Серафимов Тасев, с адрес София,
ул. Охрид, бл. 61/1, вх. А, следните недвижими
имоти – сгради: 1. телчарник № 1, РЗП: 1080 кв. м
със спомагателна сграда – млекарна, намиращ
се в имот № 100001, представляващ земеделска
земя в землището на с. Поцърненци, ЕКАТТЕ
57964, община Радомир, област Перник, с площ
2950 кв. м, за сумата 10 000 лв.; 2. метален навес
№ 5, РЗП: 672 кв. м, намиращ се в имот № 100005,
представляващ земеделска земя в землището на
с. Поцърненци, ЕКАТТЕ 57964, община Радомир,
област Перник, с площ 2580 кв. м, за сумата
16 000 лв.; 3. трафопост № 6, РЗП: 9 кв. м, а съг
ласно удостоверение за данъчна оценка с площ
10 кв. м, намиращ се в имот № 100006, представляващ земеделска земя в землището на с. Поцърненци, ЕКАТТЕ 57964, община Радомир, област
Перник, с площ 160 кв. м, за сумата 1000 лв.; 4.
телчарник № 10, РЗП: 750 кв. м, а съгласно удостоверение за данъчна оценка с площ 900 кв. м,
ведно с прилежащата към него доилня, намиращ
се в имот № 100010, представляващ земеделска
земя в землището на с. Поцърненци, ЕКАТТЕ
57964, община Радомир, област Перник, с площ
2610 кв. м, за сумата 11 200 лв.
4223
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63. – Националната спортна академия „Васил
Левски“ на основание чл. 3, ал. 1 и 2 ЗРАСРБ и
решение на Академичния съвет обявява конкурс
за професор по професионално направление 7.6.
Спорт – баскетбол, към катедра „Баскетбол,
волейбол, хандбал“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
Центъра за развитие на академичния състав на
НСА „Васил Левски“, Студентски град, ет. 4. Списъкът с необходимите документи за заемане на
академични длъжности е определен в Правилника
за придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в НСА „Васил Левски“.
3932
16. – Техническият у ниверситет – София,
обявява конкурс за Факултета по електроника и
автоматика в Пловдив за доцент в професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника и
автоматика, научна специалност „Индустриална
електроника“, за нуждите на катедра „Електроника“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – във филиала
на Техническия университет – София, в Пловдив,
ул. Цанко Дюстабанов 25, тел. 032/659 552.
4148
3. – Югозападният у ниверситет „Неофит
Рилски“ – Благоевград, обявява конкурси за
професори по: професионално направление 1.2.
Педагогика (история на педагогиката и българското образование) – един; 1.2. Педагогика (теория и
методика на физическото възпитание и спортната
тренировка) – един; професионално направление
4.3. Биологически науки (физиология на животните и човека – обща физиология и физиология
на физическото натоварване) – един; професионално направление 4.5. Математика (изследване
на операциите и математическо моделиране в
биологични науки) – един; професионално направление 4.2. Химически науки (неорганична
химия – електрохимия) – един, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ректората, ет. 1, стая 106, тел. (073)
588 566, 0882 818 566.
3997
10. – Тех ническ и ят у ниверситет – Варна,
обявява конкурс за доцент в професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника,
автоматика; научна специалност или учебна
дисциплина: автоматизация на производството,
към катедра „Автоматизация на производството“
към Факултета по изчислителна техника и автоматизация със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в университета,
отдел „Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.
3874
60. – Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурси за доценти по
5. Технически науки, 5.12. Хранителни технологии
(Технологично обзавеждане в хотела и ресторанта) – един; 3. Социални, стопански и правни
науки, 3.7. Администрация и управление (Бизнес
комуникации) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се
подават в университета в Пловдив, бул. Марица 26,
тел. 603 603, до седем работни дни след изтичане
на срока на обявлението в „Държавен вестник“.
3996
36. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за академични дължности в
област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт за: доценти по: 7.1. Медицина (анато-
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мия, хистология и цитопатология) към катедра
„Анатомия, хистология и ембриология“ – един;
7.1. Медицина (биология) към катедра „Обща
биология“ – един; 7.1. Медицина (неврохирургия)
към катедра „Неврохирургия“ – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в ректората,
Научен отдел, бул. Васил Априлов 15а, 4002
Пловдив, тел. (032) 602 224.
4149
87. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана за регулация, план за застрояване
и план-схеми на инженерната инфраструктура на
м. Центъра,м. Еврейски гробища и м. Буката в
обхвата на бул. Македония (стар бул. Димитър
Благоев) между площад Руски паметник и бул.
Христо Ботев, който е изложен в район „Красно село“. Заинтересованите могат да направят
писмени възражения и искания по проекта на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ чрез район „Красно
село“ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
4090
16. – Община Аксаково, област Варна, на
основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ във връзка с
т. 4.16 от заповеди № РД-46-494 от 22.08.2003 г. на
МЗГ и № РД-02-14-454 от 22.08.2003 г. на МРРБ
съобщава, че с протоколи № 1 от 27.04.2011 г.,
№ 2 от 20.05.2011 г. и № 3 от 24.02.2012 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ, назначена
със заповеди № РД-10-7706-296 от 22.10.2010 г. и
№ РД-12-7706-2 от 5.01.2012 г. на областния управител на област с административен център Варна,
са изработени и приети проекти за изменение на
основание § 4к, ал. 8 ПЗР ЗСПЗЗ на ПНИ (план
на новообразуваните имоти) на зони по § 4 ПЗР
ЗСПЗЗ за:
– местност Кум тепе, землище гр. Аксаково,
област Варна – относно новообразуван имот 1695,
кадастрален район 501;
– местност Панорама I, II, III – селищно образувание, землище с. Осеново, община Аксаково,
област Варна – относно новообразуван имот 207,
кадастрален район 506;
– местност Панорама I, II, III – селищно образувание, землище с. Осеново, община Аксаково,
област Варна – относно новообразуван имот 278,
кадастрален район 506;
– местност Панорама I, II, III – селищно образувание, землище с. Осеново, община Аксаково,
област Варна – относно новообразуван имот 24,
кадастрален район 506;
– местност Кум тепе, землище гр. Аксаково,
област Варна – относно новообразуван имот 1580,
кадастрален район 501;
– местност Панорама I, II, III – селищно образувание, землище с. Осеново, община Аксаково,
област Варна – относно новообразувани имоти
275 и 316, кадастрален район 506.
Проектите за изменение са предоставени за
разглеждане в Община Аксаково, област Варна, ет.
4, стая 2, дирекция „Устройство на територията“.
На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени искания и възражения по проектите до
кмета на общината.
4162
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51. – Областният управител на област Благоевград на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава
на заинтересованите, че е одобрил технически
инвестиционен проект на основание чл. 143,
ал. 1, т. 1, 2, 3, чл. 145, ал. 2 и чл. 148, ал. 3 и
4 ЗУТ е издал на „Кестрел Алтернатив Енерджи“ – ЕООД, Разрешение за строеж № 026 от
6.04.2012 г. за обект: „Кабелна линия 20 kV Първи
етап от СРС № 117 на ВЕЛ 20 kV „Оранжерии“
до шахта III.1, землище на с. Кономлади, община
Петрич, с дължина 2037 м; Втори етап от шахта
III.1 до КТП – 1 в имот № 050001, землище на с.
Левуново, община Сандански, с дължина 697 м.“
Местоположението на обекта е на територията на
общините Петрич и Сандански. Разрешението за
строеж подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4217
31. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е одобрен работен инвестиционен проект и е
издадено Разрешение за строеж № 4 от 27.03.2012 г.
за строителство на обект: „Изграждане на проходим кабелен колектор“ на летище Бургас на
основание чл. 148, ал. 1, 3, 4 и чл. 152, ал. 1 ЗУТ.
Разрешението за строеж подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
4165
1. – Община Варна на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП
(подробен устройствен план) – ПП (парцеларен
план) за обект: Кабелна тръбна мрежа за кабелни
линии, преминаващи през ПИ № 10135.5214.3, м.
Малка чайка. Планът е изложен в дирекция „Устройство на територията“ на район „Аспарухово“,
Община Варна. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до район „Аспарухово“, Община Варна.
4125
58. – Община Варна на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен план за регулация
на улиците и поземлените имоти на обекти – публична собственост, на територията на селищно
образувание (СО) „Под село“. Проектът е изложен
в техническата служба на район „Аспарухово“.
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 чрез район „Аспарухово“.
4163
40. – Община Габрово на основание чл. 64,
ал. 2 и чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработена
специализирана схема към действащия подробен
устройствен план на гр. Габрово за изграждане
на подземна газоразпределителна мрежа. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
искания, предложения и възражения относно
специализираната схема към действащия подробен
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устройствен план на гр. Габрово за изграждане
на подземна газоразпределителна мрежа и придружаващите я документи до кмета на общината.
4224
41. – Община Габрово на основание чл. 64,
ал. 2 и чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработена специализирана схема към действащия
подробен устройствен план на с. Враниловци,
община Габрово, за изграждане на подземна газоразпределителна мрежа. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени искания, предложения
и възражения относно специализираната схема
към действащия подробен устройствен план на
с. Враниловци, община Габрово, за изграждане
на подземна газоразпределителна мрежа и придружаващите я документи до кмета на общината.
4225
42. – Община Габрово на основание чл. 64,
ал. 2 и чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработена специализирана схема към действащия
подробен устройствен план на с. Поповци, община Габрово, за изграждане на подземна газоразпределителна мрежа. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени искания, предложения
и възражения относно специализираната схема
към действащия подробен устройствен план на
с. Поповци, община Габрово, за изграждане на
подземна газоразпределителна мрежа и придружаващите я документи до кмета на общината.
4226
43. – Община Габрово на основание чл. 64,
ал. 2 и чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработена специализирана схема към действащия
подробен устройствен план на с. Драгановци,
община Габрово, за изграждане на подземна газоразпределителна мрежа. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени искания, предложения
и възражения относно специализираната схема
към действащия подробен устройствен план на
с. Драгановци, община Габрово, за изграждане
на подземна газоразпределителна мрежа и придружаващите я документи до кмета на общината.
4227
700. – Община Добричка, област Добрич,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на ПУП – план за застрояване на ветроенергиен парк „Методиево І“ за ПИ
№ 026069, 029052, 026065, 026067, 025055, 025142,
033060, 029050, 029048, 030072, 023061, 025144,
033062, 033064, 032066, 030073, 032064, 031062,
032062, 034078, 035086, 035088 и 031060 в землището на с. Котленци, ПИ № 046092, 046094,
076069, 076071, 085061, 089060, 089063, 095070,
099034 и 099036 в землището на с. Методиево, ПИ
№ 026103, 028037, 027059 и 028033 в землището на
с. Победа, ПИ № 018062 и 016122 в землището на
с. Полковник Минково и ПИ № 016127, 013124,
014052, 015051, 017059, 017050, 020049, 017057,
019034 и 018052 в землището на с. Полковник
Свещарово, община Добричка, област Добрич.
Проектът за ПУП – план за застрояване, е изложен за разглеждане в Община Добричка, стая
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229 в сградата на администрацията. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската админис
трация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
4212
1. – Община гр. Дългопол, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за ПУП – парцеларен план за
обект: „Санитарноохранителни зони на дренажи
„Козлар дере 1“ и „Козлар дере 2“ за питейнобитово водоснабдяване на с. Комунари, намиращи
се в ПИ 000866 и 000865, с. Партизани, община
Дългопол, област Варна“. Парцеларният план
засяга следните имоти: по КВС на с. Партизани – имоти № 200003, 200005, 200006, 200007
(собственост на МЗГ – ДЛ), 111006 (собственост
на Георги Григоров Пенев), 112007 (собственост
на „Констант“ – ЕООД), 000836, 000845, 000854,
000865, 000866 (Община Дългопол – земи по чл. 19
ЗСПЗЗ) и имот № 000253 по КВС на с. Комунари
(собственост на МЗГ – ДЛ). Планът е изложен за
разглеждане в сградата на общинската администрация, отдел „ТУКРП“. 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 – Дългопол.
4213
29. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
захранване на обект: „За елементите на техническата инфраструктура (напорен тръбопровод) за
обект: МВЕЦ – Равна, в УПИ 133007 – МВЕЦ,
местност Тепе деби, землище с. Розино, преминаващо през поземлени имоти 000067 и 000086 – територии за обслужване на горското стопанство,
държавна частна собственост на ДАГ – ДГС Розино, ПИ 000306, 000314 и 000333 – широколистни
дървесни видове, държавна частна собственост на
ДАГ – ДГС Розино, и ПИ 000530 – полски път,
публична общинска собственост. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 203 в сградата на
общинската администрация. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до Общинската администрация Карлово.
4194
6. – Община Кърджали на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти
на ПУП – парцеларен план за обекти: 1. Главен
колектор І от интегрален воден проект на гр.
Кърджали, община Кърджали; 2. Главен колектор
ІІ от интегрален воден проект на гр. Кърджали,
община Кърджали, които се намират в дирекция „АСУТ“ при Община Кърджали, стая 214.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
представените проекти, отправени до дирекция
„АСУТ“ на общината.
4084
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12. – Община Нова Загора на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии – за обект „Кабел НН
за присъединяване на фотоволтаична централа
в ПИ 033001 в землището на с. Кортен, община
Нова Загора“, с който се засягат ПИ 000226 и
000227 по КВС на землище с. Кортен, община
Нова Загора. Проектът е изложен за разглеждане в отдел „КРВП“ на общината. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
4166
10. – Община Нови пазар на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че е
изработен проект на ПУП – парцеларен план за
техническа инфраструктура – „Частично изграждане на канализационна мрежа, довеждащ колектор и реконструкция водороводна мрежа на гр.
