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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118
ОТ 15 ЮНИ 2012 Г.
за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация
и семеконтрол, приет с Постановление № 85
на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ,
бр. 43 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2001 г.,

бр. 64 и 111 от 2003 г., бр. 48 от 2006 г., бр. 62 от
2007 г., бр. 71 и 76 от 2008 г. и бр. 9 от 2011 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7, ал. 1:
а) създава се нова т. 23:
„23. взема решения за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в
съответствие с действащото законодателство;“
б) досегашните т. 23 – 25 стават съответно
т. 24 – 26.
2. В чл. 10:
а) създава се нова ал. 4:
„(4) Главният секретар организира работата
с предложенията и сигналите в съответствие
с глава осма на Административнопроцесуалния кодекс.“;
б) досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
3. В чл. 11:
а) в ал. 1 числото „251“ се заменя със „190“;
б) алинея 4 се изменя така:
„(4) Специа лизираната админист раци я
осъществява основните функции на агенцията
и е организирана във:
1. Главна дирекция „Сортоизпитване, апробация и семеконтрол“ с териториални звена;
2. дирекция „Централна лаборатория“.“
4. В чл. 13:
а) думата „Сортоизпитване“ се заменя със
„Сортоизпитване, апробация и семеконтрол“;
б) в т. 1:
аа) в буква „а“ думите „по тест“ се заличават;
бб) буква „б“ се изменя така:
„б) изпитване за биологични и стопански
качества;“
вв) букви „в“ – „е“ се заличават;
в) точка 2 се изменя така:
„2. изготвя доклад за резултатите от сортоизпитването, който се разглежда от експертна
комисия, назначена от изпълнителния директор на ИАСАС;“
г) в т. 4 и 5 думите „по тест“ се заличават;
д) точка 8 се изменя така:
„8. сключва договори с външни организации
за изпитване на сортовете по функционални
направления за целите на сортоизпитването
за БСК;“
е) точки 9 и 10 се отменят;
ж) точки 12 – 15 се изменят така:
„12. изготвя планове и разпределя семената
за залагане на опитите;
13. поддържа сравнителна колекция семена и база данни от общоизвестни сортове за
целите на сортоизпитването;
14. организира провеждане на обучение на
кандидатите за сортоизпитватели при издаване
на удостоверение за сортоизпитватели и при
осъществяване на контрол върху дейността им;
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15. контролира физическите и юридичес
ките лица, получили разрешение по чл. 18,
ал. 3 ЗППМ;“
з) точка 17 се изменя така:
„17. осъществява последващ контрол на
предлагания на пазара посевен материал;“
и) точка 20 се изменя така:
„20. съставя и публик у ва на сайта на
И АСАС бюлетини с резултатите от сортоизпитването на признатите сортове;“
к) създават се т. 22 – 34:
„22. осъществява контрол при производството, заготовката, разпрост ран яването,
т ърговията и съхраняването на посевния
и посадъчния материал, хмел и продукти
от хмел;
23. извършва сертификаци я, одобряване, окачествяване и контрол на посевния
и посадъчния материал съгласно ЗППМ и
сертификация на хмел и продукти от хмел в
съответствие с правото на Европейския съюз;
24. извършва системни прегледи, наблюдения и апробации на семепроизводствени
посеви и маточни насаж дения чрез спазване
на нормативно утвърдени методики;
25. контролира заготовката на произведения посадъчен материал за търговия в
страната и за износ;
26. извършва пробовземане и анализ за
определяне посевните качества на произведения и търгуван в страната посевен материал,
като издава съответните документи;
27. окачествява произведения в страната
посадъчен материал, както и посадъчния
материал, предназначен за износ, и от внос
и издава документ за качество;
28. извършва контролна официална полска инспекция по искане на собствениците
на семепроизводствени посеви и маточни
насаж дения;
29. организира курсове и провеж да обучение на полски инспектори и контролира
дейността им;
30. провежда изпити за полски инспектори – физически лица;
31. участва в сътрудничество с меж дународни организации в областта на контрола
на посевния и посадъчния материал;
32. извършва регистрация и води регистър
на лицата по чл. 28 ЗППМ;
33. изготвя и публикува на сайта на ИАСАС
Официалната сортова листа на Република
България;
34. уведомява Европейската комисия за
новопризнатите сортове от земеделски растителни видове и за настъпилите промени
в Официалната сортова листа.“
5. Член 14 се отменя.
6. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Работното време на админист
рацията е 8 часа дневно с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч с почивка 30 минути,
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която може да се ползва между 12,00 и 14,00 ч,
и с период на задължително присъствие от
10,00 до 16,00 ч.
(2) Продължителността и редът за отчитане на работното време по ал. 1 се определят
със заповед на главния секретар.“
7. При ложениет о к ъм ч л. 11, а л. 1 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 11, ал. 1
Обща численост на служителите в организационните структури и административните звена
на агенцията – 190 щатни бройки
Изпълнителен директор
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „А дминистративно
и финансово обслужване“
Специализирана администрация
в т.ч.:
Главна дирекция „Сортоизпитване,
апробация и семеконтрол“ с
териториални звена
дирекция „Централна лаборатория“

1
1
22
22
166

148
18“.

§ 2. В Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните, приет с Постановление № 265 на Министерския
съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 90 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 4, 41 и 52 от 2010 г., бр. 39,
49 и 50 от 2011 г. и бр. 14 и 15 от 2012 г.), се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 22:
а) точка 2 се отменя;
б) точка 7 се изменя така:
„7. дирекция „А дминистративно обслужване и обществени поръчки“;“
в) създава се т. 8:
„8. дирекция „Електронно управление“.“
2. Член 24 се отменя.
3. В чл. 29:
а) думите „Обществени поръчки“ се заменят с „А дминистративно обслужване и
обществени поръчки“:“;
б) създават се т. 8 – 16:
„8. организира и осъществява дейнос
тите по регистрирането и движението на
док у мен та лни я фон д на м инист ерст во т о
посредством Автоматизираната система за
управление на документооборота;
9. класира в дела, систематизира и съхранява съгласно Номенклатурата на делата
със срокове за съхраняването им всички
документи, създадени от дейността на министерството;
10. организира и осъществява дейностите
по използването на документите, съхранявани в деловодството и в учрежденския архив
на министерството;
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11. предоставя справки за състоянието и
движението на документите, регистрирани
в Автоматизираната система за управление
на документооборота;
12. организира дейностите по предоставяне на информаци я и админист ративни
услуги на физически и юридически лица;
13. координира техническата дейност по
подготовката и съгласуването на проекти
на актове на министерството и организира
внасянето им за разглеждане на заседания на
Министерския съвет;
14. осигурява необходимата информация
на членовете на политическия кабинет и на
главния секретар на министерството относно
провеждането на заседанията на Министерския съвет;
15. организира информирането на политическия кабинет и служителите на министерството относно актове на Министерския съвет,
които засягат или са свързани с дейността на
министерството;
16. организира дейността по съгласуване,
одобряване и изпращане за обнародване в
„Държавен вестник“ на нормативни актове,
които се издават от министъра.“
4. Създава се чл. 29а:
„Чл. 29а. Дирекция „Електронно управление“:
1. изготвя и провежда секторна стратегия за
електронното управление в министерството и
във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра в съответствие с
Общата стратегия за електронно управление
в Република България 2011 – 2015 г.;
2. разработва програми за реализация на
стратегията, включително ресурсното осигуряване на мерките по нея;
3. координира дейностите по прилагането
на Закона за електронното управление и подзаконовите нормативни актове по прилагането
му в министерството и във второстепенните
разпоредители;
4. отговаря за изменението на нормативни
актове, регламентиращи предоставянето на
административни услуги, с цел съобразяването
им със Закона за електронното управление;
5. отговаря за изпълнението на решенията на съвета по електронно управление в
обхвата на структурите на министерството и
второстепенните разпоредители;
6. отговаря за реинженеринга на процесите
по предоставяне на административни услуги
с цел преминаване към предоставянето им и
по електронен път;
7. отговаря за реализирането на електронни
административни услуги в съответствие със
Закона за електронното управление и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
8. отговаря за общосистемната интеграция
на електронния документооборот и електронната идентификация в структурата на
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министерството в съответствие със Закона
за електронното управление и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му;
9. отговаря за въвеждането и внедряването
на системи в структурата на министерството,
свързани с електронното правителство, и за
въвеждането на правила и технологии за информационна сигурност и оперативна съвместимост на документите и данните, обменяни
между администрациите в съответствие с
действащата нормативна уредба;
10. отговаря за интеграцията на ИКТ системите на министерството с цел унификация
на данни и е-услуги;
11. отговаря за интеграцията на ИКТ системите на министерството към централните
системи на електронното правителство в
съответствие с изискванията на наредбите за
оперативна съвместимост и информационна
сигурност;
12. осигурява съвместно с органите по
сигурността на информацията защитата на
класифицирана информация в електронен вид;
13. участва и съгласува дейностите в министерството и във второстепенните разпоредители по доставка на хардуер, софтуер и системни
решения в съответствие с изискв анията за
оперативна съвместимост и информационна
сигурност;
14. участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на министерството, както и
в изпълнението на програмите от програмния
бюджет на министерството;
15. организира и осигурява техническата
поддръжка на информационно-комуникационната инфраструктура на министерството,
системния софтуер и хардуера;
16. осигурява поддържането и функционирането на системата за електронен документооборот и организира издаването, изпол
зването, подновяването и прекратяването на
удостоверения за електронен подпис;
17. поддържа служебните регистри на потребителите за достъп до компютърната мрежа на
министерството и на компютърната техника;
18. поддържа и актуализира вътрешната
информационна система – интранет;
19. проучва, съгласува и контролира закупуването на нов хардуер, както и внедряването
на регистри, база данни и нови съвременни
технологии с цел повишаване на сигурността
и ефективността на съществуващите информационни и комуникационни системи, както
и въвеждането на нови софтуерни решения в
министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра
в съответствие с изискванията на Закона за
електронното управление.“
5. В приложението към чл. 15, ал. 2:
а) на ред „Обща численост на персонала в
Министерството на земеделието и храните“
числото „584“ се заменя с „599“;
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б) на ред „дирекция „Вътрешен одит“ числото „11“ се заменя с „13“;
в) на ред „дирекция „Наблюдение, координация и контрол на Разплащателната агенция“
числото „11“ се заменя с „13“;
г) на ред „Обща администрация“ числото
„152“ се заменя със „154“;
д) на ред „дирекция „Човешки ресурси“
числото „9“ се заменя с „11“;
е) ред „дирекция „Административно обслужване и информационно-комуникационни
технологии 31“ се заличава;
ж) на ред „дирекция „Финансово управление, бюджет и счетоводство“ числото „52“ се
заменя с „53“;
з) на ред „дирекция „Управление на собствеността и държавно участие“ числото „33“
се заменя с „26“;
и) ред „дирекция „Обществени поръчки“
се изменя така:
„дирекция „Административно обслужване
и обществени поръчки“ 38“;
к) след ред „дирекция „Обществени поръчки“ се създава ред „дирекция „Електронно
управление“ 11“;
л) на ред „Специализирана администрация“
числото „353“ се заменя с „362“;
м) на ред „дирекция „Правно-нормативни
дейности“ числото „22“ се заменя с „24“;
н) на ред „дирекция „Директни плащания
и пазарна подкрепа“ числото „20“ се заменя
с „22“;
о) на ред „дирекция „Растениевъдство“
числото „17“ се заменя с „19“;
п) на ред „дирекция „Животновъдство“
числото „23“ се заменя с „24“;
р) на ред „дирекция „Хидромелиорации“
числото „10“ се заменя с „12“.
§ 3. В Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 48 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 15, 62 и 77 от 2007 г.,
бр. 71, 76 и 83 от 2008 г., бр. 3, 42, 84 и 90 от
2009 г., бр. 4, 22, 41, 84 и 101 от 2010 г., бр. 9,
15, 49, 50, 52, 59 и 72 от 2011 г. и бр. 14 от
2012 г.) в приложението към чл. 2, ал. 3 се
правят следните изменения:
1. В т. 11 числото „248“ се заменя със „190“.
2. В т. 16 числото „75“ се заменя с „80“.
§ 4. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по горите, приет с
Постановление № 173 на Министерския съвет
от 2011 г. (ДВ, бр. 49 от 2011 г.), се правят
следните изменения:
1. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. (1) Работното време на администрацията е 8 часа дневно с променливи граници
от 7,30 до 18,30 ч с почивка 30 минути, която
може да се ползва между 12,00 и 14,00 ч, с
период на задължително присъствие от 10,00
до 16,00 ч.
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(2) Индивидуалното работно време на
служителите и редът за отчитането му се
определят със заповед на главния секретар
на агенцията.“
2. В приложението към чл. 6, ал. 2:
а) на ред „дирекция „Административно,
правно и информационно обслужване“ числото
„28“ се заменя с „27“;
б) на ред „дирекция „Инвентаризация и
промени в горските територии“ числото „24“
се заменя с „25“.
§ 5. В Устройствения правилник на Българската агенция по безопасност на храните,
приет с Постановление № 35 на Министерския
съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 15 от 2011 г.;
изм., бр. 59 от 2011 г. и бр. 1 от 2012 г. ), чл. 52
се изменя така:
„Чл. 52. (1) Работното време на служителите на агенцията е с продължителност 8
часа дневно с променливи граници от 8,00 до
19,00 ч с почивка 30 минути, която може да
се ползва между 12,00 и 14,00 ч, и с период на
задължително присъствие от 10,00 до 16,30 ч.
(2) Продължителността на работното време по ал. 1 не се отнася за служителите на
агенцията, които работят при специфични
условия на труд.
(3) Продължителността и редът за отчитане
на работното време по ал. 1 се определят със
заповед на изпълнителния директор на БАБХ.“
§ 6. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по лозата и виното, приет с
Постановление № 223 на Министерския съвет
от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 90 от 2000 г.; изм. и
доп., бр. 107 от 2000 г., бр. 44 и 88 от 2001 г.,
бр. 39 от 2002 г., бр. 70 и 111 от 2003 г., бр. 78
от 2005 г., бр. 48 от 2006 г., бр. 62 от 2007 г.,
бр. 71 и 76 от 2008 г. и бр. 84 от 2010 г.), чл. 14
се изменя така:
„Чл. 14. (1) Работното време на администрацията е 8 часа дневно с променливи граници
от 8,00 до 18,00 ч с почивка 30 минути, която
може да се ползва между 12,00 и 14,00 ч, и с
период на задължително присъствие от 10,00
до 16,00 ч.
(2) Продължителността и редът за отчитане
на работното време по ал. 1 се определят със
заповед на главния секретар.“
§ 7. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството към министъра на
земеделието и храните, приет с Постановление
№ 13 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ,
бр. 9 от 2011 г.), в чл. 15 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Работното време на администрацията
е 8 часа дневно с променливи граници от 7,30
до 18,30 ч с почивка 30 минути, която може да
се ползва между 12,00 и 14,00 ч, и с период на
задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч.“
2. Създава се нова ал. 2:
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„(2) Продължителността и редът за отчитане
на работното време по ал. 1 се определят със
заповед на главния секретар.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
Заключителна разпоредба
§ 8. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
5893

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119
ОТ 19 ЮНИ 2012 Г.