Нови пазар“, извън регулация. Трасето на новопроектираната канализация и довеждащ колектор преминава през имоти в землището на гр. Нови пазар,
както следва: ПИ № 52009.18.1, ПИ № 52009.18.288,
ПИ № 520 09.18.40 0, ПИ № 520 09.19.30 0, ПИ
№ 52 0 0 9. 2 0 .14 0 , П И № 52 0 0 9. 2 0 . 4 74 , П И
№ 52 0 0 9. 31. 2 7 8 , П И № 52 0 0 9.114 . 2 6 8 , П И
№ 52 0 0 9.1 2 3.1 31, П И № 52 0 0 9.1 2 3.1 32 , П И
№ 52 0 0 9.1 2 3 .16 4 , П И № 52 0 9.1 2 3 . 41 3 , П И
№ 52009.123.426, ПИ № 52009.123.434. Засегнат
само от сервитута имот е ПИ № 52009.123.415. Трасето на новопроектирания водопровод преминава
през имоти в землището на гр. Нови пазар, както
следва: ПИ № 52009.31.278, ПИ № 52009.114.268,
ПИ № 52009.123.131, ПИ № 52009.123.164, ПИ
№ 52 0 0 9.1 2 3.41 3, П И № 52 0 0 9.1 2 3.42 6 , П И
№ 52009.123.434. Засегнат само от сервитута е
ПИ № 52009.123.132. Проектът е изложен в техническата служба на Община Нови пазар, стая
402, и може да се разгледа всеки присъствен ден.
Изработването на плана е допуснато със Заповед
№ 235 от 6.04.2012 г. на кмета на Община Нови
пазар. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, искания и предложения по
плана до кмета на Община Нови пазар.
4211
4. – Областният управител на област с административен център Плевен на основание
чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ
съобщава на заинтересованите лица, че е издал
Разрешение за строеж № ТУ-08-02 от 4.04.2012 г.
за обект на техническата инфраструктура с обхват
и значение за повече от една община – община
Долна Митрополия, община Долни Дъбник и
община Плевен, с което се разрешава на „Оптилинк“ – ООД, Плевен, строителството на обект:
„Електронна съобщителна мрежа на „Оптилинк“
Плевен“, подобект: „Оптично кабелно трасе на
територията на община Долна Митрополия и
с. Крушовица, област Плевен“. Разрешението
подлежи на обжалване чрез областния управител
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
4216
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8. – Община гр. Раднево, област Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на
всички заинтересовани, че е изготвен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Фотоелектрическа централа до 200 kV“ от съществуващ
ЖР стълб № 7 от въздушен провод „М. Станев“,
намиращ се в ПИ № 61460.23.9 в землището
на гр. Раднево, като от него се изтегли кабел
20 kV, който да преминава подземно през ПИ
№ 61460.23.9 и ПИ № 61460.23.5 до достигане на
УПИ I-1 в кв. 59 по плана на гр. Раднево, община
Раднево, област Стара Загора. В едномесечен
срок от обнародване в „Държавен вестник“ на
обявлението заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Раднево.
4085
9. – Община гр. Раднево, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на
всички заинтересовани, че е изготвен проект
за ПУП – парцеларен план за обект: Рудник
„Трояново – север“, подобект: Реконструкция
и изместване на ел. провод 110 kV „Венера“ по
северната граница на рудник „Трояново – север“ в землището на с. Бели бряг, община
Раднево, област Стара Загора, през имоти:
№ 03407.0000.027, 03407.0000.040, 03407.0000.042,
03407.0000.055, 03407.0000.057, 03407.0000.103,
03407.0000.105, 03407.0000.109, 03407.0000.110,
03407.0000.118, 03407.0000.121, 03407.0000.123,
03407.0000.159, 03407.0000.181, 03407.0000.185,
03407.0000.200, 03407.0000.201, 03407.0000.245,
03407.0 011.022, 03407.0 011.038, 03407.0 011.040,
03407.0 011.058, 03407.0 011.065, 03407.0 012.0 05,
03407.0012.006, 03407.0013.002, 03407.0013.009,
03407.0013.010, 03407.0014.005, 03407.0030.002,
03407.0030.004, 03407.0030.011, 03407.0030.015,
03407.0 030.016, 03407.0 030.017, 03407.0 030.018,
03407.0030.019, 03407.0033.003. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Община Раднево.
4126
4. – Община гр. Созопол (ЕК АТТЕ 67800),
област Бургас, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за обект
на техническата инфраст ру кт у ра извън границите на населените места: Второстепенна
улица с осови точки 72-71-70-57-58-59-60-61-6263, местност Каваци, землище гр. Созопол,
област Бургас. От габаритите на второстепенната улица са засегнати поземлени имоти в
местност Каваци (Мапи), землище гр. Созопол,
с номера по КК № 67800.54.30, № 67800.54.4,
№ 67800.54.33, № 67800.54.31, № 67800.54.133,
№ 67800.54.41, № 67800.54.44 и № 67800.54.96.
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.
4086
5. – Община гр. Червен бряг, област Плевен,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – план
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за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за
новообразувани урегулирани поземлени имоти
в новите квартали 29А и 33А, както и в съществуващите квартали 8, 7, 29 и 35 по плана на
гр. Червен бряг. Проектните материали са на
разположение за запознаване от заинтересованите лица в стая 204 в сградата на Община
Червен бряг. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица (собствениците
на имоти в обхвата на разработката) могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската админис
трация.
4127
С ЪД И Л И Щ А
12. – Върховният касационен съд, гражданска и търговска колегия, на основание чл. 289
ГПК съобщава на интересуващите се страни, че
в открито съдебно заседание през юни 2012 г.
ще се разгледат посочените по-долу дела по
отделения и дати, както следва:
НА 4.06.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 65/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
233/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Емилия Йорданова Попова чрез
адвокат Мартин Попов, София, ул. Аксаков
28, ет. 2, срещу Цвета Петрова Велкова чрез
адвокат Емилия Станева, София, ул. А лабин
33, вх. А, ет. 2, кантора 243; Христинка К ирилова Стоянова чрез адвокат Емилия Станчева,
София, ул. А лабин 33, вх. А, ет. 2, кантора
243; К ирилка К ирилова Христова чрез адвокат Емилия Станчева, София, ул. А лабин 33,
вх. А, ет. 2, кантора 243; Петранка К ирилова
Велинова, с. Мусачево, община Елин Пелин,
ул. Велико Търново 5.
Първо гражданско отделение, 276/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
476/2010 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Стана Иванова Рамджулска чрез
адвокат Мария Накова, Ботевград, ул. Гълъб
войвода 7; Илия Иванов Илчев чрез адвокат
Мария Накова, Ботевград, ул. Гълъб войвода
7, срещу Пенко Минов Гълъбов чрез адвокат
Йолита Славовска-Фикиина, София, ж.к. Младост, бл. 54, вх. 1, ет. 1, ап. 1.
Първо гражданско отделение, 302/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
526/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Мария Илиева Караангелова чрез
адвокат Олег Янчев, Петрич, ул. Цар Борис ІІІ
№ 40А; Любомира Огнянова Караангелова чрез
адвокат Олег Янчев, Петрич, ул. Цар Борис ІІІ
№ 40А; Надеж да Огнянова Караангелова чрез
адвокат Олег Янчев, Петрич, ул. Цар Борис ІІІ
№ 40А, срещу Костадин Петров Караангелов
чрез адвокат Мариана Попова, Петрич, ул. Цар
Борис ІІІ № 32а; Василка Петрова Стойкова,
Петрич, ул. Христо Чернопеев 38.
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Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 83/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1018/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от РПК „Искра Люлин – София“, София,
ж.к. Люлин 8, ул. Търново, бл. 882, срещу Столична община, София, ул. Московска 33; Лъчезар
Иванов Чипев чрез адвокат Йонка Цонева, София,
ул. Петър Парчевич 2, ап. 1; Виолета Николова
Кацарова-Чипева чрез адвокат Йонка Цонева,
София, ул. Петър Парчевич 2, ап. 1.
Второ гражданско отделение, 103/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
474/2011 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Любомир Виодоров Иванов, Перник,
ул. Никола Козлев 46, срещу Лозан Виодоров
Иванов, Перник, ул. Никола Козлев 46; Петър
Виодоров Иванов, Перник, ул. Никола Козлев
46; Еленчо Виодоров Иванов, с. Ноевци, област
Перник; Василка Виодорова Христова, с. Ноевци,
област Перник; Салтирка Василева Иванова,
Перник, ул. Никола Козлев 46; Анета Петрова
Благоева, Перник, ул. Юрий Гагарин, бл. 12,
ет. 4, ап. 21; А лександър Михайлов Благоев,
Перник, ул. Юрий Гагарин, бл. 12, ет. 4, ап. 21.
Второ гражданско отделение, 107/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
500/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Анелия Трайчова Христова чрез
адвокат Радослав Цветков, София, ул. Алабин
34, ет. 1, срещу Матей Стефанов Пантев чрез
адвокат Маргарита Бояджиева, София, бул. Патриарх Евтимий 27, ет. 3.
Второ гражданско отделение, 112/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
758/2011 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Калин Разумов Георгиев чрез адвокат Юлия Ангелова, Благоевград, ул. Тодор
Александров 41, ет. 1, офис 101; Мария Панова
Сотирова, Благоевград, ул. Д-р Христо Татарчев
31, ет. 4, ап. 15; Огнян Георгиев Червилов, Благоевград, ул. Д-р Христо Татарчев 31, ет. 4, ап. 15.
Второ гражданско отделение, 171/2012, по
касационна жа лба срещ у решението по г р.
дело 639/2011 по описа на Окръжен съд Враца,
подадена от Евгени Стефанов Маешки, Враца,
ул. Вежен 4, бл. Чавдар 6, ет. 17, ап. 100, срещу
Теменужка Методиева Мавропуло, Мездра, ул.
Св. св. Кирил и Методий 20.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 691/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
366/2011 по описа на Софийски градски съд, подадена от Камен Маринов Петков чрез адвокат
Вяра Мукова, София, ул. Марко Балабанов 4а,
вх. Б, ет. 5, срещу Пламен Стоянов Стоев чрез
адвокат Антонина Душева, София, бул. Цар Освободител 17А; Владимир Стоянов Стоев чрез
адвокат Антонина Душева, София, бул. Цар Освободител 17А; „Уолтън Асошийтс – Еко“ – ООД,
чрез адвокат Ангел Ангелов, София, бул. Цар
Освободител 17А.
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НА 5.06.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гра ж данско отделение, 1611/2010,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 3797/2005 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Владимир Николов Кочев чрез
адвокат Нина Попова, София, ул. Алабин 33,
Търговски дом, кантора 107; Пенка Георгиева
Попова чрез адвокат Нина Попова, София, ул.
Алабин 33, Търговски дом, кантора 107; Димитър Георгиев Попов чрез адвокат Нина Попова,
София, ул. Алабин 33, Търговски дом, кантора
107, срещу Бойчо Николов Рангелов чрез адвокат Господин Гогов, София, ул. Веслец 2, ет. 2,
ап. 2; Виолета Методиева Рангелова чрез адвокат Господин Гогов, София, ул. Веслец 2, ет. 2,
ап. 2, и трета страна Столична община, София,
ул. Московска 33.
Първо гражданско отделение, 501/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
70/2010 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Марин Борисов Пъстраков чрез адвокат
Цвета Бъчварова, Сливен, ул. Великокняжевска
12; Атанас Стоянов Пъстраков чрез адвокат Цвета Бъчварова, Сливен, ул. Великокняжевска 12;
Гана Тодорова Пъстракова чрез адвокат Цвета
Бъчварова, Сливен, ул. Великокняжевска 12;
Стоян Петров Пъстраков чрез адвокат Цвета
Бъчварова, Сливен, ул. Великокняжевска 12;
Никола Петров Пъстраков чрез адвокат Цвета
Бъчварова, Сливен, ул. Великокняжевска 12;
Петър Атанасов Пъстраков чрез адвокат Цвета
Бъчварова, Сливен, ул. Великокняжевска 12;
Антоанета Атанасова Тенева чрез адвокат Цвета
Бъчварова, Сливен, ул. Великокняжевска 12;
Розалия Атанасова Пъстракова чрез адвокат
Цвета Бъчварова, Сливен, ул. Великокняжевска
12; Виолета Пламенова Пъстракова чрез адвокат
Цвета Бъчварова, Сливен, ул. Великокняжевска
12; Антоанета Иванова Пъстракова чрез адвокат
Цвета Бъчварова, Сливен, ул. Великокняжевска 12; Анета Николова Станчева чрез адвокат
Цвета Бъчварова, Сливен, ул. Великокняжевска
12; Силвия Стоянова Пъстракова чрез адвокат
Цвета Бъчварова, Сливен, ул. Великокняжевска
12; Илинка Димитрова Пъстракова чрез адвокат
Цвета Бъчварова, Сливен, ул. Великокняжевска
12; Таня Димова Пъстракова чрез адвокат Цвета
Бъчварова, Сливен, ул. Великокняжевска 12;
Димана Петрова Пъстракова чрез майка си и
законен представител Таня Димова Пъстракова чрез адвокат Цвета Бъчварова, Сливен, ул.
Великокняжевска 12; Джулия Петрова Пъстракова чрез майка си и законен представител
Таня Димова Пъстракова чрез адвокат Цвета
Бъчварова, Сливен, ул. Великокняжевска 12;
Тихомира Петрова Пъстракова чрез адвокат
Цвета Бъчварова, Сливен, ул. Великокняжевска
12; Мария Йорданова Пъстракова чрез адвокат
Цвета Бъчварова, Сливен, ул. Великокняжевска
12; Таня Борисова Янкова чрез адвокат Цвета
Бъчварова, Сливен, ул. Великокняжевска 12;
Антоанета Борисова Пъстракова чрез адвокат
Цвета Бъчварова, Сливен, ул. Великокняжевска
12; Красимира Иванова Пъстракова чрез адвокат
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Цвета Бъчварова, Сливен, ул. Великокняжевска
12; Стоян Иванов Пъстраков чрез адвокат Цвета
Бъчварова, Сливен, ул. Великокняжевска 12;
Соня Атанасова Милушева чрез адвокат Цвета
Бъчварова, Сливен, ул. Великокняжевска 12;
Иванка Николова Митева чрез адвокат Цвета
Бъчварова, Сливен, ул. Великокняжевска 12; Мирослав Николов Пъстраков чрез адвокат Цвета
Бъчварова, Сливен, ул. Великокняжевска 12,
срещу Община Сливен, бул. Цар Освободител 1.
Първо гражданско отделение, 588/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1463/2010 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Съби Шидеров Събев чрез адвокат
Николай Ташев, Варна, бул. Владислав 10; Васил
Шидеров Събев чрез адвокат Николай Ташев,
Варна, бул. Владислав 10, срещу Маруся Николова Катева чрез адвокат Боян Жеков, Варна,
ул. Сан Стефано 10, ет. 1; Катя Николова Момчилова чрез адвокат Боян Жеков, Варна, ул. Сан
Стефано 10, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 970/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
217/2011 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Делчо Георгиев Делирадев чрез
адвокат Георги Манев, Панагюрище, ул. Георги
Бенковски 6; Петя Иванова Стамова чрез адвокат Георги Манев, Панагюрище, ул. Георги
Бенковски 6, срещу Стойко Фердинандов Ганев
чрез адвокат Пенка Гостева, Пазарджик, ул.
Хан Крум 1, ет. 1, и страна Стоилка Стойчева
Динова, с. Крислово, област Пловдив.
Първо гра ж данско отделение, 10 08/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 4/2011 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от „АСМ“ – ЕООД, чрез адвокат Искра
Желева, Добрич, адвокатска колегия, срещу ЕТ
Александър Борисов Алексиев с фирма „Автоцар – Александър Борисов“, чрез адвокат Юлия
Отузбирова, Добрич, бул. 25 септември 56, вх. Б,
ет. 1, ап. 2.
Първо гражданско отделение, 1077/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
224/2011 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от Илко Миланов Сабинов чрез адвокат
Теодора Минкова, гр. Нови пазар, ул. Цар Освободител 29, ет. 3, офис 14; Тихомир Миланов
Събинов чрез адвокат Теодора Минкова, гр.
Нови пазар, ул. Цар Освободител 29, ет. 3, офис
14; Хайрие Заид Ахмед чрез адвокат Теодора
Минкова, гр. Нови пазар, ул. Цар Освободител
29, ет. 3, офис 14; Юмер Мустафа Билял чрез
адвокат Теодора Минкова, гр. Нови пазар, ул.
Цар Освободител 29, ет. 3, офис 14; Мехмедали
Юмер Мустафа чрез адвокат Теодора Минкова,
гр. Нови пазар, ур. Цар Освободител 29, ет. 3,
офис 14; Джошкун Юмер Мустафа чрез адвокат
Теодора Минкова, гр. Нови пазар, ул. Цар Освободител 29, ет. 3, офис 14, срещу Кязим Назиф
Сали, с. Гусла, област Шумен; Фиданка Весова
Савова, с. Гусла, област Шумен.
Първо гражданско отделение, 1154/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
811/2010 по описа на Апелативен съд София,
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подадена от областния управител на област
с административен център Благоевград, като
пълномощник на министъра на регионалното
развитие и благоустройството, Благоевград, пл.
Георги Измирлиев 9, срещу „Струма – С“ – АД,
представлявано от Никола Владимиров Божинов,
гр. Сандански, жп гара; Григор Димитров Солунов чрез адвокат Иван Чолаков, гр. Сандански,
ул. Македония 38.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1175/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
274/2011 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Венцислав Тодоров Лъшев, гр. Сандански, ул. Чудомир Кантарджиев 4, срещу Бонка
Тодорова Гергинова чрез адвокат Димитрина
Харамлийска, гр. Петрич, област Благоевград,
АК; Стефан Станоев Ангелинов, гр. Сандански,
ул. Свобода 41.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1063/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 71/2011 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Община Бяла, представлявана от
кмета Атанас Костов Трендафилов чрез адвокат
Йонка Димитрова Баирева, Варна, ул. Кръстю
Мирски 5, ет. 2, ап. 5, срещу Илияна Алексиева
Новакова чрез адвокат Василиса Колева Иванова,
Варна, ул. Драган Цанков 15.
Четвърто гражданско отделение, 1105/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 121/2011 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност,
София, Териториална дирекция – Пловдив, чрез
процесуален представител Магдалена Меретева,
Пловдив, бул. Санкт Петербург 55, срещу Благовест Георгиев Субашев чрез адвокат Славея
Боева, Пловдив, бул. 6 септември 112, вх. А, ет. 1,
офис 1; Мария Димитрова Субашева чрез адвокат
Славея Боева, Пловдив, бул. 6 септември 112,
вх. А, ет. 1, офис 1; Анка Венкова Шопова чрез
адвокат Славея Боева, Пловдив, бул. 6 септември
112, вх. А, ет. 1, офис 1, и контролираща страна
Върховна касационна прокуратура, София, бул.
Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 1240/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 6733/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Даниел Василев Дамянов, София,
ж.к. Гоце Делчев, бл. 13Е, вх. В, ет. 2, ап. 36,
срещу Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 1519/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 327/2011 по описа на Окръжен съд Ловеч,
подадена от Ценка Бочева Дуковска чрез адвокат Симеон Рачев Миков, София, ул. Димитър
Трайкович 1, вх. В, ет. 1, ап. 1, срещу СЗДП ТП
„Държавно горско стопанство – Троян“, чрез
адвокат Юлия Стефанова, Плевен, ул. Бъкстон
5, ет. 2, офис 1.
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Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 890/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
334/2010 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Паца Николова Иванова чрез адвокат Димитър Куртев, Панагюрище, ул. Георги
Бенковски 10, вх. А, ет. 1; Иван Пенчев Манев
чрез адвокат Георги Андреев Манев, Панагюрище, ул. Георги Бенковски 6, срещу Федин Радев
Радулов чрез адвокат Стоян Иванов Джубелиев,
Панагюрище, ул. Цар Освободител 41; Николай
Радев Радулов, София, ж.к. Овча купел, ул. Рачка
4; Мариян Радев Радулов, София, ж.к. Овча купел,
ул. Рачка 4; Кина Делчева Миленкова, София,
кв. Христо Ботев, ул. 502 № 5; Стефка Делчова
Арсова, София, кв. Красно село, бл. 189, вх. Г,
ет. 13, ап. 59; Григор Стоянов Стоянов, София,
кв. Христо Ботев, ул. 502 № 5; Галина Стоянова
Деянова, София, кв. Христо Ботев, ул. 502 № 5;
Калина Георгиева Радулова, Панагюрище, ул.
Отец Паисий 31; Николай Николов Радулов,
Панагюрище, ул. Отец Паисий 31; Ани Николова Радулова, Панагюрище, ул. Отец Паисий
31; Йонка Маринова Михлюзова, Панагюрище,
ул. Захари Стоянов 33; Нена Иванова Футекова,
София, ул. Цар Асен 26; Иван Павлов Иванов,
София, ул. Цар Самуил 21, ап. 2; Богданка
Павлова Тодорова, Пловдив, ул. Жеравна 4,
ет. 3, ап. 8; Райна Иванова Колева, с. Владая,
ул. Бистър поток 13; Цветан Пенчев Иванов,
Панагюрище, ул. Захари Стоянов 33; Пламен
Панков Димитров, София, ж.к. Дружба, бл. 220,
вх. В, ет. 5, ап. 66; Тончо Панков Димитров,
София, ж.к. Връбница 2, бл. 604, вх. А, ет. 2,
ап. 7; Лула Димитрова Караколева, Панагюрище,
ул. Ралчо Ралчев 1; Ненка Димитрова Ильова,
Панагюрище, ул. Ралчо Ралчев 1; Димит ър
Панков Димитров, София, ж.к. Сухата река,
бл. 108, вх. Б, ет. 4, ап. 36.
Първо гражданско отделение, 906/2011, по
касационна жа лба срещ у решението по г р.
дело 438/2011 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Стефка Георгиева Колева чрез адвокат Надежда Арнаудова, Бургас, ул. Трайко
Китанчев 53; Плума Димитрова Геродимова
чрез адвокат Надежда Арнаудова, Бургас, ул.
Трайко Китанчев 53; Мая Янева Геродимова чрез
адвокат Надежда Арнаудова, Бургас, ул. Трайко
Китанчев 53; Димитър Янев Геродимов чрез
адвокат Надежда Арнаудова, Бургас, ул. Трайко
Китанчев 53; Живко Георгиев Геродимов чрез
адвокат Надежда Арнаудова, Бургас, ул. Трайко
Китанчев 53; Недялка Асенова Стефанова чрез
адвокат Надежда Арнаудова, Бургас, ул. Трайко
Китанчев 53; Гергана Димитрова Стефанова
чрез адвокат Надежда Арнаудова, Бургас, ул.
Трайко Китанчев 53; Златка Димитрова Стефанова чрез адвокат Надежда Арнаудова, Бургас,
ул. Трайко Китанчев 53; Катя Кирова Тодорова
чрез адвокат Надежда Арнаудова, Бургас, ул.
Трайко Китанчев 53; Димитър Киров Деспотов
чрез адвокат Надежда Арнаудова, Бургас, ул.
Трайко Китанчев 53; Касандра Димитрова Христова чрез адвокат Надежда Арнаудова, Бургас,
ул. Трайко Китанчев 53; Катя Костова Христова
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чрез адвокат Надежда Арнаудова, Бургас, ул.
Трайко Китанчев 53; Кръстинка Костова Козарева чрез адвокат Надежда Арнаудова, Бургас, ул.
Трайко Китанчев 53; Димитър Янков Христов
чрез адвокат Надежда Арнаудова, Бургас, ул.
Трайко Китанчев 53; Цветанка Благоева Микова
чрез адвокат Надежда Арнаудова, Бургас, ул.
Трайко Китанчев 53; Виолета Цветкова Начева
чрез адвокат Надежда Арнаудова, Бургас, ул.
Трайко Китанчев 53, срещу Невенка Николова Деспотова чрез адвокат Манол Чакъров,
Бургас, ул. Фердинандова 29, подн. А, ет. 1;
Никола Георгиев Деспотов чрез адвокат Манол
Чакъров, Бургас, ул. Фердинандова 29, подн. А,
ет. 1; Зоя Георгиева Димитрова чрез адвокат
Манол Чакъров, Бургас, ул. Фердинандова 29,
подн. А, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 46/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12046/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Радостина Валентинова Попова чрез
адвокат Пена Димитрова Тотева, София, ул. Цар
Асен 2б, ет. 1; Георги Валентинов Попов чрез
адвокат Пена Димитрова Тотева, София, ул. Цар
Асен 2б, ет. 1; Мариана Валентинова Попова
чрез адвокат Пена Димитрова Тотева, София,
ул. Цар Асен 2б, ет. 1, срещу Пенка Сотирова
Николова чрез адвокат Павлина Манчева, София, ул. Ами Буе 10, вх. А, ет. 2, ап. 5; Пенка
Иванова Петкова чрез адвокат Павлина Манчева, София, ул. Ами Буе 10, вх. А, ет. 2, ап. 5.
Първо гражданско отделение, 63/2012, по
касационна жа лба срещ у решението по г р.
дело 7238/2011 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „ИММИ“ – АД, чрез адвокат
Лилия Горова, София, бул. Христо Ботев 48,
срещу „ЗММ“ – АД, чрез адвокат Филко Розов,
София, ул. Граф Игнатиев 38, ет. 1, ап. 3.
Първо гражданско отделение, 136/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3477/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Васил Иванов Витков чрез адвокат
Десислава Кадин, София, ул. Ген. Паренсов 22,
подн. Б, ет. 2, ап. 13, срещу Веселина Иванова
Виткова чрез адвокат Таня Андонова Дишлиева,
София, ул. Московска 21.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1137/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3334/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Елена Горянова Илиева чрез адвокат Йосиф Герон, София, ул. Искър 16, вх. Б;
„Евробилдинг“ – ООД, чрез адвокат Лъчезар
Немски, София, ул. Лавеле 21; Найден Начев
Найденов чрез адвокат Лъчезар Немски, София,
ул. Лавеле 21; Диана Начева Чакова чрез адвокат
Лъчезар Немски, София, ул. Лавеле 21; Захари
Владимиров Найденов чрез адвокат Лъчезар
Немски, София, ул. Лавеле 21; Елеонора Николова Найденова чрез адвокат Лъчезар Немски,
София, ул. Лавеле 21; Йорданка Радкова Найденова чрез адвокат Лъчезар Немски, София, ул.
Лавеле 21; Нина Божидарова Найденова чрез
адвокат Лъчезар Немски, София, ул. Лавеле 21;
Радослав Божидаров Найденов чрез адвокат
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Лъчезар Немски, София, ул. Лавеле 21, срещу
Владимир Огнянов Захариев, София, ж.к. Зона
Б-18, бл. 13, ет. 11, ап. 59; Силвия Огнянова
Захариева, София, ж.к. Зона Б-18, бл. 13, ет. 11,
ап. 59; Славейко Горянов Захариев чрез адвокат
Снежана Захариева, София, ул. Солунска 41,
ет. 1, ап. 2.
Второ гражданско отделение, 92/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
212/2011 по описа на Окръжен съд Силистра,
подадена от Фани Христова Матеева чрез адвокат Емилия Събева, Разград, ул. Св. Климент
44, ет. 5, ап. 24, срещу Халил Мъстък Халил
чрез адвокат Трифон Станев, Силистра, ул. Ген.
Скобелев 18; Гюлейда Фехим Халил чрез адвокат
Трифон Станев, Силистра, ул. Ген. Скобелев 18.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1084/2009,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1806/2008 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Магдалена Романова Ставрева,
Бургас, ул. Шейново 44, вх. Б, ет. 3, срещу министъра на държавната администрация, София,
бул. Княз Дондуков 1.
Четвърто гражданско отделение, 155/2010,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2823/2008 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Регионален инспекторат по
образованието на МОН, София, ул. Антим І
№ 17, срещу Любов Стефанова Мишева, София,
ж.к. Банишора, ул. Охрид 27, вх. А, ап. 16.
Четвърто гражданско отделение, 1782/2010,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 48/2009 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Христина Георгиева Симеонова,
Сливен, ж.к. Дружба, бл. 31, вх. Г, ет. 6, ап. 17;
Си меон Си меонов Си меонов, С л и вен, ж.к.
Дружба, бл. 31, вх. Г, ет. 6, ап. 17; Комисията
за установяване на имущество, придобито от
престъпна дейност, Бургас, ул. Филип Кутев
26А, ет. 3, срещ у „Славянка“ – ЕООД, чрез
управителя Симеон Симеонов, Сливен, ж.к.
Дружба, бл. 31, вх. Г, ет. 6, ап. 17; Прокуратура
на Република България, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 783/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 11956/2009 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Даниела Найденова Гарбе,
София, бул. Петко Тодоров, бл. 5, вх. А, ап. 1,
срещу „Проинвекс“ – ЕООД, представлявано
от Иван Младенов Хаджиев – управител, чрез
адвокат Петър Петров, София, ул. Алабин 33,
вх. А, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 809/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
873/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Агенция „Митници“, София, ул.