за приемане на Наредба за специфичните
изисквания към млечните продукти
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредбата за специфичните
изисквания към наименованията и етикетирането на мляко и млечни продукти, предлагани
на пазара, приета с Постановление № 28 на
Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 11
от 2004 г.; доп., бр. 65 от 2006 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила два
месеца след обнародването му в „Държавен
вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за специфичните изисквания към млечните
продукти
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят:
1. специфичните изисквания към млечните
продукти;
2. изискванията към имитиращите продук
ти, съдържащи в състава си мляко;
3. изискванията при етикетирането на
продуктите по т. 1 и 2;
4. изискванията към производителите и
търговците на мляко, млечни продукти и
имитиращи продукти, съдържащи в състава
си мляко.
(2) Наредбата се прилага за продукти,
произведени и предлагани на пазара на територията на Република България.

ВЕСТНИК
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Г л а в а

в т о р а

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ
Раздел І
Наименования на млечните продукти
Чл. 2. (1) Наименованието „мляко“ се използва за продукт, получен от секрецията на
млечните жлези на едно или няколко животни
чрез доене, без да се добавят други съставки
или да се екстрахират вещества от него.
(2) Наименованието „мляко“ се използва за
означаване на мляко, което е обработено по
начин, който не променя неговия състав или
променя съдържанието на млечна мазнина.
(3) Наименованието по ал. 1 и 2 може да
се използва в съчетание с дума или думи за
означаване на вида, качеството, произхода,
предназначението на млякото, преработката или
промяната в състава му, свързана с екстракция
или добавяне на естествени млечни съставки.
Чл. 3. Наименованията, посочени в приложението, се използват само за млечни продукти.
Чл. 4. Наименованието „млечни продукти“
се използва за продукти, получени от мляко,
към което са добавени необходимите за производството им добавки и спомагателни вещества,
които не заместват (цялостно или частично)
която и да е млечна съставка.
Чл. 5. Наименованието „сирене“ се използва
за млечен продукт, претърпял или не процес
на ферментация, преминал или не процес на
зреене, получен чрез коагулация на млякото под
действието на сирищен ензим или подходящи
коагулиращи агенти и чрез частично отцеждане на суроватката. Съотношението между
суроватъчни протеини и казеин не превишава
това съотношение в млякото.
Чл. 6. Наименованието „извара“ се използва
за млечен продукт, получен чрез коагулиране
на обезмаслено мляко, мътеница или суроватка.
Чл. 7. Наименованието „суроватка“ се използва за вторичен продукт, получен при производството на сирене или казеин.
Чл. 8. Наименованието „сметана“ се използва
за млечен продукт, получен от нехомогенизирано мляко с високо съдържание на мазнини
чрез сепариране (отделяне) на мазнината (от
10 до 84 %).
Чл. 9. (1) Наименованието „масло“ се изпол
зва за високомаслен млечен продукт, получен
чрез избиване на мазнината от сметана, получена
от мляко, мътеница и суроватка. Минималното
съдържание на мазнини в маслото е 80 %.
(2) Масло с намалено съдържание на мазнини е:
1. три четвърти масло – продукт със съдържание на млечна мазнина не по-малко от 60 %;
2. една втора масло – продукт със съдържание на млечна мазнина не по-малко от 39 %.
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Чл. 10. Наименованието „кисело мляко“
се използва за млечен продукт, претърпял
млечнокисела ферментация. За закваска се
използват култури на Lactobacillus delbrueckii
subsp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus
в общо количество в крайния продукт не помалко от 107 cfu/g.
Чл. 11. Наименованието „кефир“ се използва
за млечен продукт, който се получава от краве
мляко в резултат на развитие на млечнокисела
и алкохолна ферментация. За закваска се изпол
зват култури на Lactobacillus kefiri, Leuconostoc,
Lactococcus и Acetobacter в определено съотношение и дрожди Kluyveromyces marxianus,
Saccharomyces unisporus, Saccharomyces cerevisiae
и Saccharomyces exiguus.
Чл. 12. Наименованието „кумис“ се използва
за млечен продукт, който се получава от кобилешко и от краве мляко и мътеница в резултат
на развитие на млечнокисела ферментация.
За закваска се използват култури Lactobacillus
delbrueckii subsp. bulgaricus и Kluyveromyces
marxianus.
Чл. 13. Наименованието „кашкавал“ се
използва за вид твърдо сирене, претърпяло
процес на чедеризация и изпарване на пресованата сиренина.
Чл. 14. Наименованието „мътеница“ се
използва за вторичен продукт при получаване
на масло.
Чл. 15. Наименованието „казеин“ се изпол
зва за млечен продукт, получен от обезмаслено
мляко чрез коагулация на белтъка казеин с
киселини, сирищен ензим и калций.
Чл. 16. Наименованието „дехидратирани
млечни мазнини“ се използва за млечен продукт,
съдържащ най-малко 99,8 % млечни мазнини
и не повече от 0,1 % вода.
Чл. 17. Наименованието „течно масло“ се
използва за млечен продукт, получен от масло,
дехидратирано чрез топлинна обработка.
Чл. 18. Наименованието „йогурт“ се използва
за млечен продукт, претърпял млечнокисела
ферментация с микрофлора на кисело мляко и
други млечнокисели микроорганизми, в общо
количество в крайния продукт не по-малко от
107 cfu/g.
Чл. 19. Наименованието „мляко за пиене“ се
използва за млечни продукти, посочени в Приложение XIII на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на
Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване
на обща организация на селскостопанските
пазари и относно специфични разпоредби
за някои земеделски продукти (OB, L 299 от
16.11.2007 г.).
Чл. 20. Наименованието „прясно мляко“ се
използва за млечен продукт, получен от сурово
мляко, претърпял процес на пастьоризация или
стерилизация, в който се допуска изменение
на естествената масленост на млякото чрез
отнемане или добавка на сметана, получена
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от сурово мляко или от термично обработено
сурово мляко, и обогатяване на млякото с
минерални соли и/или витамини.
Чл. 21. Наименованието „айран“ се използва
за течен млечен продукт, претърпял млечнокисела ферментация, с добавка на вода под 50 %
и без добавена сол или съдържание на сол не
повече от 0,8 %.
Чл. 22. Наименованието „цедено мляко“ се
използва за млечен продукт, претърпял млечнокисела ферментация, с последващо отделяне
на суроватката.
Чл. 23. Наименованието „плодов и/или ароматизиран, и/или концентриран млечнокисел
продукт“ се използва за млечен продукт, претърпял млечнокисела ферментация с микрофлора на кисело мляко и други млечнокисели
микроорганизми.
Раздел ІІ
Изисквания към качеството на млечните
продукти
Чл. 24. (1) При производството на млечни
продукти се използват:
1. сурово мляко, което отговаря на изискванията на Наредба № 4 от 2008 г. за специфичните
изисквания при производството, съхранението
и транспортирането на сурово краве мляко и
изискванията за търговия и пускане на пазара
на мляко и млечни продукти (обн., ДВ, бр. 23
от 2008 г.; изм. и доп., бр. 9 от 2009 г., бр. 27
от 2010 г., бр. 23 от 2011 г. и бр. 16 от 2012 г.)
и/или сурово мляко, различно от краве, което
отговаря на изискванията на Приложение III,
раздел IX, глава I, част III, точки 3 и 4 на
Регламент № 853/2004/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.
относно определяне на специфични хигиенни
правила за храните от животински произход
(OB, L 139 от 30.04.2004 г.);
2. сурово мляко не по-малко от 80 % от
вложените суровини и до 20 % добавено възстановено сухо мляко, концентрирано мляко,
млечен протеин;
3. питейна вода;
4. стартерни млечнокисели култури;
5. подходящи за коагулация на млякото
ензими;
6. калциеви соли;
7. млечна киселина и/или лимонена киселина;
8. сол за хранителни цели;
9. билки, подправки и други съставки, придаващи на продукта аромат или вкус, ако са
характерни и технологично необходими за производството на определен вид млечен продукт;
10. захар.
(2) Забранява се добавянето в млечни продук
ти на мазнини и протеини с немлечен произход
с изключение на желатин, който може да се
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добавя с технологична цел в йогурт, в плодови
и/или ароматизирани, и/или концентрирани
млечнокисели продукти.
(3) В преработени продукти от сирена, в
плодови и/или ароматизирани, и/или концентрирани млечнокисели продукти и в йогурт
може да се влагат добавки в храните, ензими и
ароматизанти само ако са получили разрешение
съгласно Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември
2008 г. за установяване на обща разрешителна
процедура за добавките в храните, ензимите в
храните и ароматизантите в храните (OB, L 354
от 31.12.2008 г.) и при условията, определени в
Регламент (ЕО) № 1332/2008 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г.
относно ензимите в храните и за изменение
на Директива 83/417/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета, Директива
2000/13/ЕО, Директива 2001/112/ЕО на Съвета и Регламент (ЕО) № 258/97 (OB, L 354
от 31.12.2008 г.), Регламент (ЕО) № 1333/2008
на Европейския парламент и на Съвета от
16 декември 2008 г. относно добавките в храните (OB, L 354 от 31.12.2008 г.) и Регламент
(ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент
и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно
ароматизантите и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във
или върху храни и за изменение на Регламент
(ЕИО) № 1601/91 на Съвета, регламенти (ЕО)
№ 2232/96 и (ЕО) № 110/2008 и Директива
2000/13/ЕО (OB, L 354 от 31.12.2008 г.).
(4) Казеини и казеинати може да се използват за производство на сирене съгласно
изискванията на Регламент (ЕО) № 2583/2001
на Съвета от 19 декември 2001 г. за изменение
на Регламент (ЕИО) № 2204/90 за определяне на допълнителни общи правила относно
общата организация на пазара на мляко и
млечни продукти по отношение на сиренето
(OB, L 345 от 29.12.2001 г.) и Регламент (ЕО)
№ 1234/2007. Максималното съдържание на
казеини и казеинати, използвани за производство на сирене, са посочени в Регламент (ЕО)
№ 760/2008 на Комисията от 31 юли 2008 г. за
определяне на подробни правила за прилагане
на Регламент (ЕО) № 1234/2007 по отношение
на разрешенията за използване на казеин и
казеинати при производството на сирена (OB,
L 205 от 1.8.2008 г.).
Г л а в а

т р е т а

ЕТИКЕТИРАНЕ
Раздел І
Специфични изисквания при етикетиране на
млечните продукти
Чл. 25. Млякото и млечните продукти, които
се предлагат на пазара, се етикетират съгласно
изискванията на Наредбата за изискванията
за етикетирането и представянето на храните,
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приета с Постановление № 136 на Министерския
съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 40 от 2002 г., бр. 19 и 100 от
2003 г., бр. 98 от 2004 г., бр. 82 от 2005 г., бр. 20
от 2006 г., бр. 75 от 2007 г., бр. 48 от 2008 г.,
бр. 47 от 2010 г. и бр. 42 от 2012 г.).
Чл. 26. Млякото за пиене се етикетира в
съответствие с изискванията на Регламент (ЕО)
№ 1234/2007.
Чл. 27. Млечните продукти, произведени от
сурово мляко, неотговарящо на изискванията
на Приложение III, раздел IХ, глава I, част III,
точки 3 и 4 на Регламент № 853/2004/ЕС, се
обозначават с идентификационна маркировка
с формата на шестоъгълник съгласно Наредба
№ 4 от 2008 г.
Чл. 28. Когато думата „мляко“ не е допълнена с посочване на вида животно, от което
млякото е добито, винаги означава краве мляко.
Чл. 29. Когато млечните продукти съдържат
мляко от два или повече животински вида, на
етикета се поставя обозначението „от смесено
мляко“.
Чл. 30. Преводът на наименованията на
продукти, произведени извън територията на
Република България и предлагани на българския
пазар, трябва да бъде съобразен с наредбата.
Раздел II
Специфични изисквания при етикетирането на
имитиращи продукти, съдържащи в състава
си мляко
Чл. 31. (1) В наименованието на имитиращи
продукти, съдържащи в състава си мляко, не
трябва да се съдържа думата „млечен“, както
и наименованията, посочени в приложението.
(2) За имитиращи продукти, съдържащи в
състава си мляко, не се допуска използването
в наименованието на продукта, етикета, търговския документ, рекламния материал, както и
при всяка друга форма на реклама или представяне на продукти обозначения, които показват
или подсказват, че храната има свойства или
характеристики на мляко или млечен продукт.
(3) За имитиращи продукти, съдържащи в
състава си мляко, наименованието „мляко“ и
наименованията по приложението се използват
само за да се посочат основните суровини и
съставки, от които са произведени.
(4) Производителите на мляко и млечни
продукти и производителите, които разфасоват
и преопаковат мляко и млечни продукти, не
могат да произвеждат, разфасоват и преопаковат
имитиращи продукти, съдържащи в състава си
мляко, на територията на едно предприятие по
едно и също време.
(5) За всяка промяна при преминаване
от производството, разфасоването и преопаковането на мляко и млечни продукти към
производство, разфасоване и преопаковане на
имитиращи продукти, съдържащи в състава си
мляко, производителите уведомяват съответната
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областна дирекция по безопасност на храните
най-малко един работен ден преди промяната. План за промените е допустим веднъж на
шест месеца.
(6) Промяна от производство, разфасоване и
преопаковане на имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко, към производство,
разфасоване и преопаковане на мляко и млечни
продукти може да се извършва по всяко време,
като за целта е необходимо производителите
да уведомят съответната областна дирекция по
безопасност на храните най-малко един работен
ден преди промяната.
Чл. 32. При етикетирането на имитиращи
продукти, съдържащи в състава си мляко, различно от краве мляко, върху етикета се посочва
видът на използваното мляко.
Чл. 33. Имитиращите продукти, съдържащи
в състава си мляко, се предлагат в търговската
мрежа на отделни щандове, ясно обозначени
с надписа „Имитиращи продукти, съдържащи
в състава си мляко“.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Преработени продукти от сирене“ са продукти, получени от сирене/сирена, при които
има добавени други съставки от млечен произход, добавки или добавени ароматни вещества,
със или без последваща термична обработка,
при които някоя от млечните съставки не е
заменена частично или изцяло.
2. „Имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко“ са продукти, които съдържат в
състава си мляко и мазнини и/или протеини
от немлечен произход.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. За привеждане в съответствие с изискванията на наредбата на производителите на
мляко, млечни продукти и имитиращи продук
ти, съдържащи в състава си мляко, се дава
двумесечен гратисен период от влизането в
сила на наредбата.
§ 3. Върху имитиращите продукти, съдържащи в състава си мляко, произведени, опаковани и етикетирани преди влизането в сила на
наредбата и по време на гратисния є период
и налични в производствените предприятия
и складовете за търговия на едро, се поставя
стикер „Имитиращ продукт“.
§ 4. Имитиращи продукти, съдържащи в
състава си мляко, по смисъла на наредбата,
произведени преди влизането є в сила и налични
в обектите за търговия на дребно, може да се
предлагат на пазара до пълното им изчерпване.
§ 5. Наредбата се приема на основание чл. 4
от Закона за храните.
§ 6. Контролът по изпълнението на наредбата
се осъществява от изпълнителния директор на
Българската агенция по безопасност на храните.
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§ 7. Наредбата се приема при спазване на
условията и реда на Директива 98/34/EО на
Европейския парламент и на Съвета от 22 юни
1998 г. за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите
стандарти и регламенти и правила относно
услугите на информационното общество (ОВ,
L 204 от 21.07.1998 г.).
Приложение
към чл. 3

Наименования, които се използват при означаване на млечни продукти:
1. „суроватка“;
2. „сметана“;
3. „масло“;
4. „сирене“;
5. „кисело мляко“;
6. „кефир“;
7. „кумис“;
8. „кашкавал“;
9. „извара“;
10. „мътеница“;
11. „казеин“;
12. „дехидратирани млечни мазнини“;
13. „течно масло“;
14. „йогурт“;
15. „мляко за пиене“;
16. „прясно мляко“;
17. „айран“;
18. „цедено мляко“;
19. „плодови и/или ароматизирани, и/или
концентрирани млечнокисели продукти“.
5968

РЕШЕНИЕ № 501
ОТ 19 ЮНИ 2012 Г.