Г. С. Раковски 47, срещу „Ведимекс“ – ООД,
представлявано от Петър Насков Факалиев,
Драгоман, ул. Искър 5; Прокуратура на Репуб
лика България, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 882/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 6/2011 по описа на Окръжен съд Ямбол,
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подадена от „Овергаз Изток“ – АД, представ
лявано от Златин Петров Димов чрез адвокат
Цветан Славов Кателиев, София, ул. Филип
Кутев 5, административната сграда на Овергаз;
Любомира Петрова Стефанова, с. Стара река,
област Ямбол, ул. Бакаджик 5.
Четвърто гражданско отделение, 951/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
784/2010 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „ПМУ – Кремиковци“ – ООД, чрез
адвокат Димитър Пелов, София, ул. Съборна
4, вх. В, ет. 1, ап. 3, срещу Емилия Стоилова
Цекова чрез адвокат Елена Петрова, София,
ул. Цар Асен 9; Росен Найденов Цеков чрез
адвокат Елена Петрова, София, ул. Цар Асен
9; Илиана Найденова Миладинова чрез адвокат
Елена Петрова, София, ул. Цар Асен 9.
Четвърто гражданско отделение, 1126/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1818/2010 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Сава Димов Савов чрез адвокат
Нина Григорова, Варна, ул. Радко Димитров
7, ет. 6, срещу Пенка Савова Николаева чрез
адвокат Сийка Христова, Варна, ул. Христо
Попович 32, ет. 1, ап. 2; Димчо Савов Димов
чрез адвокат Сийка Христова, Варна, ул. Христо
Попович 32, ет. 1, ап. 2; Антония Димитрова
Димова чрез адвокат Сийка Христова, Варна,
ул. Христо Попович 32, ет. 1, ап. 2; Николай
Георгиев Николаев чрез адвокат Сийка Христова, Варна, ул. Христо Попович 32, ет. 1, ап. 2.
Четвърто гражданско отделение, 1712/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1465/2011 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от „Овергаз Изток“ – АД, представлявано от Златин Димов – изпълнителен директор,
Бургас, ж.к. Братя Миладинови, ул. Вардар 1,
срещу Николай Иванов Колишев, Бургас, ж.к.
Лазур, ул. Карлово 20, вх. А, ет. 6, ап. 17.
Четвърто гражданско отделение, 1733/2011,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1986/2011 по описа на Окръжен съд
Пловдив, подадена от „Завод за бетонови елемен т и“ – ООД, с. Ст ряма, област П ловдив,
ул. Васил Коларов 96, срещу Петко Николов
Гешев чрез адвокат Илиян Дончев, Пловдив,
бул. Марица 102, партер.
Четвърто гражданско отделение, 170/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 7056/2011 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Георги Василев Светичков чрез
адвокат Снежана Василева, София, ул. Софроний
Врачански 66, ап. 1, срещу Александър Георгиев
Цанев чрез адвокат Петър Тренев, София, ул.
Георги Раковски 110, ет. 5, ап. 5; Мария Александрова Цанева чрез адвокат Петър Тренев,
София, ул. Георги Раковски 110, ет. 5, ап. 5.
Четвърто гражданско отделение, 229/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 780/2011 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от Община Батак чрез адвокат
Цветанка Иванова Христоскова, Пазарджик, ул.
Цар Асен 80, срещу Мария Василева Цурева,
Батак, ул. Родопи 15.
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Четвърто гражданско отделение, 251/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 12138/2011 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Людмила Йорданова Илиева,
София, ж.к. Лагера, бл. 7, вх. Б, ет. 3, ап. 5,
срещу „Артек България“ – ЕООД, чрез адвокат Елка Ду рева, София, ул. Граф Игнатиев
7А, ет. 2.
НА 7.06.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 944/2011, по
касационна жа лба срещ у решението по г р.
дело 457/2011 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Никола Томов Данаилов чрез адвокат Валентин Василев, Варна, ул. А вксентий
Велешки 14, ет. 2; Недялка Петрова Данаилова
чрез адвокат Ва лентин Василев, Варна, ул.
Авксентий Велешки 14, ет. 2, срещу Добромил
Петров Добрев чрез адвокат Николай Ташев,
Варна, бул. Владислав 10; Марияна Петрова
Иванова чрез адвокат Николай Ташев, Варна,
бул. Владислав 10; Михаил Добрев Пет ров,
Варна, ж.к. Вла д исла в Варнен ч и к , бл. 406,
вх. 7, ап. 52.
Първо гра ж данско отделение, 1138/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 345/2011 по описа на Окръжен съд Перник,
подадена от Бистра Николова Соколова чрез
адвокат Букарска, Перник, ул. Р. Даскалов 4/4,
срещу Радка Йорданова Хаджиева чрез адвокат
Велков, София, бул. Витоша 1А, ет. 2, Т. Д.,
кантора 223; Красимир Райчев Хаджиев чрез
адвокат Велков, София, бул. Витоша 1А, ет. 2,
Т. Д., кантора 223.
Второ гражданско отделение
Вт ор о г р а ж д а нско о тде лен ие , 116/2 01 2 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 744/2010 по описа на Окръжен съд
Благоевград, подадена от Росица Димитрова
Дункина, Разлог, ул. Александър Стамболийски
54; Петър Димитров Котев, с. Горно Драглище,
област Благоевград; Христо Димитров Котев,
с. Горно Драглище, област Благоевград; Мария Димитрова Котева, София, бул. Христо
Смирненски, бл. 37, ап. 16, срещу Костадин
Спасов Мущрин чрез адвокат Пламен Щерянов,
Разлог, ул. Охрид 17; Мария Костадинова Мущрина чрез адвокат Пламен Щерянов, Разлог,
ул. Охрид 17; Магда Йорданова Костова чрез
адвокат Пламен Щерянов, Разлог, ул. Охрид
17; Тодорка Йорданова Мущрина-Конова чрез
адвокат Пламен Щерянов, Разлог, ул. Охрид 17;
Снежана Йорданова Стоименова чрез адвокат
Пламен Щерянов, Разлог, ул. Охрид 17; Тодора Костадинова Ядкова чрез адвокат Пламен
Щерянов, Разлог, ул. Охрид 17; Мария Спасова
Ту мба кова ч рез а д вок ат П ла мен Щеря нов,
Разлог, ул. Охрид 17.
Второ гражданско отделение, 153/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14657/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Маргарита Петрова ЛюцкановаБогданова чрез адвокат Екатерина Лазарова,
София, ул. Христо Белчев 2, ет. 1, офис 4, срещу
Димитър А лександров Богданов, София, ж.к.
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Хаджи Димитър, бл. 171, вх. Г, ет. 2, ап. 5; Петър А лександров Богданов, с. Желява, област
София, ул. 24 май 49.
Второ гражданско отделение, 199/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1633/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Михаил Атанасов Здравков, София, кв. Кръстова вада, ул. 493 № 17А, срещу
Ирина Михайлова Молерова, София, ул. Граф
Игнатиев 45, ет. 1; Калин Малинов Молеров,
Софи я, ул. Граф Иг нат иев 45, ет. 1; Пет ко
Борисов Петков, София, ул. Уилям Гладстон
51А; Стоянка Борисова Бозова, София, ж.к.
Дианабад, бл. 19, вх. Г, ап. 84.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 966/2009,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1070/2008 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Донка Пенчева Минкова със
съдебен адрес София, ул. Цар Асен 64, ап. 4,
чрез адвокат Цветелина Костадинова; Донка
Пенчева Минкова, Ловеч, ул. К ирил и Методий
28В, вх. В, ап. 4, срещу Националната здравноосигурителна каса, София, ул. Кричим 1.
Четвърто гражданско отделение, 505/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 4410/2009 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „Ай Пи Ейджънси Асет Мениджмънт“ – ООД, чрез адвокат Явор Димит
ров Димитров, София, бул. Джеймс Баучър 87,
срещу Марио Георгиев Стойков чрез адвокат
Силва Асенова Нецова-Крайчева, София, бул.
Мадрид 9, ет. 2, ап. 4; А лександър Георгиев
Митков, София, ул. Банат, бл. 23, вх. А, ет. 2,
ап. 4.
Четвърто гражданско отделение, 759/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 3090/2010 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Сметната палата на Република
България, София, ул. Екзарх Йосиф 37, срещу
Величка Георгиева Томова, София, ж.к. Стрелбище, бл. 60А, вх. В, ет. 9, ап. 77.
Четвърто гражданско отделение, 1012/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 331/2011 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от Георги Любенов Иванов
ч рез а д вок ат Ем и л и я Ата насова Топа лова,
Пазарджик, бул. Г. Бенковски 27, вх. Г, ап. 52,
срещу Община Пазарджик.
Четвърто гражданско отделение, 1110/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 555/2011 по описа на Окръжен съд Русе,
подадена от БДЖ „Товарни превози“ – ЕООД,
„Поделение за товарни превози“ – Горна Оряховица, ул. Цар Освободител 97, срещу Огнян
Георгиев Бонев чрез адвокат Маргарита Михайлова Симеонова, Русе, ул. А лександровска 84.
Четвърто гражданско отделение, 1218/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 13585/2010 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Агенция „Митници“, София,
ул. Г. С. Раковски 47, срещу Калин Христов
Асенов чрез адвокат Мария Сиракова, София,
бул. А л. Стамболийски 24, ет. 5.
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Четвърто гражданско отделение, 1265/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 13813/2010 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Ивайло Андреев Николаев чрез
адвокат Георги Йорданов, София, ул. Триадица
5Б, ет. 2, кантора 226, срещу Изпълнителна
агенция „Военни к лубове и военно-почивно
дело“, София, бул. Цар Освободител 7.
Четвърто гражданско отделение, 1366/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 521/2011 по описа на ВКС, 3-то гр. отделение, подадена от Тодор Стойчев Петков чрез
адвокат Веселин Въндев, Бу ргас, ул. Иван Богоров 1, ет. 1, срещу Боряна Стойчева Петрова
чрез адвокат Таня Цветанова, Бу ргас, ул. Цар
Симеон І № 102.
Четвърто гражданско отделение, 1387/2011,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1028/2011 по описа на Окръжен съд
П ло в д и в , п од а д е н а о т Ви к т о р и я И в а н о в а
Стоянова чрез адвокат Недялка Власакиева
Печева, Пловдив, ул. Йоаким Груев 38, срещу
„Тракия – 2002“ – ООД, чрез адвокат Венета
Михайлова Янкова, Пловдив, ул. Петко Каравелов 7, вх. Б, ет. 1
НА 11.06.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 225/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9500/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „БКС – Иван Иванов“ – ЕООД,
чрез адвокат Виктор Тодоров, София, ул. Проф.
Н. Михайлов 7, вх. Б, ет. 1, ап. 2, срещу Николина Калинова Петрова чрез адвокат Светослав Лазаров, София, ул. Бузлуджа 3 – 5, ет. 4,
ап. 10; Красимир Ангелов Тодоров чрез адвокат
Светослав Лазаров, София, ул. Бузлуджа 3 – 5,
ет. 4, ап. 10; Даниел А нгелов Тодоров чрез адвокат Светослав Лазаров, София, ул. Бузлуджа
3 – 5, ет. 4, ап. 10; Свиленка Петрова Донева
чрез адвокат Светослав Лазаров, София, ул.
Бузлуджа 3 – 5, ет. 4, ап. 10; Снежана Йорданова Тошева чрез адвокат Светослав Лазаров,
София, ул. Бузлуджа 3 – 5, ет. 4, ап. 10; Виолета
Йорданова Тенева чрез адвокат Светослав Лазаров, София, ул. Бузлуджа 3 – 5, ет. 4, ап. 10;
Петър Йорданов Петров чрез адвокат Светослав Лазаров, София, ул. Бузлуджа 3 – 5, ет. 4,
ап. 10; Илияна Гълъбова Янева чрез адвокат
Светослав Лазаров, София, ул. Бузлуджа 3 – 5,
е т. 4, а п. 10; Маргари та Г ъ л ъбова Пе т рова
чрез адвокат Светослав Лазаров, София, ул.
Бузлуджа 3 – 5, ет. 4, ап. 10.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 186/2012, по
касационна жа лба срещ у решението по г р.
дело 1414/2011 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Петко Николов К ючуков чрез адвокат Елена Стратиева, Варна, бул. Владислав
79; Николай А врамов Николов чрез адвокат
Елена Стратиева, Варна, бул. Владислав 79;
Н и кола Ко с та д и нов С т оя нов ч р е з а д вок ат
Елена Стратиева, Варна, бул. Владислав 79;
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Николай Петров Николов чрез адвокат Елена
Стратиева, Варна, бул. Владислав 79, срещу
Драгомир Аврамов Драгнев чрез адвокат Румяна Йоргова, Варна, ул. Георги Живков 23,
ет. 1, ап. 2; Саша Атанасова Драгнева, Варна,
ул. Отец Паисий 46, ет. 4, ап. 11.
Второ гражданско отделение, 215/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
520/2011 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Захари Борисов Сандов чрез адвокат Данка Куртева, София, ул. К локотница 1,
ет. 3, ап. 12, срещу Анелия Георгиева Стоянова
чрез адвокат Райко Динчев, София, ул. Георги
Сава Раковски 8, ет. 2, ап. 5.
Второ гражданско отделение, 238/2012, по
касационна жа лба срещ у решението по г р.
дело 348/2011 по описа на Окръжен съд Стара
Загора, пода дена от „Еврок редит“ – ЕООД,
чрез адвокат Галин Манолов, София, ул. Васил Априлов 24, партер, ап. 3, офис „Ес Ти Ес
Партнърс“, срещу Елица Добрева Шмид чрез
адвокат Грозданка Канева, Стара Загора, ул.
Генерал Столетов 42, ет. 6, офис 11.
Трето гражданско отделение
Т рето гра ж данско отделение, 1220/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 144/2011 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „Летище София“ – ЕА Д, чрез
адвокат Емил Радков Господинов, София, ул.
Хемус 37, вх. В; Цветомир Владимиров Димит
ров чрез адвокат Юлиан Любомиров Дацев,
София, ул. Аксаков 28, ет. 2, ап. 3.
Трето гражданско отделение, 1294/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
422/2011 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Прокуратура на РБ, София,
бул. Витоша 2, срещу Асен Ангелов Костов,
с. Ст ряма, ул. Стефан К ара д жа 31; Христо
Янков Янков, с. Стряма, ул. Г. С. Раковски 49.
Трето гражданско отделение, 1321/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
171/2011 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Шукрие Джемал Анифе, Балчик, ул.
Бузлуджа 2, срещу Митат Акимов Хашимов,
Каварна, с. Топола, ул. Пета 2.