за изменение на Решение № 329 на Министерския съвет от 2012 г. за отчуждаване на
имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на
обект „АМ „Струма“ ЛОТ 4 от км 423+800
до км 438+500, изместване на жп линията
Сандански – Кулата и реконструкция на напоителни полета в обхвата на новопроектираната жп линия“ на територията на област
Благоевград (ДВ, бр. 35 от 2012 г.), изменено
с Решение № 384 на Министерския съвет от
2012 г. (ДВ, бр. 39 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
В приложението към т. 1 за землището на
с. Левуново – населени места, община Сандански, област Благоевград, на ред № 1, за
поземлен имот № 38013, в колона № 11 „Общ
размер“ числото „39 525“ се заменя с „28 761“.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5969
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ДОГОВОР

за правна помощ по наказателни дела между
Република България и Република Индия
(Ратифициран със закон, приет от 40-ото
Народно събрание на 21 март 2008 г. – ДВ,
бр. 36 от 2008 г. В сила от 9 октомври 2008 г.)
Република България и Република Индия
(наричани по-долу договарящи страни),
Ръководени от традиционно приятелските
отношения между двете държави;
Като признават необходимостта да осигурят най-широк обхват от мерки за взаимна
правна помощ при връчването на призовки,
изпълнение на заповеди и други съдебни документи и съдебни поръчки;
Като желаят да подобрят ефективността
на двете държави в борбата с престъпност
та, досъдебното и съдебното производство
при престъпления, свързани с тероризма и
проследяването, замразяването, отнемането
или конфискацията на облагите и предмета
на престъпленията чрез сътрудничество и
взаимна правна помощ по наказателни дела,
се споразумяха за следното:
Член 1
Приложно поле
1. Договарящите страни се задължават
да си оказват взаимно в най-широка степен
правна помощ по наказателни дела съгласно
разпоредбите на този договор.
2. Правна помощ е всяка помощ, оказвана от
замолената страна при досъдебни или съдебни
производства по наказателни дела в молещата
държава, независимо от това дали помощта
е поискана, или трябва да бъде предоставена
чрез съда или друг орган, и включва:
а) установяване местоположението и идентифициране на хора и предмети;
б) връчване на призовки и други съдебни
документи;
в) събиране на доказателства, даване на
свидетелски показания, включително
извършване на експертизи;
г) извършване на оглед, претърсване и
изземване;
д) предоставяне на веществени доказателства и документи;
е) осигуряване присъствието на задържани
и други лица, включително експерти, за
да дадат показания или да подпомогнат
разследванията;
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ж) установяване на местоположението, налагане на запор и възбрана и отнемане
на облагите и средствата на престъпленията;
з) предоставяне на необходимата съдебна
документация и обмен на правна информация.
3. Може да се оказват и други видове правна
помощ, ако те са в съответствие с правото
на замолената страна.
4. Помощта и процедурите, които ще се
прилагат в бъдеще по този договор, няма
да възпрепятстват двете страни да предоставят помощ на другата държава съобразно
разпоредбите на действащи международни
конвенции или споразумения или съобразно
разпоредбите на вътрешното си законодателство. Страните могат да предоставят правна
помощ и по действащи двустранни договори
или споразумения.
5. Помощта по този договор не включва:
а) екстрадиция и задържане на лице с цел
екстрадицията му;
б) изпълнение на присъди, постановени
от съдилищата на молещата страна на
територията на замолената страна;
в) трансфер на осъдени лица за изпълнение
на присъди;
г) трансфер на производства по наказателни
дела.
6. Помощ се оказва без оглед дали поведението, което е обект на разследване или съдебно
производство в молещата страна, съставлява
престъпление съгласно законодателството на
замолената страна.
7. Този договор се прилага и за молби за
правна помощ относно престъпления, извършени преди влизането му в сила.
Член 2
Определения
За целите на този договор:
а) „наказателни дела“ означава досъдебно
производство, съдебно производство
или друг вид разследване, свързано с
престъпления, инкриминирани в закон,
включително и с престъпления, свързани с данъци, митнически задължения
и международен трансфер на капитали
и плащания;
б) „собственост“ означава имущество и
доходи от всякакъв характер, материални
и нематериални, движими и недвижими,
имуществени и неимуществени, както
и документи и актове, доказващи собственост или дял в такава собственост,
или доходи, придобити или използвани
при извършването на престъпление, и
собственост, придобита като облаги от
престъпление;
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в) „облаги от престъпление“ означава всяко
имущество, извлечено или придобито
пряко или непряко от всяко лице в
резултат на престъпна дейност, или
равностойността на такова имущество;
г) „средства на престъплението“ означава
всякакъв вид собственост, използвана
или предназначена да бъде използвана
по какъвто и да е начин, изцяло или
частично, за извършване на едно или
повече престъпления;
д) „отнемане“ означава наказание или
мярка, които предвиждат лишаване от
право на собственост и са постановени
от съд, в резултат на съдебно производство, във връзка с едно или повече
престъпления;
е) „запор на имущество“ означава мярка за
предотвратяване на сделки, прехвърляне
или разпореждане с имущество.
Член 3
Отказване или отлагане на правна помощ
1. Правна помощ се отказва, когато:
а) замолената страна счита, че изпълнението на молбата би накърнило нейния
суверенитет, сигурност, обществен ред
или друг съществен обществен интерес;
б) замолената страна има причини да
счита, че искането за помощ е било
направено с цел съдебно преследване
на някого въз основа на неговата раса,
пол, религия, националност, етнически
произход, изразяване на мнение или
че положението на това лице ще бъде
влошено по някоя от тези причини;
в) молбата се отнася до престъпление, по
което обвиняемият е бил оправдан с
влязла в сила присъда или помилван в
замолената страна.
2. Правна помощ може да бъде отложена,
ако изпълнението на поръчката би могло да
попречи на висящи наказателни дела в замолената страна.
3. Замолената страна уведомява своевременно молещата страна за своето решение да
не изпълни изцяло или частично молбата за
правна помощ или да отложи изпълнението
є, като се мотивира за своето решение.
4. Преди да бъде отказано изпълнение на
искане за правна помощ или да бъде отложено
изпълнението му, замолената страна преценява дали помощта може да бъде оказана
при определени условия, които тя счита за
необходими. Ако молещата страна приеме
оказването на помощта при тези условия, тя
се съобразява с тях.
Член 4
Изпълнение на молбата за правна помощ
1. При изпълнение на поисканите правни
действия замолената страна прилага националното си законодателство. Доколкото ней-
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ното законодателство и практика допускат,
замолената страна може да изпълни молбата
по начин, определен от законодателството на
молещата страна.
2. Замолената страна съобщава датата и
мястото на изпълнение на исканата помощ,
ако молещата страна отправи специално искане за това. В този случай компетентните
органи на молещата страна и страните по
делото могат да присъстват при изпълнение
на поръчката съгласно законите на замолената страна.
3. Замолената страна не отказва изпълнението на молба на основание банкова тайна.
Член 5
Връчване на документи
1. Замолената страна връчва изпратените
є с тази цел от молещата страна документи.
2. Молещата страна изпраща молба за
връчването на документи, отнасяща се до изпращане на отговор или явяване в молещата
страна в разумен срок преди определената
дата за отговор или явяване.
3. Замолената страна връща доказателство
за връчването на документите по начин, изискан от молещата страна. Ако връчването не
може да се осъществи, причините се съобщават
незабавно на молещата страна.
Член 6
Предаване на документи и предмети
1. Замолената страна предава копия от
публично достъпни в държавни органи информация и документи.
2. Замолената страна може да предаде информация, документи и предмети, които са
в притежание на държавни органи, но не са
публично достъпни, до същата степен и при
същите условия, като тези, предвидени по
нейния закон за предаване на собствените є
правоприлагащи и правосъдни органи.
3. Замолената страна може да предаде
заверени копия на документи, освен ако
молещата страна изрично поиска предаване
на оригиналите. Оригиналните документи
се пазят поверително от молещата страна до
приключване на производството.
4. Оригиналните документи или предмети,
предадени на молещата страна при поискване,
се връщат възможно най-бързо на замолената
страна.
5. Доколкото това не е забранено от правото на замолената ст рана, док у ментите
или предметите се предават във форма или
придружени от удостоверение, които могат
да бъдат уточнени от молещата страна, така
че да бъдат допустими съобразно законодателството на молещата страна.
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6. Не се събират данъци и митнически
сборове за предмети, които са били предадени
по силата на този договор, освен ако друго не
се предвижда в съответствие с вътрешното
законодателство на договарящите страни.
Член 7
Осигуряване присъствието на лица за даване
на показания или за подпомагане на разследване в замолената страна
1. Лице, включително и задържано лице, за
което е получена молба да даде показания, да
представи документи или предмети в молещата
страна, може да бъде призовано с призовка
или със заповед за явяване да свидетелства
и представи тези документи или предмети в
съответствие със законодателството на замолената страна.
2. Когато явяването на лицето се иска с
оглед изпълнение на молба за правна помощ на
територията на замолената страна, тя прилага
мерки на принуда и санкции, предвидени от
нейното законодателство.
3. Съгласно правото на замолената страна
официални представители, други служебни
лица от молещата страна и лица, свързани с
наказателното производство в молещата страна, се допускат да присъстват при събирането
на доказателства в замолената страна, както и
да участват в събирането на доказателствата
по начин, определен от замолената страна.
4. Правото на участие в събирането на доказателствата включва правото да се задават
въпроси. Лицата, присъстващи при събирането
на доказателствата, могат да водят протокол.
Може да бъде разрешено и използването на
технически средства за водене на протокол.
Член 8
Осигуряване присъствието на лица за даване
на показания или подпомагане на разследване
в молещата страна
1. Молещата страна може да поиска да
се осигури явяването на лице, за да даде
показания или да подпомогне разследване,
извършвано под нейната юрисдикция.
2. Замолената страна поканва лицето да
подпомогне разследването или да участва като
свидетел в процесуалните действия в молещата
страна, като положи усилие да получи неговото доброволно съгласие за това. Замолената
страна следва да информира своевременно
молещата страна за отговора на лицето.
3. Искането посочва приблизителната полагаема се сума за пътните и дневните разходи,
които са за сметка на молещата страна. Ако е
направено искане за това, замолената страна
може да отпусне на лицето аванс, който следва да бъде възстановен от молещата страна.
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Член 9
Осигуряване присъствието на задържани лица
за даване на показания или подпомагане на
разследване
1. При поискване от молещата страна
лице, задържано в замолената страна, при
условие че е съгласно, се предава временно
на молещата страна, за да подпомогне разследване или да даде показания, освен ако
не са налице съществени причини, които не
допускат предаването му.
2. Предаденото лице се задържа под стража
в молещата страна и се връща на замолената
страна след приключване на процесуалните
действия, във връзка с които е поискано изпращането му, или по-рано, ако присъствието
му вече не е необходимо.
3. Когато замолената страна уведоми молещата страна, че по-нататъшното задържане
на изпратеното лице не е необходимо, то се
освобождава и се ползва със статута на лице
по чл. 8 от този договор.
Член 10
Имунитет
1. Лице, намиращо се в молещата страна,
в изпълнение на молба за личното му явяване
не може да бъде задържано, преследвано или
подлагано на друго ограничение на личната му
свобода в молещата страна за престъпления
или осъждания, предшестващи заминаването
му от замолената страна. Това лице не може
да бъде принуждавано без негово съгласие
да дава показания по производства или да
подпомага разследвания, различни от тези,
за които се отнася искането.
2. Защитата по ал. 1 не се прилага, ако
лицето, след като е било свободно да напусне
молещата страна, не я е напуснало в срок 30
дни, след като официално му е било съобщено, че присъствието му вече не е необходимо,
или ако след като я е напуснало, се е върнало
доброволно.
3. На лице, което не се е явило в молещата
страна, не могат да се налагат никакви санкции
или принудителни мерки в замолената страна.
Член 11
Информиране за присъди
1. Замолената страна предоставя извлечения
от и информация относно съдебни документи,
когато това е поискано от молещата страна за
целите на наказателно производство, в същата
степен, в която те биха били предоставени
на собствените є съдебни власти в подобен
случай.
2. В случаите извън ал. 1 на този член
искането се изпълнява в съответствие с условията, определени от законодателството и
практиката на замолената страна.
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Член 12
Претърсване и изземване
1. Замолената страна изпълнява молби за
претърсване и изземване.
2. Претърсването и изземването се извършват от замолената страна по реда и условията,
при които се извършват от нейните собствени
правоприлагащи и съдебни органи в съответствие с нейното законодателство.
3. Компетентните органи, които са изпълнили молбата за претърсване и изземване,
предоставят информация, поискана от молещата страна, която може да е относно, но не
се ограничава само до идентичността, състоянието, целостта и собствеността на отнетите
документи или предмети и обстоятелствата
по изземването им.
Член 13
Облаги и средства на престъпленията
1. Замолената страна при поискване полага
усилия да установи дали някакви облаги или
средства на престъплението не се намират в
пределите на нейната юрисдикция и уведомява молещата страна за резултатите от тези
проверки.
2. Замолената страна при поискване взема
необходимите временни мерки, като налагане на запор, възбрана или изземване, за да
предотврати всякакви сделки, прехвърляне
или разпореждане със собственост, която
на по-късен етап може да бъде предмет на
искане за отнемане или която е предмет на
такова искане.
3. Замолената страна при искане за отнемане на средства на престъплението или
облаги от престъплението, които се намират
на нейна територия, изпълнява решение на
съд на молещата страна за отнемане на такива
средства или облаги или предоставя молбата
на компетентните си органи за издаване на
акт за отнемане и ако такъв акт бъде издаден,
я изпълнява.
4. Мерките, предвидени в този член, следва
да бъдат осъществявани, доколкото са допустими и в съответствие с вътрешното законодателство на замолената страна и в степен,
която не противоречи на това законодателство.
5. Облагите или средствата, иззети или
конфискувани по силата на този договор, се
полагат на замолената страна, освен ако друго
не е договорено за конкретния случай.
Член 14
Съдържание на молбата за правна помощ
1. Молбата за правна помощ съдържа:
а) на и менова н ие т о на ком пе т ен т н и т е
органи, които извършват досъдебното
или съдебното производство, за които
се отнася искането;
б) целта на искането и кратко описание на
търсената помощ;
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в) описание на фактите, за които се твърди,
че съставляват престъпление и извлечение от или текстовете на приложимите
закони, освен в случаите на искане за
връчване на документи;
г) всяка друга информация, необходима
за изпълнение на молбата, в частност
информация относно самоличността на
лицата, за които се отнася искането;
д) подробно описание на всички особени
процедури или изисквания, които молещата страна иска да бъдат спазвани, и
обща информация относно органите и
страните по производството, които искат
да участват;
е) ако е необходимо, уточняване на срока,
за който се иска да се изпълни молбата.
2. Когато се иска снемане на показания от
лица, молбата следва да съдържа информация
относно съдържанието на показанията, които се искат, въпросник и други необходими
изисквания.
3. В следните случаи молбата за правна
помощ съдържа:
а) в случай на молба за снемане на показания от лице – посочване на вида на
свидетелските показания: дали да са
дадени под клетва, дали да са заверени,
протоколирани или удостоверени от
длъжностно лице от съда, както и опи
сание на предмета на доказателствата
или исканите свидетелски показания;
б) в случай на събиране на материали
като доказателства: настоящото местоположение на материалите в замолената страна и посочване на органа или
лицата, на които ще бъдат поверени
за съхранение материалите в молещата страна, мястото, където трябва да
бъдат изпратени, тестовете, анализите,
изследванията, които трябва да бъдат
проведени, и датата, до която тези материали ще бъдат върнати;
в) в случай на осигуряване присъствието
на задържани лица: посочване на органа
или на лицата, които ще осъществяват
охраната по време на трансфера, мястото, на което задържаното лице трябва
да бъде трансферирано, и евентуалната
дата на неговото връщане.
4. Ако е необходимо и когато е възможно,
молбата за правна помощ съдържа:
а) самоличността, гражданството и местонахождението на лицето или лицата,
които са субекти на досъдебно или на
съдебно производство;
б) подробности и основания за всяка особена процедура или изискване, които
молещата страна желае да бъдат приложени.
5. Ако замолената страна счита, че информацията е недостатъчна за изпълнение
на молбата, тя може да поиска допълнителна
информация, за да изпълни молбата.
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Член 15
Ограничения при използването

Член 20
Език

Замолената страна не може без съгласието
на молещата страна да използва или да предава
информация или доказателства, предоставени
є от молещата страна за досъдебни или съдебни производства, различни от заявените
в молбата. Когато обвинението е изменено,
събраният материал може да бъде използван,
доколкото за престъплението, за което е предявено обвинение, може да се окаже правна
помощ в съответствие с този договор.

Молбите за правна помощ и приложените
документи се придружават от заверен превод
на английски език или на езика на замолената страна.

Член 16
Поверителност
1. Замолената страна при поискване запазва в тайна искането за правна помощ,
неговото съдържание и съпровождащите го
документи, както и факта на предоставяне
на такава помощ. Ако искането не може да
бъде изпълнено без да се наруши тайната,
замолената ст рана информи ра молещата
страна, която определя дали искането да се
изпълни въпреки това.
2. Замолената страна следва при искане да
пази в тайна доказателствата или информацията, получени от молещата страна, освен
доколкото доказателствата или информацията
са необходими за разследването и процесуалните действия, описани в молбата.
Член 17
Централни органи
1. Централните органи предават и получават
молби за правна помощ и отговори по тях за
целите на този договор. Предавания могат
да се осъществяват и чрез Международната
организация на полицията (Интерпол).
2. Централни органи по смисъла на този
договор са:
за Република България – Министерството
на правосъдието, и
за Република Индия – Министерството на
вътрешните работи.
Член 18
Обмен на правна информация
При поискване страните се осведомяват
взаимно за разпоредбите на техните приложими закони и съдебна практика.
Член 19
Легализация
Не се изисква никаква форма на легализация по смисъла на този договор за книжата и
документите или заверените им копия, които
се разменят между договарящите страни.

Член 21
Разноски
1. Разноските за изпълнение на молбата за
правна помощ се поемат от замолената страна.
2. Молещата страна поема разходите по
трансферирането на задържани лица на нейна
територия, както и разноските и таксите за
експерти в замолената страна и разноските
по ал. 3 на чл. 8.
3. Ако стане ясно, че изпълнението на
молбата изисква извънредни разходи, договарящите страни се консултират за сроковете
и условията, при които исканата помощ ще
бъде оказана.
Член 22
Ратификация и влизане в сила
1. Този договор подлежи на ратификация и
влиза в сила на тридесетия ден след размяната
на документите за ратификация.
2. Всяка договаряща страна може да денонсира този договор с писмено известие
до другата страна по дипломатически път.
Денонсирането влиза в сила шест месеца
след датата на получаване на известието от
другата страна.
3. По инициатива на всяка от договарящите страни в този договор могат да се внасят
изменения и допълнения, които влизат в сила
по реда на ал. 1 от този член.
Член 23
Тълкуване
Всички въпроси по тълкуване или прилагане на този договор се решават от договарящите
страни чрез консултации между органите по
чл. 17 от договора.
В потвърждение на горното долуподписаните, надлежно упълномощени за това от
техните правителства, подписаха този договор.
Съставен в Делхи на 12 септември 2007 г.
в два екземпляра, всеки от които на български, хинди и английски език, като всички
текстове имат еднаква сила. В случай на
различия в тълкуването меродавен се счита
английският текст.
За Република България:
Миглена Тачева,
министър на
правосъдието
5846

За Република Индия:
Шиврадж Патил,
министър на
вътрешните работи
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ДОГОВОР

за трансфер на осъдени лица между Република
България и Република Индия
(Ратифициран със закон, приет от 40-ото
Народно събрание на 21 март 2008 г. – ДВ,
бр. 36 от 2008 г. В сила от 9 октомври 2008 г.)
Република България и Република Индия,
наричани по-долу „договарящи страни“;
Желаейки да улеснят социалната рехабилитация на осъдени лица в техните собствени
страни и
Считайки, че тази цел трябва да бъде постигната чрез предоставяне на възможността
на техните граждани, признати за виновни
и осъдени в резултат на извършено от тях
престъпление, да изтърпят присъдите си в
тяхното собствено общество,
се споразумяха за следното:
Член 1
Определения
За целите на този договор:
(a) „изпълняваща държава“ означава държава, в която осъденото лице може
да бъде предадено или е предадено за
изтърпяване на присъдата му;
(b) „съдебно решение“ означава решение
или заповед на съд, който издава присъда;
(c) „присъда“ означава всяко наказание или
мярка, издадени от съд или трибунал,
която включва лишаване от свобода
за определен срок от време или за
доживотно лишаване от свобода при
упражняване на наказателната юрисдикция на съда;
(d) „осъдено лице“ означава лице, изтърпяващо присъда за лишаване от свобода
по силата на съдебно решение, издадено от наказателен съд, включително
съдилищата, създадени по силата на
действащото законодателство в договарящите страни;
(e) „осъж даща държава“ означава държавата, в която е издадена присъдата
на лицето, което може да бъде или е
предадено.
Член 2
Общи принципи
1. Лице, осъдено на територията на едната
договаряща страна, може да бъде предадено
на територията на другата договаряща страна
в съответствие с разпоредбите на този договор, за да изтърпи издадената му присъда. За
тази цел то може да изрази пред осъждащата
държава или пред изпълняващата държава
желанието си да бъде предадено по силата
на този договор.
2. Всяко лице, гражданин на договаряща
страна, както и всяко лице, което е упълномощено в съответствие със законодателството на
договаряща страна да направи това от негово

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

име, може да поиска трансфер, като подаде
молба до договарящата страна по начина,
предвиден за това от правителството на тази
договаряща страна.
Член 3
Условия за трансфер
1. Осъдено лице може да бъде предадено
по този договор при следните условия:
(а) лицето е гражданин на изпълняващата
държава;
(b) на осъденото лице не е издадено смъртно
наказание;
(c) съдебното решение е окончателно;
(d) в осъждащата държава не се провежда
разследване, съдебен процес и няма
друго висящо производство срещу осъденото лице;
(e) в момента на получаване на молбата
за трансфер осъденото лице има да
изтърпи още поне дванадесет месеца
от присъдата или изтърпява доживотна
присъда;
(f) действията или бездействията, за които
това лице е получило присъда в осъж
дащата държава, са наказуеми като
престъпления в изпълняващата държава
или биха представлявали престъпление,
ако са извършени на нейна територия;
(g) осъденото лице не е признато за виновно за престъпление по военното
законодателство;
(h) трансферът на лишеното от свобода
осъдено лице в изпълняващата държава
не нарушава суверенитета, сигурността
или всякакви други интереси на осъждащата държава;
(i) осъденото лице е дало съгласие за
трансфера или в случай, че една от
договарящите страни счита за необходимо поради възрастово, физическо или
умствено състояние на лицето съгласие
е дало друго лице, което има право да
действа от негово име в съответствие
със законодателството на договарящата
страна; и
(j) осъждащата и изпълняващата държава
се споразумеят за трансфера.
2. В изключителни случаи осъждащата и
изпълняващата държава може да се споразумеят за трансфер, дори ако останалият за
изтърпяване период от присъдата е по-малко
от дванадесет месеца.
Член 4
Задължение за предоставяне на информация
1. Ако осъденото лице е изразило желание
пред осъждащата държава да бъде трансферирано по този договор, осъждащата държава
изпраща на изпълняващата държава следните
документи и информация, освен ако получаващата или осъждащата държава вече е
решила, че няма да се съгласи с трансфера:
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(a) името и националността, датата и мястото на раждане на осъденото лице;
(b) адрес в изпълняващата държава, ако
има такъв;
(c) изложение на фактите, въз основа на
които е постановена присъдата;
(d) вида, срока на наказанието и датата на
започване на изпълнението му;
(e) заверено копие от съдебното решение
и копие от съответните законови разпоредби, по силата на които е издадено
съдебното решение срещу осъденото
лице;
(f) медицински, социален или друг доклад
за осъденото лице, съдържащ полезна
информация за вземане на решение
по неговата молба или за вземане на
решение за режима на изтърпяване на
наказанието;
(g) всяка друга информация, която изпълняващата държава може да посочи като
необходима за конкретния случай, за
да прецени възможността за трансфер и да уведоми осъденото лице за
последствията от трансфера по силата
на нейното законодателство;
(h) молбата на осъденото лице да бъде
трансферирано или на лицето, което
има право да действа от негово име в
съответствие със законодателството на
осъждащата държава; и
(i) удостоверение, посочващо каква част
от присъдата е била изтърпяна, включително информация за всяко предварително задържане, намаляване или
друго обстоятелство, което влияе върху
изпълнението на присъдата.
2. С цел да се даде възможност за вземане
на решение относно молба по силата на този
договор изпълняващата държава изпраща на
осъждащата държава следните документи и
информация, освен ако получаващата или
осъждащата държава вече е решила, че няма
да се съгласи с трансфера:
(a) удостоверение или документ, посочващ,
че осъденото лице е гражданин на изпълняващата държава;
(b) препис от съответния закон на изпълняващата държава, който характеризира действията или бездействията, въз
основа на които е издадена присъдата
в осъжд ащата държава, като престъпления по законодателството на изпълняващата държава, ако биха били
извършени на нейна територия;
(c) информация относно действието на
нормативните актове, уреждащи срока
и изпълнението на присъдата в изпълняващата държава след трансфера на
осъденото лице, включително, ако е
необходимо, заявление за приложението
на чл. 8, ал. 2 от този договор;
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(d) съгласието на изпълняващата държава
да се извърши трансферът на осъденото
лице и поемането на задължение да изпълнява оставащата част от присъдата
на осъденото лице; и
(e) всякакъв друг документ или информация, които осъждащата държава счита
за необходими.
Член 5
Молби и отговори
1. Молбите за трансфер се изготвят в писмен
вид по предвидената форма, ако има такава,
и се предават чрез централните органи на
договарящите страни или по дипломатически
канали на централните органи на договарящите страни. Отговорите се получават по
същите канали.
2. За целите на ал. 1 на този член за Репуб
лика България централният орган е Министерството на правосъдието, а за Република
Индия централният орган е Министерството
на вътрешните работи.
3. Замолената страна незабавно информира
молещата страна за решението си дали дава,
или не дава съгласие за искания трансфер.
Член 6
Съгласие и неговата проверка
1. Осъждащата държава осигурява лицето,
чието съгласие за трансфера се изисква в
съответствие с чл. 3, ал. 1, буква (i) на този
договор, да даде съгласието си доброволно и
с пълно съзнание за правните последствия
от това. Процедурата за даване на такова
съгласие се определя от законодателството
на осъждащата държава.
2. Осъждащата държава предоставя на изпълняващата държава възможност да се увери
в това, че съгласието е дадено в съответствие
с изложените в ал. 1 на този член условия.
Член 7
Действие на трансфера за изпълняващата
държава
1. Компетентните органи на изпълняващата държава продължават изпълнението
на присъдата на основание съдебен или административен акт съобразно разпоредбите
на нейното национално законодателство при
условията, посочени в чл. 8 на този договор.
2. Съгласно разпоредбите на чл. 10 от
този договор изпълнението на присъдата се
осъществява в съответствие със законодателството на изпълняващата държава и само тя
е компетентна да взема всички необходими
решения по този въпрос.
Член 8
Продължаващо изпълнение на присъдата
1. Изпълняващата държава се обвързва с
правния характер и срока на присъдата, както
е определена от осъждащата държава.
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2. Ако присъдата по своя правен характер
или срок или и двете е несъвместима със законодателството на изпълняващата държава или
ако нейното законодателство изисква това, тази
държава може на основание на съдебен или
административен акт да промени присъдата до
наказание или мярка, предвидени в нейното
законодателство. По отношение на правния
характер и срока наказанието или мярката
трябва да отговарят, доколкото е възможно,
на тези, наложени със съдебното решение на
осъждащата държава. Те не могат да бъдат
по-тежки по характер и продължителност от
тези, наложени от осъждащата държава.
Член 9
Действие на изпълнението на наказанието
за осъждащата държава
Когато изпълняващата държава уведоми
съгласно чл. 12, ал. 1, буква (а) на този договор осъждащата държава, че присъдата е
изтърпяна, това уведомяване има за резултат
изтичане срока на наказанието в осъждащата
държава.
Член 10
Помилване, амнистия или смекчаване на
наказанието и преразглеждане на присъдата
1. Решение във връзка с молба за преразглеждане на присъдата взема осъждащата
държава.
2. Всяка от договарящите страни може да
помилва, амнистира или да смекчава наказанието в съответствие с Конституцията си
или други закони.
Член 11
Прекратяване на изпълнението на присъдата
Изпълняващата държава прекратява изпълнението на присъдата веднага щом бъде
уведомена от осъждащата държава за решение
или мярка, в резултат на които присъдата
престава да бъде изпълняема.
Член 12
Информация за изпълнение на присъдата
1. Изпъ лн яващата д ържава у ведом ява
осъжд ащата държава:
(а) когато завърши изпълнението на присъдата; или
(b) ако лишеният от свобода избяга, преди
да изтече срокът за изтърпяване на
наказанието; в такива случаи изпълняващата държава полага всички усилия
да го арестува, така че да може той да
бъде подведен под наказателна отговорност за извършване на престъпление
„бягство от затвора“ в съответствие със
законодателството на изпълняващата
държава.
2. Изпълняващата държава предоставя специален доклад за изпълнението на присъдата,
ако осъждащата държава поиска това.
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Член 13
Транзит
Ако една от договарящите страни има
споразумение за трансфер на осъдени лица
с трета държава, другата договаряща страна оказва сътрудничество за улесняване на
транзита през нейна територия на осъдените
лица, които се трансферират съгласно такова
споразумение, освен в случаите, когато тя може
да откаже транзит за осъдено лице, което е
неин гражданин. Договарящата страна, която
възнамерява да направи такъв трансфер, предварително съобщава за транзита на другата
договаряща страна.
Член 14
Разходи
Всички разходи, възникнали при изпълнението на този договор, се поемат от изпълняващата държава освен разходите, възникнали
изключително на територията на осъждащата
държава. Изпълняващата държава обаче може
да потърси възстановяване на всички или на
част от разходите за трансфер от осъденото
лице или от друг източник.
Член 15
Език
Молбите и съпътстващите документи се
придружават с превод на езика или на един
от официалните езици на замолената държава
или на английски език.
Член 16
Легализация
Не се изисква легализация на документите
по този договор освен на тези по чл. 4, ал. 1,
буква (е).
Член 17
Обсег на приложение
Този договор се прилага за изпълнение
на присъди, постановени както преди, така
и след влизането му в сила.
Член 18
Изменения
Допълнения или изменения в този договор,
уточнени между договарящите страни, влизат
в сила по реда на влизане в сила на договора.
Член 19
Заключителни разпоредби
1. Този договор подлежи на ратификация и
влиза в сила тридесет дни от датата на размяна
на документите за ратификация.
2. Договорът продължава да бъде в сила
шест месеца след датата, на която една от
договарящите страни даде писмено предупреждение на другата страна за намерението
си да го прекрати.
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3. Независимо от прекратяването този
договор продължава да се прилага за изпълнение на присъди на осъдени лица, които са
трансферирани по силата на договора преди
датата, на която прекратяването влиза в сила.
В свидетелство на горното долуподписаните, надлежно упълномощени за това от
съответните си правителства, подписаха този
договор.
Подписан в два екземпляра в Делхи на
12 септември 2007 г. на български език,
на хинди и на английски език, като всички
текстове са еднакво автентични. В случай на
различия в тълкуването меродавен се счита
английският текст.
За Република България:
Миглена Тачева,
министър на
правосъдието
5847