Т рето г ра ж данско отде ление, 1387/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 633/2011 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Юджийн Куин чрез адвокат Марин
Милев, Бургас, ул. А леко Константинов 8, ет. 1,
срещу Петър Милчев Марков, София, кв. Изток,
ул. Люлякова градина 15, вх. А, ет. 2, ап. 5.
Трето гражданско отделение, 1392/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
558/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратура на РБ, София, бул.
Витоша 2, срещу Драган Тодоров Стоянов чрез
адвокат Тренев, София, ул. Г. С. Раковски 110,
ет. 5, ап. 5.
Т рето гра ж данско отделение, 1512/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 15070/2010 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Цветан Ангелов Кръстев, гр.
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Мизия, ул. Петко Йотов 22, срещу Любомир
Костов Къндовски чрез адвокат Иван Братанов, София, ул. Оборище 18Б, ет. 3; Василка
Георгиева Вълчева чрез адвокат Иван Братанов, София, ул. Оборище 18Б, ет. 3; Венцислав
А лександров Венциславов чрез адвокат Иван
Братанов, София, ул. Оборище 18Б, ет. 3; Ангел
Георгиев Пиронов чрез адвокат Иван Братанов,
София, ул. Оборище 18Б, ет. 3.
Т рето г ра ж данско отде ление, 1542/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2806/2010 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Николай Станимиров Митев,
София, ж.к. Надежда, бл. 463, вх. А, ет. 1, ап. 2,
срещу Магдален Младенов Попов, София, ж.к.
Овча купел 2, бл. 308, вх. Б, ап. 38; Любомир
Христов Кръстанов, София, ул. Шандор Петьофи
24, ет. 3, ап. 8; Крум Тодоров Томов, с. Първенец, ул. Съединение 88; Желязко Младенов
Попов, София, ж.к. Овча купел 2, бл. 30, вх. Б,
ет. 5, ап. 38.
Трето гражданско отделение, 1561/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1130/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от Сашо Василев Костадинов
чрез адвокат Симеон Попов, с. Чу чулигово, ул.
Мара Бунева 1, срещу Соня Иванова А нгова,
с. Кулата, ул. А нтон Попов 60.
Трето гражданско отделение, 1672/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1907/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „К енд К Електроникс“ – ЕА Д,
чрез адвокат Емил Делчев, София, ул. Цар
К а лоя н 8, е т. 2 , с рещ у А н т он и я Георг иева
Чилова, София, ул. Хайдушка поляна, бл. 7,
вх. Б, ап. 26.
НА 12.06.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 410/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1490/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Златко Малинов Танов чрез адвокат
Пейчо Попчев, София, ул. Г. С. Раковски 127,
ет. 3, кантори 329 – 330, срещу Венцислав Николов Атанасов чрез адвокат Димитър Циков,
София, ул. А лабин 12, ет. 1; А лександър Атанасов Малинов, София, ж.к. Дружба 2, бл. 404,
вх. Г, ап. 120; Малинка Николова Атанасова,
София, кв. Филиповци, ул. Детелина 1.
Първо гражданско отделение, 643/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12153/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Пет ър Михайлов Янакиев чрез
адвокат Николай Николов, София, ул. Петър
Парчевич 1, ап. 12; Добри Михайлов Янакиев
чрез адвокат Николай Николов, Софи я, ул.
Пет ър Парчевич 1, ап. 12, срещ у Столична
община, София, ул. Московска 33.
Първо гражданско отделение, 1056/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
118/2010 по описа на А пелативен съд София,
подадена от Людмил Славчев Ж ивков чрез
адвокат Красимир Босев, Монтана, ул. Васил
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Левск и 15, ет. 2; Бойка Борисова Ж ивкова
чрез адвокат Красимир Босев, Монтана, ул.
Васи л Левск и 15, ет. 2, срещ у Асен И лиев
Арсов, Монтана, ж.к. Пъстрина, бл. 33, вх. А,
ап. 4; Йорданка Петрова Арсова, Монтана, ж.к.
Пъстрина, бл. 33, вх. А, ап. 4.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1451/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1522/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Атанас А лександров Ку ртенков
чрез а двокат Тан я Динкова, Пловдив, Дом
„Левск и“, е т. 1, офис 1, с рещ у Рег иона лен
инспекторат по образованието чрез адвокат
Стоян Георгиев Стойчев, Пловдив, ул. Скайлер 12, ет. 3; Общински детски комплекс чрез
адвокат Даниела Цветкова Елдърова, Пловдив,
ул. Стефан Веркович 3, ет. 4, офис 3.
Т рето гра ж данско отделение, 1122/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 251/2011 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Милен Петров Петров чрез адвокат Бранимир Балачев, Варна, ул. Парижка
ком у на 2, срещ у „А к ваполис“ – ООД, ч рез
адвокат Гинка Янкова, Варна, бул. Владислав
Варненчик 55, ет. 4, офис 412.
Трето гражданско отделение, 1209/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14558/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Агенция „Митници“, София, ул.
Георги Сава Раковски 47, срещу Ненко Димит
ров Ненов чрез адвокат Зоя Венкова, София,
ул. Люлин планина 24.
Трето гражданско отделение, 1215/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
142/2011 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Зорница Владимирова Димитрова,
Димитровград, ул. Цар Борис I № 5, офис 12,
срещу Прокуратура на РБ, София, бул. Витоша 2.
Т рето гра ж данско отделение, 1368/2011,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 233/2011 по описа на Окръжен съд
Видин, подадена от Благой Велков Младенов,
Ви дин, ж.к. Гео Ми лев, бл. 11, вх. Г, ет. 1,
ап. 74, срещу „Видахим“ – А Д, Видин, Южна
промишлена зона.
Трето гражданско отделение, 1504/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
56/2011 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Красимира Петрова Попова, Пазарджик, ул. Д. Петков 4, ет. 1, ап. 2, срещу
МБА Л „Хигия“ – А Д, Пазарджик, ул. Св. Иван
Рилски 3; Георги Йорданов Антонов чрез адвокат Ташкена Колчева, Пазарджик, ул. Иван
Вазов 28, и трета страна Военномедицинска
академия, София, бул. Св. Георги Софийски 3.
Трето гражданско отделение, 1571/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
448/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Георги Тодоров Георгиев чрез адвокат Цветан Томов, София, ул. Денкоглу 1,
срещу Прокуратура на РБ, София, бул. Витоша 2.
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НА 13.06.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1165/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
224/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Юлия Юриева Венкова чрез адвокат
Илия Русев, София, бул. Витоша 1А, ет. 3, кантора
240, срещу Столична дирекция на вътрешните
работи чрез адвокат Бисер Бонев, София, ул.
Антим І № 5.
Т рето г ра ж данско отде ление, 1259/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 352/2011 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от „Геопен“ – ООД, чрез адвокат
Таня Трендафилова Захариева, Хасково, ул. П.
Р. Славейков 3, срещу Недко Николов Николов,
Хасково, ул. Самуил 17.
Трето гражданско отделение, 1382/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
407/2011 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от „Обединена българска банка“ – АД,
чрез директора Стилян Вътев, София, ул. Света
София 5, срещу Първолетка Георгиева Петрова,
Враца, ул. Сестри Хаджикръстеви 7, вх. А, ап. 11.
Трето гражданско отделение, 1555/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
224/2011 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от ЧСИ Кръстьо Петров Ангелов чрез
адвокат Красимир Николов, Стара Загора, ул.
Пазарска 13, офис 1, срещу Валя Николова Димитрова чрез адвокат Стефан Георгиев, Стара
Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 86, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 458/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
698/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Мариана Каменова Димитрова,
Благоевград, ул. Иглика 11, срещу Община
Благоевград, пл. Г. Измирлиев – Македончето 1.
Четвърто гражданско отделение, 727/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3043/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Дружба стъкларски заводи“ – АД,
представл явано от изпълнителни я директор
Христодулос Цилопулос, чрез адвокат Бойко
Манов, Пловдив, ул. Р. Даскалов 53, ет. 3, ст. 14;
Пламен Димитров Соколов, София, ж.к. Надежда 5, бл. 508, вх. В, ет. 7, ап. 66.
Четвърто гражданско отделение, 849/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1270/2010 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Национален военен
университет „Васил Левски“, представляван от
началника му – бриг. генерал Цветан Георгиев
Хризанов, Велико Търново, бул. България 76,
срещу Светла Николова Божинова, Велико Търново, ул. Оборище 4, ет. 8, ап. 30.
Четвърто гражданско отделение, 899/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 321/2011 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „Вип Секюрити“ – ЕООД, представлявано от Васко Борисов Балабанов, чрез
адвокат Светлозара Картунова, София, ул. Св.
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Седмочисленици 19, срещу Красимир Кирилов
Събев чрез адвокат Бисера Атанасова Печева,
Пловдив, ул. Йоаким Груев 38, адвокатска кантора Печеви.
Четвърто гражданско отделение, 974/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
990/2010 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Община Асеновград чрез адвокат Евелина Божикова, Пловдив, ул. Парчевич 2, Бизнес
център, ет. 2, офис 302, срещу Стефан Георгиев
Кендерлиев чрез адвокат Иван Георгиев Гогов,
Асеновград, ул. Изложение 11; Мара Николова
Кендерлиева чрез адвокат Иван Георгиев Гогов,
Асеновград, ул. Изложение 11, и трета страна
Борис Василев Костадинов, София, ул. Сердика
5, дирекция „Архитектура и благоустройствен
план“, и контролираща страна Прокуратура на
Република България, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 1025/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 394/2011 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от Основно училище „Иван
Вазов“, представлявано от директора Джемиле
Ахмед Шериф, с. Буково, община Гоце Делчев,
срещу Атанас Петров Кръстин чрез адвокат
Тодор Георгиев Петрелийски, гр. Гоце Делчев,
ул. Александър Стамболийски 5.
Четвърто гражданско отделение, 1076/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 86/2011 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Карло Димитров Димитров чрез
адвокат Благовеста Ганчева, Варна, ул. Ангел
Кънчев 10, срещу Десислава Петрова Атанасова
чрез адвокат Димитър Петров, Варна, ул. Цар
Симеон Първи 6А, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 71/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14923/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Николай Борисов Калейчев чрез
адвокат Любомир Владимиров, София, бул. Македония 40, ет. 5, ап. 17; Радиана Григорова Станоева-Калейчева чрез адвокат Райна Аврамова,
София, бул. Бенковски 12А, вх. А, ет. 2, ап. 19.
Четвърто гражданско отделение, 117/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 902/2011 по описа на Окръжен съд Русе,
подадена от Марийка Христова Георгиева чрез
адвокат Георги Недков Петров, Русе, ул. Васил
Априлов 1, офис 1, срещу Мелина Гарабед Саркисян чрез адвокат Павлина Кръстева Иванова,
Русе, ул. Хан Аспарух 31, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 273/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1596/2011 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Драгомир Тодоров Шивачев, Бургас,
ж.к. Славейков, бл. 71, вх. 8, ет. 2, ап. 6; Капка
Тодорова Шивачева, Бургас, ж.к. Жп Фондови
жилища 7, вх. А, ет. 2, срещу „РТС“ – ООД,
Бургас, кв. Сарафово, ул. Буревестник 2А.
Четвърто гражданско отделение, 333/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1575/2011 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Христо Господинов Иванов чрез
адвокат Надежда Арнаудова, Бургас, ул. Трайко
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Китанчев 53, срещу „Пристанище Бургас“ – ЕАД,
п редставл явано от ди рек тора Диан Димов,
Бургас, ул. Княз Александър Батенберг 1; Зоя
Атанасова Казакова, Бургас, ул. Княз Александър Батенберг 1.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 564/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8137/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Николай Николаев Попов, София,
ул. Алабин 33, стая 241, срещу Славей Стайков
Стоянов чрез адвокат Камен Христов Петров,
София, ул. Траянови врата 20.
Второ търговско отделение, 607/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
573/2010 по описа на Апелативен съд София, подадена от Ефраим Мустафов Мехмедов, гр. Лясковец, с. Мерданя; Байсе Хюсеинова Хабилова,
гр. Лясковец, с. Мерданя, срещу Застрахователна
компания „Български имоти“ – АД, София, ж.к.
Иван Вазов, ул. Балша, бл. 8.
Второ търговско отделение, 750/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13145/2010 по описа на Софийски градски съд, подадена от Столична община, София, ул. Московска
33, срещу Застрахователно акционерно дружество
„Армеец“, София, ул. Стефан Караджа 2.
Второ търговско отделение, 769/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
923/2010 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Лукойл България“ – ЕООД, София,
бул. Тодор Александров 42; „Гала тийм“ – ЕООД,
София, ул. Франсис де Пресансе 10, срещу Стефан
Петров Белев чрез адвокат Ирина Величкова,
София, ж.к. Младост 1А, бл. 510А, вх. 2, ап. 54;
Кристиян Петров Белев чрез адвокат Ирина
Величкова, София, ж.к. Младост 1А, бл. 510А,
вх. 2, ап. 54.
Второ търговско отделение, 998/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
204/2011 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „ПроКредит Банк (България)“ – АД,
София, бул. Тодор Александров 26, срещу „Корект
имоти“ – ЕООД, чрез адвокат Светлозар Василев
Иванов, Варна, ул. Иван Вазов 35, ет. 3; Заруи
Нишанова Ованесян чрез адвокат Светлозар
Василев Иванов, Варна, ул. Иван Вазов 35, ет. 3.
Второ търговско отделение, 1294/2011, по
касационна жа лба срещ у решението по г р.
дело 161/2010 по описа на А пелат ивен съд
София, подадена от Туристическо дружество
„Веслец“ чрез адвокат Стефан Георгиев, София,
ул. Позитано 7, ет. 2, офис 5 – 6; „Турист Враца“ – ЕООД, адвокат Стефан Георгиев, София,
ул. Позитано 7, ет. 2, офис 6 – 6, срещу „Буларт
констръкшън“ – ООД, Враца, ул. Христо Ботев
20; „Турист – Враца“ – ЕООД, временен синдик
Веселин Луканов Банков, София, ул. Ивайло 23.
НА 14.06.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 169/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
418/2011 по описа на Апелативен съд Велико
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Търново, подадена от Кооперация „Троянска
популярна банка“, Троян, ул. Васил Левски 3,
срещу Читалище „Наука народно читалище“,
Троян, пл. Възраждане 1.