За Република Индия:
Шиврадж Патил,
министър на
вътрешните работи

КОМИСИ Я ЗА РАЗК РИВА НЕ Н А ДО
КУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИ
НАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖ
ДАНИ КЪМ ДЪРЖ АВНА СИГ УРНОСТ
И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за дейността на Комисията за
разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и
нейната администрация (обн., ДВ, бр. 41 от
2007 г.; изм., бр. 85 от 2007 г., бр. 88 от 2008 г.
и бр. 5 от 2011 г.)
§ 1. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Комисията приема:
1. стратегически цели и годишни планове
за дейността на комисията;
2. проект на годишен бюджет на комисията
и проект на бюджетна прогноза на комисията
по предложение на председателя;
3. структура на администрацията на комисията по предложение на председателя;
4. вътрешни правила, свързани с нейното
функциониране.“
§ 2. В чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 10 се изменя така:
„10. упражнява функциите на орган по
назначаването по отношение на държавните
служители и на работодател по отношение на
служителите, работещи по трудово правоотношение, в администрацията на комисията;
председателят ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията;“.
2. Създават се нови т. 11 и 12 със следното
съдържание:
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„11. утвърждава длъжностното разписание
на длъжностите и поименното разписание на
администрацията на комисията;
12. определ я лице, което да извършва
предварителен контрол за законосъобразност
съгласно Закона за финансово управление и
контрол в публичния сектор;“.
3. Досегашните т. 11 – 15 стават съответно
т. 13 – 17.
§ 3. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) При осъществяване на своите
правомощия комисията се подпомага от администрация. Дейността на администрацията
се осъществява от държавни служители и от
лица, работещи по трудово правоотношение.
(2) Общата численост на админист рацията на комисията е 103 щатни бройки,
разпределени по структурни звена съгласно
приложението.
(3) Администрацията е обща и специализирана и е структурирана в дирекции, отдели
и сектори в отдели.
(4) По решение на комисията могат да се
създават, преобразуват и закриват дирекции,
отдели и сектори.
(5) Служителите в администрацията на
комисията се проучват по реда на Закона за
защита на класифицираната информация и
Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация, приет с
ПМС № 276 от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 115 от
2002 г.; изм., бр. 22 от 2003 г., бр. 6 от 2004 г.,
бр. 56 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 44 и 91
от 2008 г., бр. 7 от 2009 г. и бр. 5 от 2010 г.).
(6) При встъпване в длъжност служителите
в администрацията подават декларация, че са
запознати с предвидената наказателна отговорност в чл. 284а от Наказателния кодекс.“
§ 4. Член 19 се отменя.
§ 5. В чл. 20, ал. 1 думите „сътрудници и“
се заличават.
§ 6. В чл. 21 ал. 2 се изменя така:
„(2) Администрацията включва: служители
на пряко подчинение на председателя и три
дирекции:
1. вътрешен одитор;
2. служители по сигурността на информацията;
3. дирекция „Финансово-стопански и правно-административни дейности“;
4. дирекция „Архив“;
5. дирекция „Изследване на архивите и
публична дейност.“
§ 7. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. Вътрешният одитор:
1. осъществява дейността по вътрешен одит
на всички структури, дейности и процеси в
комисията и нейната администрация в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор;
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2. 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 утвърдената
от министъра на финансите методология за
вътрешен одит в публичния сектор;
3. изготвя на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се утвърждават
от председателя;
4. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент, който съдържа обхват, цели,
времетраене и разпределение на ресурсите
за изпълнение на ангажимента;
5. дава на председателя независима и обективна оценка за състоянието на одитираните
системи за финансово управление и контрол;
6. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска;
7. 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 дейности
те; изпълнението на задачите, договорите,
поетите ангажименти и постигането на целите;
8. докладва и обсъжда с председателя и
с ръководителите на структурните звена в
комисията, 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 председателя при изготвянето
на план за действие и извършва проверки за
проследяване изпълнението на препоръките;
10. извършва одитни ангажименти за консултиране по инициатива на председателя;
11. изготвя и представя на председателя на
комисията годишен доклад за дейността по
вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.“
§ 8. Член 23а се отменя.
§ 9. Член 23б се изменя така:
„Чл. 23б. Служителите по сигурността на
информацията са със следните функции:
1. следят за спазването на изискванията на
Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за прилагане на Закона
за защита на класифицираната информация;
2. прилагат правилата относно видовете
защита на класифицираната информация;
3. разработват план за охрана на сградата,
архива и имуществото на комисията чрез
физически и технически средства, който съгласуват с Националната служба за охрана,
и следят за неговото изпълнение;
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4. извършват периодични проверки на
отчетността и движението на материалите
и документите, съдържащи класифицирана
информация;
5. извършват обикновено проучване по
чл. 47 от Закона за защита на класифицираната информация;
6. осъществяват процедурата по обикновеното проучване в рамките на комисията и
водят регистър на проучените лица;
7. уведомяват Държавната комисия по сигурността на информацията при изтичане на
срока на разрешенията, при напускане или
преназначаване на служителя, както и при
необходимост от промяна на разрешението,
свързано с достъп до определено ниво на
класификация;
8. водят на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация
и на взетите мерки, за което информират незабавно Държавната комисия по сигурността
на информацията, както и следят за правилното определяне нивото на класификация на
информацията в комисията;
9. разработват план за защита на класифицираната информация при положение на
война, военно и друго извънредно положение и организират и провеждат обучението
на служителите в комисията в областта на
защитата на класифицираната информация;
10. упражняват контрол за съхранението и
за достъпа до информацията от документите
на Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия от
архива на комисията и незабавно в писмена
форма информират председателя на комисията за случаите на нерегламентиран достъп
от страна на служители, заявители или трети
лица;
11. участват в съответствие със своята
компетентност в организацията, провеждането
и изпълнението на специалните обществени
поръчки;
12. следят за спазване на Закона за защита на класифицираната информация по
направление автоматизирани информационни
системи и мрежи;
13. прилагат изискванията за информационна сигурност при използването на автоматизирани информационни системи и мрежи
в комисията;
14. осъществяват контрол върху дейността
на служителите от администрацията, работещи
като експерти по информационни технологии;
15. водят на строг отчет и контрол достъпа
до видовете мрежи в комисията;
16. осъществяват контрол за движението
на информационните активи (компютърна и
офис техника);
17. разрешават и контролират достъпа за
използване на външни записващи магнитни
носители;
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18. контролират дейността по функционирането на комуникационната инфраструктура,
на хардуера, на комуникационната и офис
техника, специализираното програмно осигуряване и системния софтуер на комисията;
19. осигуряват съвместимостта на информационната система на комисията с информационната система на държавната администрация, както и обмена на информация по
електронен път.“
§ 10. Създава се раздел ІІІ с наименование
„Обща администрация“.
§ 11. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Общата администрация е организирана в дирекция „Финансово-стопански
и правно-административни дейности“. Дейността на дирекцията се осъществява чрез три
самостоятелни отдела: отдел „Правно-административен“, отдел „Финансово-счетоводен
и управление на човешките ресурси“ и отдел
„Управление на собствеността“.
(2) Дирек ци ята осъщест вява следни те
функции:
1. подпомага комисията и структурните
звена в администрацията с цел законосъобразно изпълнение на функциите им;
2. участва в разработването и дава становища по проекти за нормативни актове и
вътрешни правила, свързани с дейността на
комисията;
3. съгласува за законосъобразност актовете
на председателя на комисията, издавани в
съответствие с правомощията му;
4. изготвя проекти на договори и наказателни постановления, дава становища по
законосъобразността на проекти на договори,
заповеди и други актове и документи, свързани
с дейността на комисията;
5. съгласува за законосъобразност проекти на договори и други актове и документи,
свързани с дейността на комисията;
6. подготвя документацията по дела, заведени от и срещу комисията, изготвя отговори
и жалби до съдилищата във връзка с делата
и осъществява процесуално представителство
на комисията по тях;
7. води регистър за движението на съдебните дела;
8. подготвя заповеди в изпълнение на разпорежданията на председателя на комисията;
9. отговаря за планирането, подготовката
и провеждането на процедурите по възлагане
на обществени поръчки, както и по съхранението на досиетата на обществените поръчки;
10. води регистър за движението на процедурите по провежданите обществени поръчки;
11. предлага мерки за предотвратяване на
нарушения; извършва действия за преодоляване на вредни последици от неизпълнение
на договорни задължения или нарушения;
12. проучва международното законодателство и практиката по прилагането му;
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13. участва при изготвяне на проекти и в
провеждането на преговори по сключване на
международни договори за сътрудничество
със сродни служби и органи;
14. организира и осъществява деловодната
дейност на комисията, като получава, обработва, регистрира и предава кореспонденцията,
съдържаща класифицирана и некласифицирана
информация, по предназначение; обработва и
изпраща изходящата кореспонденция;
15. обработва и съхранява текущия деловоден архив на комисията;
16. организира приемането, съхранението
и използването на учрежденския архив;
17. координира работата с постъпили молби,
жалби, сигнали и предложения на граждани
и други документи, като ги картотекира по
срок и изпълнител чрез въвеждане в специален
регистър и своевременно изготвя справки;
18. отговаря за организацията на финансовата дейност, финансовия контрол, счетоводството и отчетността в комисията в
съответствие с разпоредбите на българското
законодателство;
19. организира отчитането на приходите и
разходите на комисията по единната бюджетна
класификация в съответствие с определения
бюджет;
20. изготвя годишен проект на бюджет на
комисията и проект на бюджетна прогноза
на комисията;
21. разпределя и следи изпълнението на
бюджета на комисията;
22. съставя месечни, тримесечни и годишни отчети за изпълнението на бюджета на
комисията;
23. изготвя ежемесечни и годишни оборотни ведомости и годишен счетоводен баланс;
24. осъществява всички касови операции
в комисията;
25. осигурява правилното прилагане на нормативните актове, свързани с организацията
по заплащането на труда на служителите, и
изготвя месечните ведомости за заплати на
членовете на комисията и на служителите в
администрацията;
26. организира и координира осъществяването на инвентаризацията на активите в
комисията съгласно Закона за счетоводството;
27. осигурява финансово-счетоводна информация за ръководството и за структурните
звена в администрацията в комисията;
28. осигурява съхранението на счетоводните
документи съгласно изискванията на Закона за
счетоводството и подзаконовите нормативни
актове към него, както и вътрешните правила
и инструкции;
29. осъществява предварителен контрол за
законосъобразност съгласно Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор;
30. води регистър на сключените договори
и ги съхранява в оригинал;
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31. изготвя актове за назначаване на държавните служители, проекти на трудови договори
и допълнителни споразумения, заповеди за
отпуск, за освобождаване и за пенсиониране на
служителите, както и гражданските договори;
32. организира дейностите по управлението на човешките ресурси, по оценяване на
изпълнението на служителите, по обучението
и повишаването на професионалната квалификация на служителите, по заплащането
на труда, по изготвяне и актуализиране на
длъжностното и поименното разписание на
администрацията;
33. изготвя, оформя и съхранява служебните
досиета и трудовите дела на служителите;
34. извършва вписвания в Административния регистър;
35. отговаря за правилното ползване и
управление на собствеността на комисията
и води имотния регистър;
36. отговаря за осигуряването, съхраняването, стопанисването, използването и отчитането
на материалите и материалните запаси;
37. организира ремонта, поддръжката и
застраховането на материалната база;
38. организира транспортното обслужване,
регистрира и застрахова моторните превозни средства, осигурява тяхната поддръжка,
ремонт и технически прегледи и контролира
разходите за гориво;
39. осигурява управлението при кризи и
отбранително-мобилизационната подготовка
в комисията;
40. организира и контролира дейността
по осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд;
41. осигурява техническата подготовка и
съхраняването на материали за заседанията
на комисията;
42. поддържа комуникационната инфраструктура, хардуера, комуникационната и офис
техника, специализираното програмно осигуряване и системния софтуер на комисията;
43. отговаря за създаването, поддържането и администрирането на специализирани
автоматизирани информационни системи в
комисията;
44. проучва и организира внедряването
на нови информационни и комуникационни
технологии в комисията;
45. отговаря за издаването, прекратяването,
инсталирането на цифровите електронни сертификати за универсални електронни подписи
в комисията;
46. контролира функционирането на телефонната централа, телефонните постове
и телекомуникационната инфраструктура в
комисията.“
§ 12. Създава се раздел ІV с наименование
„Специализирана администрация“.
§ 13. Член 25 се изменя така:
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„Чл. 25. (1) Специализираната администрация е организирана в две дирекции: дирекция
„Архив“ и дирекция „Изследване на архивите
и публична дейност“.
(2) Дирекция „Архив“ осъществява своята
дейност чрез два самостоятелни отдела: отдел
„Комплектуване, съхранение, дигитализация,
реставрация и застраховане на архива“ и отдел
„Специализиран архив и картотеки“, и има
следните функции:
1. организира цялостната дейност по издирване, събиране, проучване, анализиране,
оценяване, съхранение и предоставяне на
служебен достъп до документи, съдържащи
информация за дейността на органите по
чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сиг у рност и разузнавателните слу жби на
Българската народна армия на членовете на
комисията, на служителите в администрацията съобразно длъжностните характеристики
и на длъжностните лица – представители на
държавни органи;
2. изготвя съвместно с представители на
органите по чл. 16, ал. 1 от Закона за достъп
и разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия планграфик за предаване на архивните дела, както
и приемателно-предавателните протоколи за
предаване на оперативния, служебния и партийния архив на органите по чл. 1 от същия
закон, и ги представя на председателя на
комисията за утвърждаване;
3. регистрира, отчита, съхранява и опазва
приетите архивни документи на органите по
чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сиг у рност и разузнавателните слу жби на
Българската народна армия;
4. подготвя проекти и предлага за приемане от комисията на политики, стратегически
цели и приоритети по архивната дейност за
издирване, събиране, проучване, анализиране,
оценяване, съхранение и достъп до документите, съдържащи информация за дейността
на Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия;
5. разработва, актуализира и предлага за
приемане от комисията на вътрешни правила
за организация на работата на централизирания архив;
6. изготвя и предлага за приемане от комисията на методики, работни процедури и други
вътрешни актове, свързани с изпълнението,
отчитането и оценката на архивните дейности;
7. извършва проверки в архива;
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8. осигурява с документи отдел „Правен“
при осъществяване на процесуалното представителство на комисията;
9. създава справочен апарат към архивните
документи;
10. осигурява достъп до документите на
органите по чл. 1 от Закона за достъп и
разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
за научноизследователска, публицистична и
проучвателна дейност по реда на Закона за
достъп до обществена информация;
11. разработва и предлага реда за подбора
и критериите за експертизата на ценността на
документите, в т.ч. на електронните документи;
12. води и поддържа електронен Регистър
на централизирания архив на документите,
съдържащи информация за дейността на Държавна сигурност и разузнавателните служби
на Българската народна армия, както и води
на отчет особено ценните и уникалните документи и документите в риск;
13. води отчет в предназначени за целта
книги, картотеки, разписки и други форми за
всяко посещение и използване на документи
от архива; следи за правилното ползване и
спазването на правилата за достъп и работа
с документите от архива в читалнята;
14. извършва, контролира и координира
дейностите по изграждане на дигитален архив,
по реставрация, консервация на архивните
документи в комисията;
15. проучва, анализира и организира внедряването на съвременните пости жени я в
областта на методиката за дигитализация,
реставрация, консервация, автоматизиране и
застраховане на архивни документи;
16. поддържа отчетност и документиране
на дейностите по изграждане на дигитален
архив, по реставрация, консервация на архивни
документи в комисията;
17. създава застрахователен фонд на архивните документи;
18. организира попълването на база от
дигитални копия от архивни документи;
19. създава и поддържа отделен архивен
фонд и регистър на документите по смисъла
на чл. 32, ал. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на
принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия;
20. организира цялостната дейност по издирване, събиране, проучване, анализиране, оценяване, съхранение и предоставяне на достъп
до приетия картотечен фонд и регистрите от
органите по чл. 16, ал. 1 от Закона за достъп
и разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия;
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21. подготвя проекти на решения на комиси ята за установяване и обявяване на
принадлежност;
22. изготвя становища за отдел „Правен“
във връзка с осъществяването на процесуалното представителство на комисията;
23. води отчет в предназначени за целта
книги, картотеки, разписки и други форми за
всяко посещение и използване на документи
от архива; следи за правилното ползване и
за спазване на правилата за достъп и работа
с документите от архива от членовете на
комисията;
24. създава и поддържа регистър на издадените решения за обявяване на принадлежност, на получените искания и на издадените
документи по чл. 9, т. 4 от Закона за достъп
и разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия;
25. поддържа и актуализира в страницата
на комисията в интернет рубриките „проверени лица“, „решения“ и „съобщения по чл. 61,
ал. 3 АПК“;
26. осигурява изготвянето на протоколите от заседанията на комисията и тяхното
съхраняване.
(3) Дирекция „Изследване на архивите и
публична дейност“ осъществява своята дейност
чрез два самостоятелни отдела: отдел „Изследване и публичност на архивите“ и отдел
„Обслужване на граждани“, и има следните
функции:
1. осъществява дейностите по планиране
и организиране на издателската дейност на
комисията;
2. организира и подпомага разработването
на проекти в сферата на архивното дело за
финансиране от европейски фондове, международни и национални програми;
3. издава бюлетини на комисията, в които
публикува информацията за нейната дейност
и взетите решения;
4. подготвя предложения и програми в
рамките на международното сътрудничество
за участие в международни форуми в страната
и в чужбина;
5. организира участието на членове на
комисията или нейни служители в международни форуми и в съвместни програми и
проекти за обучение в страната и в чужбина;
6. организира командировките в чужбина
на членовете на комисията и на служителите
от нейната администрация и изготвя заповеди;
7. координира и контролира организирането, провеждането и протоколното осигуряване
на официални и работни срещи, семинари,
дискусии, конференции, изложби и други
публични прояви;
8. организира архив на медийните изяви
на членовете на комисията;
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9. организира извършването на превод на
актове, кореспонденция и други документи,
необходими за дейността на комисията и
нейната администрация;
10. подготвя и изпраща поздравителни
адреси и друга протоколна кореспонденция;
11. изготвя проект на програма за международната дейност на комисията;
12. осъществява връзките на комисията с
чуждестранни органи и институции;
13. анализира опита и работата на международни организации и поддържа база данни;
14. осъществява връзките на комисията
със средствата за масово осведомяване по
повод дейността є, като организира брифинги,
пресконференции и други;
15. подготвя съобщения до средствата за
масово осведомяване и до държавни органи
и организации, съгласувани с председателя
на комисията;
16. поддържа връзка с информационните
центрове на други държавни органи и организации, които имат отношение към дейността
на комисията, и осигурява информация по
актуални въпроси;
17. подготвя преглед на публикациите,
свързани с дейността на комисията;
18. изгражда, поддържа и актуализира страницата на комисията в интернет, с изключение
на посочените рубрики в чл. 25, ал. 2, т. 26;
19. организира и осъществява достъпа до
документите на органите по чл. 1 от Закона
за достъп и разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна
армия, за научноизследователска, публицистична и проучвателна дейност по реда на
Закона за достъп до обществена информация;
20. организира и осъществява достъпа на
физически лица до информация, събирана
за тях, за техни починали съпрузи, както и
за роднини по права линия до втора степен
включително;
21. дава становища относно възможността
съдържанието на документите съществено да
наруши права и законни интереси на трети
лица, чиито имена са споменати в тях.“
§ 14. Членове 27, 27а и 28 се отменят.
§ 15. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Служителите, работещи по служебно и
трудово правоотношение в администрацията,
изпълняват задълженията си в съответствие
със законите на страната и с този правилник.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Правата и задълженията на служителите на комисията по повод изпълнението
на служебните и трудовите им правоотношения, както и други отношения, свързани
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с тях, но неуредени в нормативни актове, се
регламентират с вътрешни правила, приети
от комисията.“
§ 16. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „отделите“ се добавя
„и секторите“.
2. В ал. 2 думите „съответната дирекция
или отдел“ се заменят със „съответното административно звено“.
§ 17. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. Деловодната дейност, документооборотът, образуването и разглеждането на
преписките, архива и съхраняването на ведомствените документи се регламентират със
съответните вътрешни правила в комисията.“
§ 18. Член 35 се отменя.
§ 19. Член 36 се изменя така:
„Чл. 36. Условията и редът за определяне
и изменение на заплатите и допълнителните
възнаграждения на служителите в администрацията се определят с вътрешните правила
за работната заплата и допълнителните възнаграждения в Комисията за разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сиг у рност и разузнавателните слу жби на
Българската народна армия.“
§ 20. В чл. 40 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 3 със следното
съдържание:
„3. копие на електронен носител.“
2. В ал. 3 след думата „увреждания“ се
добавя „или не владеят български език“.
§ 21. В чл. 41, ал. 1 след думата „наследници“ се добавя „което се удостоверява от
заявителя“.
§ 22. В § 3 от заключителните разпоредби
накрая се поставя запетая и се добавя „изменен с Решение на комисията и Протокол № 05
от 20.06.2012 г., като влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.“
§ 23. Приложението към чл. 18, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 18, ал. 2
Численост на администрацията на комисията
Обща численост
в т.ч.:
вътрешен одитор
служители по сигурността на информацията
дирекция „Финансово-стопански и
правно-административни дейности“
дирекция „Архив“
дирекция „Изследване на архивите и
публична дейност“
6017

103
1
2
34
48
18“

Председател:
Евтим Костадинов
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2003 г. за условията и реда за
вписване в регистъра и изискванията към
дейността на обменните бюра (обн., ДВ, бр. 74
от 2003 г.; попр., бр. 86 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 115 от 2004 г.; доп., бр. 57 от 2005 г.; изм.,
бр. 29 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 1 думата „сделки“ се заменя с
„дейност“.
§ 2. В чл. 2 след думите „регистрирани по
Търговския закон“ се поставя запетая и думите
„с вписан предмет на дейност обмяна на валута
и“ се заменят с „както и лице, регистрирано
като търговец по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на
друга държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство“.
§ 3. В чл. 4 изречение второ се изменя така:
„Обменният курс може да се отклонява
до 20 % от курса за съответната валута за
деня, за която Българската народна банка
има котировка.“
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Вписването в публичния регистър на
лицата, които извършват сделки като обменно
бюро, се извършва от Националната агенция
за приходите към министъра на финансите
преди започване на дейността.“
2. В ал. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
а) точка 2 се изменя така:
„2. наименование на лицето, седалище и
адрес на управление;“
б) в т. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и електронен адрес за кореспонденция“;
в) в т. 4 думите „по съдебна регистрация“
се заменят със „съгласно вписванията в Агенцията по вписванията“;
г) в т. 6 думата „номер по БУЛСТАТ“ се
заменя с „код, определен от Агенцията по
вписванията, съответно единен идентификационен код по БУЛСТАТ“;
д) точка 7 се отменя;
е) точка 9 се изменя така:
„9. точни адреси на обектите за обмяна
на валута.“
3. В ал. 3 се правят следните изменения:
а) точки 1 – 5 и 8 се отменят;
б) в т. 9 се правят следните изменения:
аа) буква „д“ се изменя така:
„д) че срещу лицето н яма образу вани
досъдебни производства за престъпления от
общ характер;“
бб) буква „е“ се отменя;
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в) в т. 10 думите „регионална дирекция
на“ се заменят с „областна дирекция на Министерството на“, а думата „пунктовете“ се
заменя с „обектите“;
г) точки 11 и 12 се отменят.
4. Алинеи 4 – 7 се изменят така:
„(4) За вписването в регистъра лицата,
регистрирани като търговци по законодателството на държава – членка на Европейския
съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, подават писмено заявление
по образец съгласно приложение № 1, което
съдържа данните по ал. 2, т. 1, 3, 5, 8 и 9,
наименование на лицето, седалище, адрес на
управление и данни за лицата, представляващи
търговеца, съгласно националното законодателство. Към заявлението се прилагат освен
документите по ал. 3 и следните документи:
1. копие на документ за самоличност на
лицето, което осъществява дейността или
представлява търговското дружество, снабдено с апостил;
2. копие на документ за актуална търговска регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на
съответната държава, снабдено с апостил;
3. коп ие на док у мен т, у дос т оверя ва щ
правото на лицата по националното им законодателство да извършват сделки с валута
в наличност по занятие, снабдено с апостил;
4. заверено копие на документ за самоличност на лицето, което представлява заявителя.
(5) За обмяна на валу та чрез автомат
за обмяна на валута освен заявлението по
ал. 2 или 4 се подава и заявление съгласно
приложение № 3. За вписването на автомат
за обмяна на валута удостоверение по ал. 3,
т. 10 не се изисква.
(6) Към заявлението по ал. 5 се прилагат:
1. документ за качество и произход, удостоверяващ вида, марката и модела на автомата
за обмяна на валута;
2. документи и/или удостоверения, издадени от производителя или официалния
представител, с данни за съществените характеристики на автомата за обмяна на валута: предназначение; принципи на работа и
точно описание на работата с потребителския
интерфейс върху сензорния екран; начин за
сервизно обслужване и инкасо; записване на
данни за сделки, за инкасово обслужване и
други записи;
3. документ, издаден от производителя или
официалния представител, относно типовете
на вградените в автомата устройства за разпознаване на банкноти и данни за включването
им в списъка, публикуван от Европейската
централна банка за евробанкнотите;
4. документ, издаден от производителя или
официалния представител, удостоверяващ, че
типът на вградените в автомата за обмяна на
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валута устройства за разпознаване на банкноти може да извършва преценка за истинност
на приеманите чуждестранни банкноти въз
основа на информация, която съответният
емитент е направил публична;
5. декларация на производителя или официалния представител на автомата за обмяна
на валута за съответствието му със съществените изисквания, определени в Наредбата
за съществените изисквания и оценяване на
съответствието за електромагнитна съвместимост, приета с ПМС № 76 от 2007 г. (ДВ, бр. 32
от 2007 г.), и в Наредбата за съществените
изисквания и оценяване на съответствието
на електрически съоръжения, предназначени
за използване в определени граници на напрежението, приета с ПМС № 182 от 2006 г.
(обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 74
от 2003 г., бр. 24 от 2006 г.; изм., бр. 40 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2007 г.);
6. свидетелство от Българския институт по
метрология за съответствие на вграденото в
автомата за обмяна на валута фискално устройство с изискванията на Наредба № Н-18
от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални
устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; доп.,
бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 79 от 2007 г.; изм. и
доп., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48
и 64 от 2011 г. и бр. 7 и 27 от 2012 г.); свидетелството се издава от Българския институт
по метрология по реда на Наредба № Н-18 от
2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални
устройства след заявяване от производителя/
вносителя и представяне на удостоверенията и документите по т. 1 – 5, като за целта
на изпитването се предоставя симулатор на
автомата за обмяна на валута, работещ с
оригиналното програмно осигуряване;
7. документ за собственост на автомата за
обмяна на валута;
8. при ползване на автомат за обмяна на
валута под наем – договор за наем;
9. декларация за имената и ЕГН/личен
номер на чужденец на служителите, които
ще обслужват автомата за обмяна на валута,
и длъжността им;
10. декларация, че автоматът за обмяна на
валута е програмиран да сключва сделки на
стойност до 2000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранни банкноти.
(7) За вписване на нови обекти и/или
автомати за обмяна на валу та се подава
заявление съгласно приложение № 4. Към
заявлението се прилагат документите по ал. 3,
т. 10 относно обектите за обмяна на валута
и документите по ал. 6 относно автоматите
за обмяна на валута.“
5. Създават се ал. 8 – 11:
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„(8) При промяна на данните или обстоятелствата по ал. 2 – 4 или ал. 6, т. 8 лицата са
длъжни да уведомят Националната агенция
за приходите в 14-дневен срок от настъпване
на промяната. При промяна на адреса/местоположението на автомат за обмяна на валута
лицата са длъжни да уведомят Националната
агенция за приходите преди промяната.
(9) В публичния регистър се вписват:
1. обстоятелствата по ал. 2, т. 2, 6 и 9, а за
лицата по ал. 4 – наименованието, седалището
и адресът на управление съгласно националното законодателство и данните по ал. 2, т. 9;
2. адресът/местоположението на автомата
за обмяна на валута;
3. номер на удостоверението за вписване в
публичния регистър на лицата, извършващи
дейност като обменно бюро;
4. данни за наложени мерки за въздействие
по чл. 17, т. 1, буква „в“ от Валутния закон;
5. промените в данните и обстоятелствата
по т. 1 – 4.
(10) Предоставените от лицето данни и обстоятелства са служебна тайна с изключение
на тези по ал. 9.
(11) Заявленията по ал. 2, 4, 5 и 7, документите към тях, както и всякаква друга
информация, която се предоставя от лицата
във връзка с вписването по тази наредба,
могат да бъдат подавани и по електронен път
чрез използване на квалифициран електронен
подпис от заявителя.“
§ 5. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. Всички документи, представени в
Централното управление на Националната
агенция за приходите във връзка с вписването
в публичния регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро, образуват
партидата на лицето, която се съхранява пет
години след заличаване на вписването по
тази наредба.“
§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „длъжностни лица по
регистрацията, определени със заповед на
министъра на финансите“ се заменят със
„служители по вписването, определени със
заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“.
2. В ал. 2 думите „на обменните бюра“ и
„от длъжностното лице по регистрацията“
се заличават.
§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В случай че заявлението за вписване
не отговаря на установената форма или към
него не е приложен някой от документите
по чл. 6, ал. 3 – 7, служителят по вписването
писмено уведомява заявителя в 7-дневен срок
от приемане на документите. Уведомяването
може да се извърши и на посочения от лицето
електронен адрес чрез използване на квалифициран електронен подпис.“
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2. В ал. 2 думите „длъжностното лице“ се
заменят със „служителя по вписването“.
3. Алинеи 3 и 4 се отменят.
§ 8. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думите „от длъжностното лице по регистрацията“ се заличават;
б) в т. 1 след думите „не е представен“ се
поставя запетая и се добавя „не е заверен“;
в) точка 2 се изменя така:
„2. лицето използва автомати, които не
е заявило пред Националната агенция за
приходите, или е представило неистински
документи за тях;“
г) в т. 4 думите „данъчни задължения“ се
заменят със „задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски;“
д) в т. 5 думата „предварително“ се заменя
с „досъдебно“;
е) в т. 6 буква „д“ се отменя;
ж) точка 7 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Заявителят се уведомява писмено за
отказа или за заличаването на вписването.
Уведомяването може да се извърши и на
посочения от лицето електронен адрес чрез
използване на к ва лифициран елек т ронен
подпис.“
§ 9. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Когато е налице основание за
вписване на лице в публичния регистър и е
заплатена таксата по чл. 3, ал. 4 от Валутния
закон, служителят по чл. 8, ал. 1 извършва
съответното вписване, а изпълнителният директор на Националната агенция за приходите
издава удостоверение за вписване съгласно
приложение № 5.
(2) При промяна на наименованието, седалището или адреса на управление на вписания
търговец или на данните за лицата, които го
представляват, се извършва ново вписване и
се издава ново удостоверение. При получаване
на новото удостоверение лицето е длъжно да
върне предходното.
(3) Когато е налице основание за вписване
в публичния регистър на обект или автомат
за обмяна на валута и е заплатена таксата по
чл. 3, ал. 4 от Валутния закон, служителят по
чл. 8, ал. 1 извършва съответното вписване,
като за всеки обект за обмяна на валута издава приложение съгласно приложение № 6,
неразделна част от удостоверението по ал. 1.
(4) При промяна на адреса на обекта или на
автомата за обмяна на валута или на данните
по чл. 6, ал. 2, т. 2 и 6, а за лицата по чл. 6,
ал. 4 – адреса на обекта или на автомата за
обмяна на валута, наименованието, седалището и адреса на управление по националното
законодателство, се извършва ново вписване,
а за обектите за обмяна на валута се издава
и ново приложение. При получаване на но-
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вото приложение лицето е длъжно да върне
предходното в Централното управление на
Националната агенция за приходите. Издаденото приложение се връща и при закриване
на съответния обект за обмяна на валута.
(5) Удостоверението за вписване и приложенията към него се съставят в два еднообразни екземпляра, един от които се изпраща
на вписаното лице, а вторият се прилага към
неговата партида. За вписването на автомати
за обмяна на валута заявителят се информира
чрез проверка в публичния регистър.“
§ 10. В чл. 12 ал. 2 се изменя така:
„(2) При настъпване на някое от обстоятелствата по ал. 1 в 7-дневен срок лицето
уведомява Централното управление на Националната агенция за приходите и връща
изда деното удостоверение за вписване и
приложенията към него.“
§ 11. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Лицата по чл. 2 са длъжни да
запознаят служителите си с изискванията към
дейността на обменните бюра, включително
към обслужването на автоматите за обмяна
на валута, когато те ще обслужват автомат
за обмяна на валута, и да осигурят техническата изправност, коректното функциониране,
сигурността и охраната на автоматите.
(2) За всяка сключена сделка в обект за
обмяна на валута обменните бюра издават
бордеро по образец съгласно приложение № 7
в два екземпляра, по едно за всяка от страните, и фискална касова бележка или вместо
тях – разширена фискална касова бележка,
съдържаща всички реквизити на бордерото.
Печатът на обменното бюро върху бордерото
и подписът на валутния касиер не трябва да
закриват стойността на сделката.