Второ гражданско отделение, 216/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
338/2011 по описа на Окръжен съд Търговище,
подадена от Азиз Хасан Азиз чрез адвокат Димитър Кънчев, Търговище, ул. Лилия 4; Кязим
Ибрямов Ех лиманов чрез адвокат Димит ър
Кънчев, Търговище, ул. Лилия 4; Айше Кязимова
Салимова чрез адвокат Димитър Кънчев, Търговище, ул. Лилия 4; Емине Сюлейман Мустафа
чрез адвокат Димитър Кънчев, Търговище, ул.
Лилия 4; Айше Сюлейманова Шабанова чрез
адвокат Димитър Кънчев, Търговище, ул. Лилия 4; Ниязи Сейфуллов Ибрямов чрез адвокат
Димитър Кънчев, Търговище, ул. Лилия 4; Ридван Ниязиев Сейфуллов чрез адвокат Димитър
Кънчев, Търговище, ул. Лилия 4; Сейфулла Ниязиев Сейфуллов чрез адвокат Димитър Кънчев,
Търговище, ул. Лилия 4; Мюмюне Мехмедова
Шабанова (Мюмюне Хаджиоглу) чрез адвокат
Димитър Кънчев, Търговище, ул. Лилия 4; Хайрие
Хасан Хюсеин чрез адвокат Димитър Кънчев,
Търговище, ул. Лилия 4, срещу Фатме Хасанова
Шабанова, с. Макариополско, област Търговище;
Ибрахим Мюмюнов Мехмедов, с. Макариополско,
област Търговище; Икбале Мюмюнова Исмаилова, с. Пролаз, област Търговище.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 80/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
747/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Вяра Янкова Парцова чрез адвокат
Крюгер Милованов, София, ул. Елисавета Багряна 11, ет. 6, ап. 21, срещу Община Якоруда,
ул. Васил Левски 1.
Трето гражданско отделение, 1659/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1572/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Атанас Александров Куртенков чрез
адвокат Таня Динкова, Пловдив, Дом „Левски“,
ет. 1, офис 1, срещу Регионален инспекторат
по образованието на МОН чрез адвокат Стоян
Георгиев Стойчев, Пловдив, ул. Скайлер 12,
ет. 3; Общински детски комплекс чрез адвокат
Даниела Елдърова, Пловдив, ул. Ст. Веркович
3, ет. 4, офис 3.
Трето гражданско отделение, 1129/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
152/2011 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Ивайло Костадинов Кирилов чрез
адвокат Вася Пешева, Кюстендил, ул. Гороцветна
35; Атанас Костадинов Кирилов чрез адвокат Вася
Пешева, Кюстендил, ул. Гороцветна 35, срещу
Дочка Владимирова Костадинова, с. Копиловци,
област Кюстендил.
Трето гражданско отделение, 1145/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
44/2011 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Георги Кръстев Георгиев чрез адвокат
Костадин Николов Киряков, Варна, ул. Шипка 15,
ет. 1, срещу „Стас“ – ЕООД, чрез адвокат Татяна
Патаринска, Варна, ул. Македония 72, офис 2.
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Трето гражданско отделение, 1216/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2425/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Ивайло Николаев Кабакчиев чрез
адвокат Павел Смолички, София, ул. Позитано 9,
вх. А, ет. 3, офис 9; Ива Павлова Василева чрез
адвокат Павел Смолички, София, ул. Позитано 9,
вх. А, ет. 3, офис 9; Богданка Цветкова Петрова
чрез адвокат Павел Смолички, София, ул. Позитано 9, вх. А, ет. 3, офис 9; Пламен Василев
Кабакчиев, действащ чрез своя настойник Бог
данка Цветкова Петрова чрез адвокат Павел
Смолички, София, ул. Позитано 9, вх. А, ет. 3,
офис 9; Теодор Василев Кабакчиев, действащ чрез
своя настойник Богданка Цветкова Петрова чрез
адвокат Павел Смолички, София, ул. Позитано 9,
вх. А, ет. 3, офис 9, срещу „Теоком Груп“ – АД,
чрез адвокат Павел Димов Найденов, София,
бул. Цариградско шосе 1А, ет. 2, ап. 3.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1177/2010,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 193/2010 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ –
гр. Неделино, представлявано от директора Вера
Балканска, чрез адвокат Стоян Димитров Марев,
Смолян, бул. България 7, ет. 2, срещу Славчо
Асенов Цветков чрез адвокат Красимир Гочев,
Златоград, ул. Стефан Стамболов 20.
Четвърто гражданско отделение, 1043/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 111/2011 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от Ангел Димитров Хаджиев, Добрич,
ж.к. Балик 11, вх. Г, ет. 3, ап. 6, срещу „Юнион
Ивкони“ – ООД, чрез пълномощник Александър
Лъчезаров Иванов, София, бул. Княгиня МарияЛуиза 104, ет. 2, АГ – Сердика, административна
сграда.
НА 18.06.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 810/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1218/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Министерството на образованието
и науката, София, бул. Дондуков 2А, срещу Димитър Добрев Ковачев, гр. Попово, ул. Симеон
Велики 27.
Трето гражданско отделение, 58/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
157/2010 по описа на Окръжен съд Кърджали,
подадена от Министерството на образованието,
младежта и науката, София, бул. Княз Дондуков
2А; СОУ „Паисий Хилендарски“, гр. Джебел,
с. Припек, срещу Боян Митев Шиков чрез адвокат Димитрина Георгиева, Кърджали, бул.
Беломорски, бл. Марица, вх. Г, ап. 56.
Трето гражданско отделение, 1218/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12235/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Агенция „Митници“, София, ул. Георги Сава Раковски 47, срещу Божидар Петров
Герасимов чрез адвокат Росица Илчова, София,
ул. Цар Самуил 124, вх. А, ап. 16.
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Трето гражданско отделение, 1405/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
912/2011 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Прокуратура на РБ, София, бул. Витоша 2,
срещу Васил Белчев Белчев чрез адвокат Детелина Потерова, Бургас, ул. Сливница 31, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 1418/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
184/2011 по описа на Окръжен съд Търговище,
подадена от Министерството на вътрешните работи, София, ул. 6 септември 29, срещу Даниел
Стефанов Илиев чрез адвокат Румяна Моллова,
Търговище, ул. Иван Асен 1, партер.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 262/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
201/2010 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Цветелин Василев Костов чрез
адвокат Милен Пенев Сутев, Варна, бул. Осми
приморски полк 128, ет. 1, ст. 118, срещу Боянка
Ангелова Дончева-Пасева чрез адвокат Георги
Цеков Николов, Добрич, бул. Добруджа 28, ет. 2,
ст. 101; Антон Ангелов Дончев, Добрич, ул. Хаджи Димитър 13, вх. Б, ет. 2.
Първо търговско отделение, 287/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
231/2010 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от „Хипо – Алпе – Адриа – Лизинг“ – ООД,
чрез адвокат Ивайло Кръстев Костов, София,
ул. Аксаков 7а, ет. 4, срещу ЕТ Иван Алексиев
Виденов с фирма „Иван Виденов“ чрез адвокат
АД „Банкова – Баракова и съдружници“, Габрово,
ул. Скобелевска 30; Иван Алексиев Виденов чрез
адвокат АД „Банкова – Баракова и съдружници“,
Габрово, ул. Скобелевска 30.
Първо търговско отделение, 423/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6735/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Гаранционен фонд, София, ул. Граф
Игнатиев 2, срещу Илия Тодоров Минковски,
София, ж.к. Младост 1, бл. 36, вх. 15, ет. 1, ап. 17.
Първо търговско отделение, 490/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
248/2010 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Маркус Ветцолд – Германия, чрез
адвокат Августина Доспевска, София, ул. Христо
Белчев 2, ет. 6, срещу „ДЗИ – Общо застраховане“ – АД, София, ул. Г. Бенковски 3; Кинчи
Симеонова Ветцолд чрез адвокат Августина
Доспевска, София, ул. Христо Белчев 2, ет. 6.
НА 19.06.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 265/2011, по
касационна жа лба срещ у решението по г р.
дело 1166/2010 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Жорж Янкоф чрез адвокат Росица
Маврова, Варна, бул. Сливница 5а, ет. 2, ателие,
срещу Нора Недялкова Костова чрез адвокат Свилена Николова, Варна, ул. Алеко Константинов
11; Мария Атанасова Ропанова, Варна, ул. Цар
Асен 68, вх. Б, ет. 1; Орлин Георгиев Димитров,
Варна, ж.к. Чайка, бл. 12, вх. А, ет. 5.
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Първо гражданско отделение, 710/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11/2011 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Ирина Иванова Божинова чрез адвокат
Владимир Чернев, Враца, ул. Лукашов 10, ет. 5,
офис 502, срещу Божана Божинова Божинова
чрез адвокат Александра Костова, Монтана, бул.
Трети март 168.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1240/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
84/2011 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от „Долорес“ – ООД, чрез адвокат Нели
Халачева, Бургас, ул. Трайко Китанчев 41, срещу
Мария Ангелова Бакалова, Бургас, ж.к. Славейков, бл. 39, вх. 5, ет. 8; Тодор Йовчев Бакалов,
Бургас, ж.к. Славейков, бл. 39, вх. 5, ет. 8.
Трето гражданско отделение, 1288/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
426/2010 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Костадин Иванов Дурчов, Банско,
ул. Петко Р. Славейков 5; Иванка Стоянова
Дурчова, Банско, ул. Петко Р. Славейков 5; „Дуримекс“ – ЕООД, представлявано от управителя
Костадин Иванов Дурчов, Банско, ул. Петко Р.
Славейков 5, срещу Катерина Иванова Тодева,
Банско, ул. Цар Симеон 46; Цветанка Венциславова Дрънкова, София, ж.к. Дианабад, бл. 30,
вх. В, ет. 4, ап. 43.
Трето гражданско отделение, 1301/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
413/2011 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Невена Милкова Шумарова, Момчилград, ул. Георги Бенковски 7, вх. А, ет. 4,
ап. 15, срещу Камен Иванов Георгиев чрез адвокат Маргарита Димова, Пловдив, бул. Шести
септември 153, ет. 2; Елза Емилова Георгиева,
Пловдив, ул. Анри Барбюс 3.
Трето гражданско отделение, 350/2012, по
касационна жалба срещу решение на Висшия
адвокатски съвет от 07.10.2011 г. по описа на
Висшия адвокатски съвет, подадена от Кирил
Иванов Праматарски, Благоевград, ул. Васил
Мечкуевски 25, срещу Висшия адвокатски съвет,
София, ул. Калоян 1А.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 231/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5706/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Гаранционен фонд, София, ул. Граф
Игнатиев 2, ет. 4, срещу държавата, представлявана от министъра на финансите, София, ул. Георги
С. Раковски 102, и трета страна Министерството
на вътрешните работи, София, ул. 6 септември
29; Националната агенция за приходите, София,
бул. Княз Александър Дондуков 52.
Второ търговско отделение, 304/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
219/2010 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Бойко Владимиров Кръстевич чрез
адвокат Валентин Бенатов, София, ул. Цар Асен
25; Жаклин Георгиев Михайлов, срещу „Нова
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българска медийна група холдинг“ – ЕАД, чрез
адвокат Васил Павлов Павлов, София, бул. Пат
риарх Евтимий 73, ет. 1.
Второ търговско отделение, 359/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
523/2010 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Топ – консерв“ – ЕАД, чрез адвокат
Иво Иванов Иванов, Търговище, ул. Лилия 4,
вх. А, офис 1, срещу Държавен фонд „Земеделие“,
София, бул. Цар Борис Трети 136.
Второ търговско отделение, 396/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
302/2010 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Специални полимери – 99“ – АД,
София, бул. Климент Охридски 4 А, срещу Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол, София, ул. Аксаков 29.
НА 19.06.2012 Г. ОТ 10.30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 102/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
376/2010 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Стойна Атанасова Боканова чрез
адвокат Маир Сиди, Стара Загора, бул. Митр.
М. Кусев 31, вх. Г, ет. 1, ап. 3, срещу Милен Господинов Колев чрез адвокат Неделина Христова
Младенова, Стара Загора, ул. Захари Княжевски
73, ет. 1, ап. 1; Стойна Атанасова Боканова като
настойник на Христо Флоров Боканов, Стара
Загора, ул. Христо Ботев 130, вх. Б, ет. 7, ап. 78.
Второ търговско отделение, 502/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1472/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Венцислав Симеонов Стоев чрез
адвокат Бойко Ботев, САК, София, ул. Алабин
48, срещу „Честъртън Бизнес Груп Инк“ чрез
адвокат Ваня Божинова, София, ул. Алабин 14;
„Сердон“ – АД, София, ул. Г. С. Раковски 116, ет. 3.
Второ търговско отделение, 537/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
520/2009 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Галчев инженеринг груп“ – АД, чрез
адвокат Александър Ненков, София, ул. Вискяр
планина 2, ет. 1, офис 1; „Планекс“ – ООД, чрез
адвокат Милен Шопов, София, ул. Вискяр планина 2, ет. 1, офис 1; „Теодора турс“ – ЕООД,
чрез адвокат Десислава Левиева, София, ж.к.
Яворов, бл. 41, вх. А, ет. 1.
Второ търговско отделение, 781/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 61/2011
по описа на Апелативен съд Велико Търново,
подадена от „Агроактив“ – ЕООД, чрез адвокат
Емил Николов Милушев, Русе, ул. Борисова 8,
ет. 3, срещу Велко Иванов Иванов чрез адвокат
Каталин Бояджиев, Русе, ул. Александровска 82.
Второ търговско отделение, 886/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 9/2011
по описа на Апелативен съд Варна, подадена от
„Ел Ем Инвест“ – ООД, Силистра, ул. Добрич
2, ет. 4, срещу Гюлзаде Халидова Мехмедова
чрез адвокат Петрана Ненчева, Силистра, ул.
Петър Берон 1.
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Второ търговско отделение, 1071/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
577/2010 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Ейч Ем Консултинг“ – ООД, чрез адвокат Сийка Димитрова Анадолиева, София, бул.
Тотлебен 53 – 55, срещу „Заводпроект“ – ЕООД,
чрез адвокат Николай Асенов Николов, София,
бул. Княз Дондуков 54.
Второ т ърг овско отде ление, 60/2012, по
касац ионна жалба срещу решението по гр. дело
820/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Иванка Михайлова Камбурова чрез
адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Паисий
Хилендарски 33, офис 3, срещу „Застрахователна компания Уника“ – А Д, Абланица, район
„Красно село“, ул. Юнак 11 – 13.