(3) Бордерото или разширената фискална касова бележка не могат да съдържат
ЕГН или други идентификационни данни
на клиента – физическо лице, освен когато
идентификацията е задължителна съгласно
разпоредбите на Закона за мерките срещу
изпирането на пари.
(4) Когато обмяната се извършва чрез
автомат за обмяна на валута, от автомата
се издава фискална касова бележка съгласно
Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и
отчитане на продажби в търговските обекти
чрез фискални устройства, съдържаща информация за курса на обмяната.“
§ 12. В чл. 14 думата „пункт“ се заменя
с „обект“, а думите „приложение № 7“ се
заменят с „приложение № 8“.
§ 13. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Обменните бюра обявяват на
табло, което може да бъде и електронно,
следната информация, разположена съгласно
приложение № 9:
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1. трибуквените кодове на търгуваните
валути в съответствие с международния класификатор ISO 4217;
2. курсове за обмяна на търгуваните валути в наличност, които се изписват в цяло
число и до три цифри след десетичния знак;
курсовете се обявяват за толкова единици,
за колкото съответната валута се котира от
БНБ; обменните бюра имат право да обявяват
не повече от един курс купува и един курс
продава;
3. телефон за контакт с търговеца и телефон за контакт с информационния център на
Националната агенция за приходите.
(2) Информацията по ал. 1 следва да може
да се извиква и от екрана на автомата за
обмяна на валута, като начинът на разполагането є може да е различен от посочения в
приложение № 9. Информацията за условията
по сделката, включително за начина на рекламация, се изписва върху екрана на автомата
преди финализиране на сделката.
(3) Курсовете по ал. 1, т. 2 се изписват в
цяло число и до три цифри след десетичния
знак. В зоните на граничните контролнопропускателни пунктове търгуваните валути
задължително се обявяват с курс купува и
курс продава, като обменните бюра не могат
да отказват обмяна на валута и левове по
обявените от тях курсове.
(4) Всички допълнителни условия на обменното бюро, които се отнасят до цената на
сделката с чуждестранна валута в наличност,
се включват и отразяват в обменния курс за
съответната сделка, както е обявен на таблото или на екрана на автомата за обмяна
на валута.
(5) Равностойността на чуждестранната
валута или левовете, получени в резултат на
обмяната, не може да бъде изчислявана по
курс, различен от обявения обменен курс,
освен ако страните са дали писмено съгласие
за това върху документа по чл. 13, ал. 2.
(6) Обменните бюра поставят над обявените
котировки на търгуваните чуждестранни валути на таблото по ал. 1 или изписват върху
екрана на автомата за обмяна на валута наименованието си и обозначението „обменно
бюро“ на български и на английски език.
(7) Информацията по ал. 1 и 6 се изписва
върху таблата на обменните бюра на чист
едноцветен фон с контрастен на него цвят, с
един печатен шрифт и с еднакви по размер
букви и цифри с размер не по-малък от 3 см.
Между отделните котировки трябва да има
хоризонтални и вертикални разделителни
ивици. Котировките се изписват на равни разстояния от вертикалните разделителни ивици
с отстояние минимум 2 см. За електронните
табла се допускат размери с отклонение до
30 процента от посочените.
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(8) Таблото по ал. 1 се поставя в обекта
за обмяна на валута на видно за клиента
място. Други табла, съдържащи идентична
информация за обменни курсове, могат да се
поставят и извън обекта за обмяна на валута.
(9) Изискванията по отношение на начина
на изписване на информацията по ал. 7 не са
задължителни за обектите за обмяна, разположени на рецепцията в хотели.
(10) Използване на кодове на валути, графични символи или знаци за валути, както и
на цифри от обменни бюра с цел рекламиране
на сделки, различни от тези по чл. 2, във или
извън обектите или автоматите за обмяна на
валута, се забранява.“
§ 14. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) Обменните бюра поставят на
видно място във всеки обект за обмяна на
валута копие на приложението по приложение № 6.
(2) Когато обмяната се извършва чрез
автомат за обмяна на валута, информация
за наименованието, седалището и адреса на
управление на лицето по чл. 2, както и за
точния адрес/местонахождение на автомата
за обмяна на валута, следва да може да се
извиква, съответно изписва върху екрана на
автомата за обмяна на валута.“
§ 15. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Служителите в обектите за
обмяна на валута и/или обслужващите телефони те, обявени от лицата по ч л. 2 в
приложение № 9, са длъжни при конкретно
запитване от страна на клиент да направят
изчерпателно представяне на условията по
конкретната сделка в наличност и на котировките на чуждестранните валути към лева,
посочени на таблото по чл. 15 или изписани
върху екрана на автомата.
(2) Служителите по ал. 1 нямат право да
представят заблуж даваща информация за
даден обменен курс.“
§ 16. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) С изключение на случаите, когато обмяната се извършва чрез автомат, сделката
се счита за завършена след подписване на
попълненото бордеро по образец или на разширената фискална касова бележка от клиента
и фактическото приемане на банкнотите и/
или монетите.“
2. В ал. 2, изречение второ думите „ръчен
кочан от данъчната администрация, съгласно изискванията на чл. 26 от Наредба № 4
от 1999 г. за регистриране и отчитане на
продажби в търговските обекти (обн., ДВ,
бр. 16 от 1999 г.; изм., бр. 55 от 1999 г.; изм.
и доп., бр. 113 от 1999 г., бр. 4 от 2000 г.;
доп., бр. 16 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 111 от
2001 г.; изм. с Решение № 9774 от 2002 г. на
ВАС на РБ – бр. 107 от 2002 г.; изм. и доп.,
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бр. 27 от 2003 г.; изм. с Решение № 6797 от
2003 г. на ВАС на РБ – бр. 62 от 2003 г.; изм.
и доп., бр. 64 от 2003 г.)“ се заменят с „от
задълженото лице кочан касови бележки,
съгласно изискванията на чл. 31 от Наредба
№ Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез
фискални устройства“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) При обмяна чрез автомат за обмяна
на валута сделката се счита за завършена,
когато са спазени всички условия по сделката, предварително изписани върху екрана
на автомата.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Клиентът има право на рекламация при
констатирани от него липси или дефекти на
банкнотите, което право той може да предяви
след завършване на сделката и преди напускане
на обекта за обмяна на валута. В този случай
валутният касиер е длъжен незабавно да отстрани недостатъка или със съдействието на
клиента да предприеме действията, предвидени
в глава трета или глава четвърта на Наредба
№ 18 от 2005 г. за контрол върху качеството
на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение (обн., ДВ, бр. 88 от 2005 г.;
изм. и доп., бр. 15 от 2007 г.; изм., бр. 68 от
2007 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2011 г.), когато
са налице основания за това.“
5. Създава се ал. 5:
„(5) При сделка чрез автомат за обмяна на
валута рекламацията по ал. 4 се предявява
незабавно на телефона за контакт с търговеца,
изписан върху екрана на автомата, последвано от писменото є предявяване в 3-дневен
срок на посочения от търговеца адрес за
кореспонденция. Търговецът се произнася по
рекламацията по реда на ал. 4.“
6. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Обменните бюра са длъжни да поставят на видно място в обектите за обмяна на
валута информацията по ал. 1, 2 и 4 на български, английски, немски, френски и руски
език, както и на друг език по преценка на
обменното бюро, и на езика на съответната
съседна държава, когато обменното бюро е
в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове. При използване на автомат
за обмяна на валута информацията по ал. 3,
както и информация за реда и начина на рекламация по ал. 5 следва да се изписват на
избрания от екрана език преди финализиране
на сделката.“
§ 17. В чл. 19 думата „пункт“ се заменя с
„обект“ и се създава изречение второ:
„Ограничението не се отнася за автоматите
за обмяна на валута.“
§ 18. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
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1. В § 1:
а) в т. 1 думата „пункт“ се заменя с „обект“,
а думите „по реда на чл. 6, ал. 4“ се заличават;
б) създава се нова т. 2:
„2. „автомат за обмяна на валута“ е автомат на самообслужване, който приема чуждестранни банкноти и изплаща автоматично
равностойността им в български банкноти
и/или разменни монети по предварително
зададен и визуализиран на екрана му курс
за обмяна на валута, чието местонахождение
и вид са вписани в публичния регистър по
чл. 3, ал. 3 от Валутния закон; чрез автомат
за обмяна на валута се сключват сделки на
стойност до 2000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранни банкноти;“
в) досегашната т. 2 става т. 3 и се изменя
така:
„3. „валутен касиер“ е служител, който
извършва от името и за сметка на обменното
бюро сделки с български банкноти и монети
и чуждестранни банкноти и монети и има:
а) познания за различните защитни елементи на българските банкноти и разменни
монети, посочени в Стандарта за разпознаване
съгласно Наредба № 18 от 2005 г. за контрол
върху качеството на банкнотите и монетите
в налично-паричното обращение, както и
познания за различните защитни елементи на
чуждестранните банкноти и монети съгласно
информацията, която съответният емитент е
направил публична;
б) познания за определените в Стандарта
за годност съгласно Наредба № 18 от 2005 г.
за контрол върху качеството на банкнотите
и монетите в налично-паричното обращение изисквания за отделяне на негодни за
последваща употреба в налично-паричното
обращение български банкноти и монети.“
2. Параграфи 2 и 3 се изменят така:
„§ 2. Обменните бюра и служителите им са
длъжни да спазват разпоредбите на Наредба
№ 18 от 2005 г. за контрол върху качеството
на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение, както и издадените от БНБ
указания по прилагането є.
§ 3. Служителите, които обслужват автомати за обмяна на валута, са длъжни да зареждат
автоматите само с нови и годни български
банкноти и разменни монети, за които е извършена преценка за истинност и годност от
банки или доставчици на услуги по смисъла
на § 1, т. 3 и 6 от допълнителната разпоредба
на Наредба № 18 от 2005 г. за контрол върху
качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение.“
§ 19. Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 се
изменя така:
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„Приложение № 1
към чл. 6, ал. 2 и 4
ДО
ЦЕНТРА ЛНОТО У ПРАВЛЕНИЕ Н А
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за вписване в публичния регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро
1. Наименование .............................................................................................................................................................
(фирма и вид на търговеца)
2. Седалище ......................................................................................................................................................................
3. Адрес на управление .................................................................................................................................................
4. Адрес за кореспонденция ..........................................................................................................................................
5. Електронен адрес за кореспонденция ...................................................................................................................
6. Лица, представляващи търговеца:
6.1. ........................................................................................................................................................................................
6.2. ........................................................................................................................................................................................
и т. н.
7. Лице/а за контакти .....................................................................................................................................................
(имена, длъжност, телефон/факс)
8. ЕИК .................................................................................................................................................................................
(определен от Агенцията по вписванията/по БУЛСТАТ)
9. Открити банкови сметки ......................................................................................, номер на сметката, име на
(в страната; в чужбина)
банката, банков код:
9.1. .......................................................................................................................................................................................
9.2. ........................................................................................................................................................................................
и т. н.
10. Адрес на обекта за обмяна на валута и телефон за контакт с търговеца:
1. ...........................................................................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................................................................
Дата ...........................