НА 21.06.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1180/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10778/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Лиляна Кирилова Доцева чрез адвокат Румен Николов, София, ул. Врабча 12А,
срещу „Билдинг инженеринг“ – ЕООД, София,
ул. Мануш войвода 1 – 3, ет. 5, ап. 12.
Трето гражданско отделение, 66/2011, по
касационна жа лба срещ у решението по г р.
дело 315/2010 по описа на Окръжен съд Ямбол,
подадена от Димитър Пламенов Динев, Ямбол,
ул. Цар Самуил 7, вх. Б, ет. 2, ап. 13, срещу Росалина Атанасова Аладжова чрез адвокат Женя
Ангелова Кайали, Ямбол, ул. Ж. Папазов 14,
кантора 308.
Трето гражданско отделение, 1186/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2031/2010 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Искра Спасова Величкова чрез адвокат
Ангел Колев Донев, Варна, бул. Сливница 98,
вх. 1, ап. 4, срещу Делян Даниелов Йорданов
чрез адвокат Венера Ангелова Радулова, Варна,
бул. Сливница 111, ет. 2, ап. 9.
НА 25.06.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 669/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2160/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Емил Тодоров Лилов чрез адвокат
Бойко Ботев, София, ул. Алабин 48, срещу Министерството на здравеопазването, София, пл.
Света Неделя 5.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 142/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
103/2010 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от „Илинден“ – ЕООД, с управител
Тодор Кирилов Даварски чрез адвокат Марияна
Пушева, Бургас, ул. Генерал Гурко 18, ет. 3, срещу „Албена – Автотранс“ – АД, с изпълнителен
директор Георги Иванов Брашнаров чрез адвокат
Николай Киряков, Добрич, адвокатски колектив.
Първо търговско отделение, 438/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1868/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив,
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подадена от Борислав Любомиров Говедаров чрез
адвокат Тодор Димов, Пловдив, пл. Съединение
3, ет. 4, офис 408, срещу Росица Ненова Иванова
чрез адвокат Елеонора Урбалова, Пловдив, ул.
Христо Г. Данов 15, ет. 2.
Първо търговско отделение, 467/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
808/2010 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Дженерали Застраховане“ – А Д,
София, бул. Княз А л. Дондуков 68, срещу Георги Христозов Христозов чрез адвокат Мариана
Минчева, Пловдив, бул. Шести септември 153,
ет. 2; Силвина Илич Христозова чрез адвокат
Мариана Минчева, Пловдив, бул. Шести септември 153, ет. 2.
Първо търговско отделение, 940/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
278/2010 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Холдинг БДЖ“ – ЕАД, София, ул.
Иван Вазов 3, срещу „Арома“ – А Д, с изпълнителен директор Димитър Луканов, София,
ул. Кирил Благоев 10.
Първо търговско отделение, 282/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
87/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Иво Лазаров Кунчев, учредител,
член на у правителни я съвет и секретар на
Политическа партия „Български земеделски
народен съюз – Врабча 1“, София, ж.к. Люлин,
бл. 631, вх. Б, ет. 7, ап. 100, срещу Върховна
касационна прокуратура, София, бул. Витоша
2; Политическа партия „Български земеделски
народен съюз – Врабча 1“, София, бул. Цариградско шосе 1А.
НА 26.06.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Т рето г ра ж данско отде ление, 1389/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 727/2011 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от „Лукойл Нефтохим Бургас“ – А Д,
чрез адвокат Слава Мирчакова, Бургас, п. к.
8104, срещ у Га линка Георг иева Дим и т рова
чрез адвокат Димитрина Ройдева, Бургас, ул.
А лександровска 45, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 1417/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1837/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Летище София“ – ЕА Д, София,
бул. Христофор Колумб 1, срещу Илко Будинов
Генов чрез адвокат Даря Стоева Пенкова, София, бул. А лександър Стамболийски 90, вх. 1,
ет. 2, ап. 6.
Трето гражданско отделение, 1445/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
188/2011 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Комисията за установяване
на имущество, придобито от престъпна дейност,
Териториална дирекция – Велико Търново, пл.
Център 2, сградата на областния управител, стая
211А, срещу Галя Манева Брънекова, Трявна,
ул. Бачо Киро 6, ет. 1, ап. 1; Димитър Стефанов Брънеков, Трявна, ул. Бачо Киро 6, ет. 1,
ап. 1, и контролираща страна Прокуратура на
РБ, София, бул. Витоша 2.
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НА 28.06.2012 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 978/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
210/2009 по описа на Окръжен съд Силистра, подадена от Евгени Иванов Николов чрез адвокат
Веселин Василев, Силистра, ул. Илия Блъсков
7, офис 2, срещу Алтан Исмет Карачоджук чрез
адвокат Славянка Петрова Славова, Силистра,
ул. София 11; Мухтие Аптула Карачоджук чрез
адвокат Славянка Петрова Славова, Силистра,
ул. София 11.
Трето гражданско отделение, 1576/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1926/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Петрол“ – АД, София, бул. Черни
връх 43, срещу Ели Димитрова Лазарова чрез
адвокат Стефан Харизанов, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 53, ет. 3, стая 3.
Трето гражданско отделение, 1008/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
88/2011 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от СОУ „Мито Орозов“, Враца, ул. Безименна 2,
Затвора – Враца, срещу Огнян Асенов Костадинов,
Враца, ж.к. Дъбника, бл. 123, вх. В, ет. 3, ап. 40.
Трето гражданско отделение, 1297/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
362/2011 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Методи Кирилов Илиев чрез адвокат
Жоро Михайлов Чобанов, Разград, бул. България
13А, партер, срещу Радка Костова Колева чрез
адвокат Александър Желязков, Стара Загора,
ул. Цар Иван Шишман 81А, ет. 1.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 530/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12553/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Застрахователно акционерно дружес
тво „Армеец“, София, ул. Стефан Караджа 2,
срещу „ДЗИ – Общо застраховане“ – АД, София,
ул. Георги Бенковски 3.
Първо търговско отделение, 682/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
67/2011 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена
от Живко Иванов Ненчев чрез адвокат Людмила
Алексиева, Сливен, ул. Г. С. Раковски 1, офис 10,
срещу „М Кар“ – ООД, чрез адвокат Димитър
Колев, Пловдив, бул. Шести септември 177.
Първо търговско отделение, 723/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
48/2011 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Върховна касационна прокуратура,
София, бул. Витоша 2, срещу СНЦ „Народно
читалище Пенчо Петков Славейков“, с. Богорово, чрез адвокат Ирена Русчева, Силистра, ул.
Христо Ботев 2, офис 2.
Първо търговско отделение, 1152/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
489/2011 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Еко глобал“ – АД, чрез адвокат
Магдалена Иванова, Пловдив, бул. Марица 85;
Национална агенция за приходите, София, бул.
Княз Дондуков 52.
4081
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А дминистративни ят съд – Враца, на основание чл. 218, ал. 2 във връзка с ал. 1 ЗУТ
съобщава, че е образувано адм. д. № 105/2012
по жалба на Пламен Митков Беликалов – собственик и управител на „Белмен – 69“ – ЕООД,
Козлодуй, за оспорване на Заповед № 499 от
23.12. 2011 г. на кмета на община Козлодуй, с
която е одобрен проект за ЧИ – ПУП – ПРЗ за
УПИ І, ІІ, ІІІ, ІV, кв. 260, и УПИ Х в кв. 100 по
плана на гр. Козлодуй с обособяване на четири
отделни УПИ в зона централна смесена, с указание до заинтересуваните лица, че могат да се
конституират като ответници в производството
в едномесечен срок от деня на обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“ чрез
подаване на заявления до съда, които да съдържат реквизитите, посочени в чл. 218, ал. 4
ЗУТ. Делото е насрочено в открито заседание
за 30.05.2012 г. от 10,30 ч.
4195
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 218, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че са
постъпили жалба с 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 с 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 (ПРЗ), 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 А лександров съгласно
нотариален акт № 179, том IV, дело № 1478,
рег. № 1995/1995, 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 гореописаният имот се урегулира в нов самосстоятелен
урегулиран поземлен имот по имотни граници
с № V-52218.547.361 в кв. 72, с отрежедане „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 които е образувано адм.д.
№ 394/2011 по описа на съда. Заинтересованите
лица могат да подават молби за конституиране
като ответници по делото в едномесечен срок
от обнародването на съобщението за оспорване
в „Държавен вестник“.
4196
А дминистративният съд – Пловдив, Х ІІІ
състав, на основа н ие ч л. 188 във вр ъ зка с
чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване на Решение № 42 на Общинск и я
съвет – гр. Пловдив, взето с протокол № 2 от
2.02.2012 г., в частта, с което се отменя т. 6 от
приложение № 2 от Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Пловдив
и се приема ново приложение № 2А – такса за
ползване на терен – общинска собственост, за
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построяване на преместваем обект за местодомуване на МПС 8 от страна на Атанас Енчев
Йочков, Елена Христова Чакърова и Енчо Атанасов Йочков, по което е образувано адм. дело
№ 1046/2012 на Административния съд – Пловдив. Делото е насрочено за 18.06.2012 г. от 10 ч.
4197
Административният съд – Смолян, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано адм. дело № 37/2012 по оспорването на
„Сиесайеф“ – АД, София, срещу Заповед № 61
от 15.06.2010 г. на кмета на община Смолян,
с която е одобрен подробен устройствен план,
план за регулация и застрояване в местността
Еничерско в землището на с. Стойките; урегулиран е поземлен имот с кадастрален № 10.600
с образуване на нов урегулиран поземлен имот
ІV-10.600 за обществено обслужване в кв. 89 с
ограничителна линия на застрояване и указани
параметри на бъдещата застройка; предвиждане
на улична регулация за обслужване на ново
образувания УПИ в м. Еничерско, землище на
с. Стойките, по червено и синьо нанесеното на
приложената към заповедта скица и план за
застрояване. Съдът уведомява заинтересованите лица, че в срок един месец от обнародване
на съобщението в „Държавен вестник“ могат
да пода дат за явлен ие в А дм инис т рат ивни я
съд – Смолян, което да отговаря на изискванията
на чл. 218, ал. 4, т. 1 – 7 ЗУТ, за конституирането
им като ответници в съдебното производство.
Административно дело № 37/2012 е насрочено
за 7.06.2012 г. в 13,30 ч.
4199
А дминистративният съд – София област,
трети състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ
съобщава, че е образувано адм. дело № 206/2012
по жалба на Агенция „Пътна инфраструктура“ – Облас т но п ът но у п ра влен ие – С офи я,
срещу Решение № 52 от 22.12.2011 г. на Общинския съвет – гр. Елин Пелин, с което е одобрен
ПУП – план за регулация и изменение на план
за застрояване на поземлени имоти № 059011 и
№ 059014, местността Горгорица в землището
на с. Нови хан, ЕК АТТЕ 52012, община Елин
Пелин, с който се продължава улица с ос.т. 1111а и за имотите се образува съответно УПИ
„За търговски и обслужващи дейности“ и УПИ
„За бензиностанция, газостанция и обслужващи
дейности“ в кв. 84 по ЗРП (ПУП) на с. Нови
хан. Уведомяват се заинтересованите страни,
че могат да се конституират като ответници в
производството в едномесечен срок от деня на
обнародване на това съобщение в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда,
отговарящо на изискванията по чл. 218, ал. 4 и
5 ЗУТ. Делото е насрочено за 22.05.2012 г. в 14 ч.
4198
Пловдивският окръжен съд, търговско отделение, на основание чл. 679, ал. 3 ТЗ призовава кредиторите с приети и одобрени от съда
вземания на ЕТ „Павел Делков – Елегант“ в
открито производство по несъстоятелност, ЕИК
825100774, Пловдив, ул. Победа 65А, да се явят
по т. д. № 245/2012 за съдебно заседание, което
ще се проведе на 8.05.2012 г. в 10,30 ч. в зала 8
на Пловдивския окръжен съд, бул. Шести септември 167, във връзка с постъпила молба по

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 5

чл. 679 ТЗ от ЕТ „Павел Делков – Елегант“ за
отмяна на решение от 20.ІІ.2012 г. на събранието на кредиторите, взето по т. 3 от дневния
ред относно реда и начина на осребряване на
имуществото, метода и условията за оценка
на имуществото.
4200
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение,
87 състав, уведомява Лиляна Георгиева Гицова, че има качеството на ответница по гр. д.
№ 3287/2012 по описа на СРС, ІІІ гр. о., 87 състав,
образувано по предявен иск за развод от Живко
Боянов Гицов, като є указва, че в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
следва да се яви в канцеларията на СРС, ІІІ
гр.о., за връчване на книжата по делото.
4201
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че е образувано гр.д. № 2429/2011
по предявени от Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност
искове против Георги Димитров Георгиев с
постоянен адрес: гр. Девня, област Варна, ул.
Вълшебен извор 22, осъдителен иск за отнемане в полза на държавата имущество на обща
стойност 135 932,67 лв., както следва:
От Георги Димитров Георгиев на основание
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– 1/2 идеална част от жилище – апартамент,
в гр. Девня, кв. Девня 2, бул. Съединение, бл. 6,
вх. А, ет. 4, ап. 12, в пететажен жилищен блок,
построен върху държавно дворно място по плана на гр. Девня, състоящ се от: входно антре,
три стаи, кухня, баня-тоалетна и два балкона,
с обща застроена площ 82,93 кв. м, при граници на жилището: жилище от вх. Б, тревна
площ, ап. П и стълбище, с принадлежащото
му избено помещение № 12 с площ 14,57 кв. м,
при граници на избата: изби от вх. Б, изба на
ап. 9, коридор, изба на ап. 3, паркинг, както и
2,8077 % ид.ч. от общите части на сградата и
от правото на строеж, придобит с нотариален
акт № 134, том I, peг. № 675, дело № 246/1998
от 22.12.1998 г.; пазарната стойност на имота
към момента е 18 493 лв.;
– 1/2 идеална част от лек автомобил марка „ВАЗ“, модел „21061“ с peг. № В 9612 Д,
рама № 1374494, дата на първа регистрация
19.12.1985 г., придобит на 15.05.1991 г.; пазарната
стойност на ид.ч. от автомобила е 600 лв;
– 1/2 идеална част от лек автомобил марка „Нисан“, модел „Съни 1.4 ЛХ“ с peг. № Р
1894 РТ, рама № ГШЕСАШ4Ш034841, дата на
първа регистраци я 2.12.1993 г., придобит на
16.02.1994 г.; пазарната стойност на ид.ч. от
автомобила е 800 лв.;
– сумата от 25 500 лв., представляваща парична равностойност на придобитите от Георги
Димитров Георгиев 2250 поименни акции в
капитала на „Професионален футболен клуб
„Девня“ – АД, ЕИК 103621959, peг. с решение
от 7.08.2001 г. по ф.д. № 2020/2001 на Варненския окръжен съд, със седалище и адрес на
управление гр. Девня, ул. Вълшебен извор 22;
– сумата от 833 лв., представляваща парична равностойност на придобитите от Георги
Димит ров Георгиев 8,333 дру жествени д яла
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от капитала на „Вълшебен извор“ – ООД, ЕИК
103807929, peг. по ф.д. № 945/2003 на Варненския
окръжен съд, със седалище и адрес на управление
гр. Девня, ул. Вълшебен извор 22.
От Георги Димитров Георгиев на основание чл. 4,
ал. 2 ЗОПДИППД:
– сумата от 6666,67 лв. от продажбата на ид.ч.
от дворно място в с. Кипра, община Девня, област
Варна, обективирана в нотариален акт № 14, том I,
peг. № 81, дело № 11/2007 от 11.01.2007 г.;
– сумата от 83 040 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на 2/5 ид.ч. от
месодобивно и месопреработвателно предприятие
в гр. Девня, кв. Девня, област Варна, продадено
с нотариален акт № 126, том I, peг. № 491, дело
№ 143/2003 от 20.03.2003 г.
Производството по делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 4.10.2012 г.
от 14 ч. на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД.
Указва на заинтересованите лица, че до даване
ход на делото в съдебно заседание могат да предявяват свои претенции върху имуществото, което
се претендира за отнемане.
Указва на третите лица, които претендират
самостоятелни права върху имуществото, че могат
да встъпят в делото, като предявят съответния иск
в първа инстанция.
4205

ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ Е Н И Я
19. – Управителният съвет на Училищно настоятелство „С. М. Киров“ към Професионалната
гимназия по електротехника и автоматика – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 31.05.2012 г. в 17 ч. в София, бул. Овча купел 1, в
учителската стая на Професионалната гимназия по
електротехника и автоматика при слединя дневен
ред: 1. финансов отчет за дейността на Училищно
настоятелство „С. М. Киров“ към Професионалната
гимназия по електротехника и автоматика за периода
от 2007 до 2011 г.; 2. избор на нов УС на Училищно
настоятелство „С. М. Киров“ към Професионалната гимназия по електротехника и автоматика; 3.
изменения в устава на Училищно настоятелство
„С. М. Киров“ към Професионалната гимназия по
електротехника и автоматика; 4. разни. Материалите за провеждането на ОС са на разположение на
членовете в седалището на Училищно настоятелство
„С. М. Киров“ към Професионалната гимназия по
електротехника и автоматика, София, бул. Овча
купел 1. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4228
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Родители на деца с епилепсия“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на сдружението на
3.06.2012 г. в 10 ч. в Банско, местност Бетоловото,
хотел „Balkan Yewel Resort“, при следния дневен
ред: 1. отчет на дейността на АРДЕ за периода
2008 – 2011 г.; 2. отчет на счетоводителя; 3. избор
на УС и председател; 4. промени в устава; 5. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
4344
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19. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация „Диабет“ (БАД),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение
на УС на БАД от протокол № 1 от 18.02.2012 г.
свиква отчетно-изборно събрание на сдружението
на 9 и 10.06.2012 г. в 13 ч. в София, бул. Тотлебен
34А, хотел „Шипка“, при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад на председателя на управителния
съвет на БАД; 2. отчетен доклад на председателя
на контролния съвет на БАД; 3. план-програма за
дейността на БАД през 2012 – 2017 г.; 4. промени в
устава на БА „Диабет“; 5. проектобюджет на БАД
за 2013 г.; 6. избор на УС и КС на БАД. Регистрацията на председателите на дружествата или техните
пълномощници започва в 11 ч. на 9.06.2012 г. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
отчетно-изборното събрание ще започне в 14 ч.
на същата дата и място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
4349
22. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Български киноложки клуб Английски бултериер“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на 10.06.2012 г. в 11 ч. в София, бул. Симеоновско шосе 66, хотел „Брод“, конферентна зала, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове
на сдружението; 2. отчет на управителния съвет
за дейността през 2011 г. и приемане на отчета; 3.
доклад на ръководството за изминалия мандатен
период и освобождаване от длъжност; 4. избор
на нов управителен съвет и нов контролен съвет;
5. приемане на програма за дейността и бюджет
за 2012 г.; 6. подготовка за провеждане на клубна
изложба през настоящата година; 7. разискване на
други въпроси. 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.
4229
1. – Управителният съвет на Асоциацията на
търговците на млечни продукти в България, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 31, т. 1 и
3 от устава на асоциацията свиква общо събрание
на асоциацията на 15.06.2012 г. в 11 ч. в София, ул.
Краище 25, вх. Б, ап. 22, при дневен ред: вземане
на решение за прекратяване и ликвидация на асоциацията поради липса на дейност; назначаване
на ликвидатор. При липса на кворум на основание
чл. 34 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се
отлага един час по-късно, при същия дневен ред и
се счита за законно независимо от броя на присъстващите. Поканват се всички членове на асоциацията
да присъстват на общото събрание.
4340
1. – Управителният съвет на Независимия синдикат на служителите в „УниКредит Булбанк“ – АД,
на основание чл. 14, ал. 2 и 4 от устава на синдиката
и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква събрание на синдикалните
членове на 16.06.2012 г. в 9 ч. в Учебната зала на
почивна станция Созопол, гр. Созопол, при следния
дневен ред: 1. отчетно-изборно събрание на синдиката
на служителите на „УниКредит Булбанк“; 2. разни.
В него ще вземат участие делегати, избрани на съб
рания на синдикалните организации при норма на
представителство 1 делегат за 40 синдикални членове.
4345
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11. – Управителният съвет на сдружение „Юрис
ти за Европейски съюз“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 20.06.2012 г.
в 10 ч. в София, офиса на ул. Три уши 1, ет. 3, при
следния дневен ред: 1. промяна на управителния
съвет на сдружението; 2. приемане и/или изключване на членове на сдружението; 3. обсъждане на
решение за прекратяване на сдружението.
4335
1. – Управителният съвет на сдружение „Агенция за икономически анализи и прогнози“ (АИАП),
София, на основание чл. 23 от устава на АИАП и
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание
на членовете на сдружението на 23.06.2012 г. в 10 ч.
в София в офиса на сдружението, ул. Искър 96, при
следния дневен ред: 1. освобождаване от отговорност
членовете на управителния съвет за предходния период; 2. избор на нов управителен съвет; 3. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе 1 час по-късно на същото
място и при същия дневен ред.
4161
10. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация за технологичен трансфер“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на членовете на 27.06.2012 г. в 10 ч.
в София в сградата на БАТТ, район „Лозенец“,
бул. Драган Цанков 8, при слединя дневен ред: 1.
вземане на решение за прекратяване на сдружение
„Българска асоциация за технологичен трансфер“
съгласно чл. 13, ал. 1, т. 2 ЗЮЛНЦ; 2. обявяване
на сдружение „Българска асоциация за технологичен трансфер“ в ликвидация съгласно чл. 14,
ал. 1 ЗЮЛНЦ, ликвидационен срок, ликвидатор.
Поканват се всички членове на асоциацията да
присъстват лично или чрез техни упълномощени
представители. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ извънредното общо събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред и ще се счита за редовно независимо от броя на членовете. Писмените материали
по въпросите от дневния ред са на разположение
на посочения адрес на сдружението.
4347
5. – Управителният съвет на Българската
камара на химическата промишленост – София,
на основание чл. 9, ал. 3, 4 и 5 от устава и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.06.2012 г.
в 14 ч. в София в зала „Централ“ на хотел „Форум“ – София, бул. Цар Борис III № 41, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния съвет
за дейността на Българската камара на химическата
промишленост за периода октомври 2011 г. – юни
2012 г.; 2. отчетен доклад на контролния съвет
за приходите и разходите на БКХП за 2011 г.; 3.
избор на нов управителен съвет, контролен съвет
и председател на БКХП; 4. приемане на план
за работа на БКХП за 2012 – 2013 г., бюджет на
камарата и определяне на размера на членския
внос; 5. други. Материалите, свързани с дневния
ред на събранието, са на разположение в офиса
на камарата в София 1309, бул. Ал. Стамболийски
205, ет. 8, стая 811. Поканват се представители на
всички членове или писмено упълномощени от тях
лица да вземат участие в общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 9, ал. 6 от устава
на камарата и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно – в 15 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
4346
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4. – Управителният съвет на Социална асоциация
„Св. Андрей“ – Българо-германско сдружение с не
стопанска цел, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението
на 22.06.2012 г. в 10 ч. на адреса по седалището на
сдружението: Варна, ул. Константин Величков 55,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишното
приключване на сдружението за 2011 г.; 2. промяна
в състава на управителния съвет; 3. промяна в
устава на сдружението; 4. други.
4160
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружение
„Европейска асоциация на фолклорните фестивали – ЕАФФ“, Велико Търново, на 28.05.2012 г. в 10 ч.
в офиса на сдружението във Велико Търново, ул. Хан
Крум 10, при следния дневен ред: 1. избор на нов
управител (президент) на сдружението; 2. приемане
на нов устав. Събранието се свиква от съда по инициатива на заинтересовани членове на сдружението.
4248
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Възможност за интеграция в обществото“, Карнобат, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на сдружението на
29.06.2012 г. в 11 ч. в седалището на сдружението в
Карнобат, ул. Алекси Нейчев 14, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС за дейността на сдружението за
2011 г.; проекторешение – ОС приема отчета на УС
за дейността на сдружението за 2011 г.; 2. отчет на
КС за дейността на сдружението за 2011 г.; проекторешение – ОС приема отчета на КС за дейността
на сдружението за 2011 г.; 3. приемане бюджета на
сдружението за 2012 г.; проекторешение – ОС приема
бюджета на сдружението за 2012 г.; 4. приемане на
годишния финансов отчет за 2011 г. ведно с всички
съставни части и приложения; проекторешение – ОС
приема годишния финансов отчет за 2011 г. ведно с
всички съставни части и приложения; 5. приемане
промени в устава на сдружението; проекторешение – ОС приема промени в устава на сдружението;
6. вземане на решение за откриване производство по
ликвидация, определяне срок на ликвидацията и избор
на ликвидатор; 7. разни. Материалите по дневния
ред са на разположение на членовете в седалището
на сдружението всеки присъствен ден от 9 до 18 ч.
Регистрацията на членовете за събранието ще се
извършва от 8 до 9,30 ч. в сградата на сдружението
в деня на събранието. 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 независимо от броя на присъстващите.
4315
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Спортен клуб по шахмат Неделино – 2006“ – СДЧП, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 20.06.2012 г. в 18 ч. в гр.
Неделино, ул. В. Коларов 1, при следния дневен
ред: 1. вземане на решение за откриване на процедура по обявяване в ликвидация на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по шахмат Неделино – 2006“ – СДЧП, като впоследствие сдружението
ще бъде заличено; 2. вземане на решение за избиране и назначаване на ликвидатор; 3. определяне
на срок за извършване на ликвидацията. 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.
4159
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9. – Управителният съвет на СКЛА „Спартак“,
Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно отчетно-изборно събрание на 30.06.2012 г.
в 14 ч. в спортната зала по лека атлетика, Плевен,
ул. Майска 1, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишен доклад на УС за дейността на СКЛА
през 2011 г.; 2. обсъждане и одобряване на финансовия отчет на УС на СКЛА за 2011 г.; 3. приемане
на решение за освобождаване от отговорност на
членовете на УС на спортния клуб за дейността им
през 2011 г.; 4. обсъждане и приемане на решение за
промени в УС на сапортния клуб; 5. разни. Поканват
се всички членове на СКЛА „Спартак“, Плевен, да
вземат участие лично или чрез представител. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч.,
на същото място, при същия дневен ред и условия
за провеждане и участие независимо от броя на
явилите се членове. Материалите по дневния ред
ще бъдат на разположение на членовете в залата
по лека атлетика – Плевен, след 15.06.2012 г. всеки
работен ден от 9 до 17 ч.
4230
10. – Управителният съвет на Спортен клуб по
борба „ Спартак“ – гр. Цар Калоян, област Разград,
на основание чл. 26, ал. 1 и 3 от устава на клуба и
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборна конференция
на 30.06.2012 г. в 17 ч. в Мак-Тур, гр. Цар Калоян, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове и
освобождаване; 2. отчетен доклад на СКБ „Спартак“ за
изтеклия период; 3. отчетен доклад на КС за периода;
4. избор на председател, членове на управителния и
контролния съвет; 5. текущи. При липса на кворум
конференцията ще се проведе един час по-късно
съгласно чл. 27 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ.
4158
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1. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство „НУ „Проф. П. Нойков“,
Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква всички
негови членове на общо събрание на 25.06.2012 г. в
17,30 ч. в населеното място по седалището и адреса
на управление на сдружението – Ямбол, кс. Златен
рог, в учителската стая на НУ „Проф. П. Нойков“,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
настоятелите във връзка с депозираните молби за
освобождаване на членове на общото събрание на
сдружението и приемане на нови членове; 2. освобождаване както като членове на сдружението, така
и като председател и отговорен секретар на съвета
на настоятелите и избор на нови; 3. гласуване и
приемане на промяна в устава; 4. отчет за финансовото състояние на училищното настоятелство;
5. решаване на въпроси, свързани с формите на
СИП и извънкласна дейност в НУ „Проф. П. Нойков“ – Ямбол, охрана; 6. план за работа на съвета
на настоятелите за 2011/2012 г.
4280
1. – Управителният съвет на ФК „Янтра“, с. Ценово, област Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 12, ал. 2 от устава свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 7.06.2012 г. в 18 ч. в
клуба на спортиста при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността през изминалия период; 2. избор на
нов управителен съвет; 3. избор на председател на
ФК „Янтра“; 4. определяне на лицата, които ще
водят сметките на ФК „Янтра“; 5. избор на контролен съвет. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 13 от устава на сдружението
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при обявения дневен ред.
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