Заявител ................................
(подпис и печат)“

§ 20. Приложение № 2 към чл. 6, ал. 3, т. 9 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 6, ал. 3, т. 9
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният ..........................................................................................................................................................,
ЕГН/личен номер на чужденец ......................................................., в качеството си на ....................................
...............................................................................................................................................................................................,
(съдружник, член на управителен или контролен орган или др. – посочва се връзката с лицето заявител)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
а) не съм бил член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в
дружество, прекратено поради несъстоятелност, при останали неудовлетворени кредитори;
б) през последните пет години, предхождащи датата на решението за обявяване на банка или друга
финансова институция в несъстоятелност, не съм бил член на неин управителен или контролен орган;
в) не съм бил лишаван от право да заемам материалноотговорна длъжност;
г) не съм обявяван за неплатежоспособен, съответно несъстоятелен или в принудителна ликвидация
като едноличен търговец през последните пет години;
д) срещу мен няма образувани досъдебни производства за престъпления от общ характер.
Дата .....................

Декларатор ................
(подпис)

Забележка. Заявлението се попълва с печатни букви.“

§ 21. Приложение № 3 към чл. 6, ал. 4 се изменя така:
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„Приложение № 3
към чл. 6, ал. 5
ДО
ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за вписване на автомат/и за обмяна на валута в публичния регистър на лицата,
извършващи дейност като обменно бюро
1. Наименование ............................................................................................................................................................
(фирма и вид на търговеца съгласно търговската му регистрация)
2. Седалище .........................................................................................................................................................................
3. ЕИК ...............................................................................................................................................................................
(определен от Агенцията по вписванията/по БУЛСТАТ)
4. Удостоверение за вписване, № и дата ...................................................................................
5. Адрес/местоположение на автомата за обмяна на валута и телефон за контакт с търговеца:
5.1. ..........................................................................................................................................................................................
5.2. .......................................................................................................................................................................................
и т.н.
Декларирам, че поемам отговорността по обслужването, техническата изправност, коректното функциониране, сигурността и охраната на гореизброените автомати за обмяна на валута.
Моля, автомата/автоматите за обмяна на валута да бъдат вписани в публичния регистър на лицата,
извършващи дейност като обменно бюро.
Приложение: ....... броя документи, посочени в чл. 6, ал. 3 и 4 от Наредба № 4 от 2003 г. за условията
и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра:
1. ............................................................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................................................................
4. ..........................................................................................................................................................................................
5. .........................................................................................................................................................................................
и т.н.

Дата ...........................

Заявител ..................................
(подпис и печат)“

§ 22. Приложение № 4 към чл. 11, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 4
към чл. 6, ал. 7
ДО
ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за вписване на нови обекти/автомати за обмяна на валута в публичния регистър на лицата,
извършващи дейност като обменно бюро
1. Наименование ..............................................................................................................................................................
(фирма и вид на търговеца съгласно търговската му регистрация)
2. Седалище ......................................................................................................................................................................
3. ЕИК...................................................................................................................................................................................
(определен от Агенцията по вписванията/по БУЛСТАТ)
4. Удостоверение за регистрация, № и дата ....................................................................................................................
5. Адрес на новия обект за обмяна на валута и телефон за контакт с търговеца:
5.1. ........................................................................................................................................................................................
5.2. .......................................................................................................................................................................................
и т. н.
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6. Адрес/местоположение и телефон на новия автомат за обмяна на валута и телефон за контакт с
търговеца:
6.1. .........................................................................................................................................................................................
6.2. ..........................................................................................................................................................................................
и т.н.
Моля, гореописаните обекти/автомати за обмяна на валута да бъдат вписани в публичния регистър
на обменните бюра.
Приложения: ....... броя документи, посочени в чл. 6, ал. 3, т. 10 и ал. 6 от Наредба № 4 от 2003 г. за
условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра:
1. ............................................................................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................................................................
и т.н.
Дата ...........................

Заявител ..................................
(подпис и печат)“

§ 23. Приложение № 5 към чл. 11, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 11, ал. 1

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
1000 София, бул. Княз Дондуков 52 Телефон: (02) 98591 Факс: (02) 98593099
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ
В РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ КАТО ОБМЕННО БЮРО
№ ................................
Дата на издаване ...........................
Националната агенция за приходите
УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ:
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
(фирма и вид на търговеца)
със седалище: (град, село) ................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................,
адрес на управление: (град, област, община, район, ул., № , бл., ап., вх., ет.) .............................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................,
лица, представляващи търговеца:
1. ............................................................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................................................
ЕИК: ....................................................................................................................................................................................,
(определен от Агенцията по вписванията/по БУЛСТАТ)
Е ВПИСАН/О НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 3, АЛ. 3 ОТ ВАЛУТНИЯ ЗАКОН В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР
НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ КАТО ОБМЕННО БЮРО, ПОД № ……..................................
....................................................................................…………………………………………………………………………………………………...
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ: .........................................“

§ 24. Приложение № 6 към чл. 13, ал. 1 се изменя така:
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„Приложение № 6
към чл. 11, ал. 3
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
1000 София, бул. Княз Дондуков 52 Телефон: (02) 98591 Факс: (02) 98593099
ПРИЛОЖЕНИЕ № ...................
КЪМ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА,
ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ КАТО ОБМЕННО БЮРО
№ .............................
Националната агенция за приходите
УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ:
В публичния регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро, на адрес:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
(адрес на обекта за обмяна на валута)
е вписан обект за обмяна на валута, принадлежащ на:
................................................................................................................................................................................................,
(фирма и вид на търговеца съгласно търговската му регистрация)
със седалище: (град, село) ............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................,
ЕИК: ...................................................................................................................................................................................
(определен от Агенцията по вписванията/по БУЛСТАТ)
СЛУЖИТЕЛ ПО
ВПИСВАНЕТО: ....................................“

§ 25. Приложение № 7 към чл. 14 се изменя така:

БОРДЕРО № ……..........

„Приложение № 7
към чл. 13, ал. 2

..........................................................................................................
(дата на изпълнение на сделката)

Търговец:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
(наименование)

ЕИК: .....................................................................
(определен от Агенцията по вписванията/по
БУЛСТАТ)

Адрес (седалище и адрес на управление):
................................................................................................................................................................................................
Адрес на обекта за обмяна на валута: ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Клиент: ….............................................................................................................................................................................
(имена на ФЛ/наименование на ЮЛ)
ЕИК: ....................................................................................................................................................................…………...
(определен от Агенцията по вписванията/по БУЛСТАТ)
Адрес (седалище и адрес на управление) ................................................................................………………………………
..............................................................................................................................................................................................
№
по
ред

Вид на
операцията
(покупка/продажба)

Код на
валута

Количество
на валутата

Обменен
курс

Равностойност
в левове

Валутен касиер: ............................................................ Клиент: .................................................................................
...........................................................................................
(подпис)“
(подпис и печат)

§ 26. Приложение № 8 към чл. 15, ал. 3 се изменя така:
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„Приложение № 8
към чл. 14
РЕГИСТРАЦИОНЕН ОПИС

Обменно бюро: ................................

Адрес на обекта/автомата за обмяна на валута:
................................................................................................

Регистрационен опис за сключените сделки на дата:
№
по
ред

Бордеро
№

Вид сделка
купува

продава

Код на
валутата

Обменно бюро: .................................

Количество

Курс
левове

Стойност на
сделката

Адрес на обекта за обмяна на валута:
.................................................................................................

Начално и крайно салдо в левове и чуждестранна валута за дата:
№
по
ред

Код

Начално
салдо

Покупки

Продажби

Внесени

Изтеглени

Ново
салдо

“
§ 27. Създава се приложение № 9 към чл. 15, ал. 1:
„Приложение № 9
към чл. 15, ал. 1
ОБМЕННО БЮРО
CHANGE
(наименование на търговеца)
Курсове на търгуваните валути
Валута

Купува
(WE BUY)

Продава
(WE SELL)

EUR

0.000

0.000

USD

0.000

0.000

GBP

0.000

0.000

CHF

0.000

0.000

..........................................................................

0.000

0.000

CZK
(10)

0.000

0.000

..........................................................................

0.000

0.000

Купува и/или продава на цени по договаряне: CNY, JPY и др. (или купува/продава всички световни
валути).
За търговеца:
Тел.: ……………………..

За НАП:
Тел.: …………………….

(Забележка. Обозначените върху образеца символи на валути са примерни. Търгуване на цени по
договаряне, респ. обявяването му, не е задължително.)“
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Допълнителна разпоредба
§ 28. Навсякъде в наредбата думите „публичния регистър на обменните бюра“, „публичният регистър на обменните бюра“ и
„регистъра на обменните бюра“ се заменят
съответно с „публичния регистър на лицата,
извършващи дейност като обменно бюро“,
„публичният регистър на лицата, извършващи
дейност като обменно бюро“ и „регистъра на
лицата, извършващи дейност като обменно
бюро“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 29. Подадените до влизане в сила на тази
наредба заявления за вписване се считат за
заявления по чл. 6, ал. 2 и се разглеждат по
реда на тази наредба.
§ 30. Издадените по досегашния ред удостоверения и приложения са валидни до настъпване на обстоятелствата за издаване на нови.
§ 31. Лицата, извършващи дейност като
обменно бюро, привеждат дейността си в
съответствие с изискванията на тази наредба
в тримесечен срок от влизането є в сила, а
с изискванията на чл. 15, ал. 10 – в 7-дневен
срок от влизането на наредбата в сила.
Министър:
Симеон Дянков
6016

Наредба за изменение на Наредба № Н-9 от
2009 г. за възстановяването на данъка върху
добавената стойност на данъчно задължени
лица, неустановени в държавата членка по
възстановяване, но установени в друга държава – членка на Общността (обн., ДВ, бр. 101
от 2009 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2010 г.)
§ 1. В наименованието думата „Общността“
се заменя с „Европейския съюз“.

ВЕСТНИК
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§ 2. В чл.1, ал.1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думата „Общността“ се заменя с
„Европейския съюз“.
2. В т. 2 думата „Общността“ се заменя с
„Европейския съюз“.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „на държавата членка по
установяване“ се заличават.
2. Алинея 9 се изменя така:
„(9) В случаите по ал. 4 срокът за изпращане
на решението на лицето по чл. 2 е не повече
от осем месеца след получаване на искането
за възстановяване.“
§ 4. В чл. 8, ал. 1 думите „сметка на лицето“
се заменят със „сметка от лицето“.
§ 5. В чл. 11 ал. 1 се изменя така:
„(1) Връчването на решението по чл. 7 на
органа по приходите и решението по чл. 10 на
решаващия орган се извършва по електронен
път чрез електронно съобщение, съдържащо
електронна препратка към сканирано копие на
решението. За удостоверяването на датата на
връчване на съобщението на лицето по чл. 2
или неговия пълномощник е приложим чл. 30,
ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс.“
§ 6. В чл. 13, ал. 1 думата „Общността“ се
заменя с „Европейския съюз“.
§ 7. В чл. 14, ал. 1 думите „универсален“ се
заменят с „квалифициран“.
Заключителна разпоредба
§ 8. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2012 г.
Министър:
Симеон Дянков
5970
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-897
от 4 юни 2012 г.
На основание чл. 7, т. 1 при условията на чл. 9,
ал. 1 във връзка с ал. 2 от Закона за сдружения за
напояване, Заповед № РД-09-629 от 19.08.2009 г. на
министъра на земеделието и храните и докладна
записка № 93-5484 от 4.06.2012 г. от директора на
дирекция „Хидромелиорации“ нареждам:
1. Откривам процедура за учредяване на
сдружение за напояване „Инана – 2012“, с. Миладиновци, община Тунджа, област Ямбол, с
предмет на дейност: експлоатация, поддържане
и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура; изграждане на нови напоителни
канали и съоръжения; доставяне и разпределение
на водата за напояване; отвеждане на излишната
вода от земеделските земи; изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за
подобряване състоянието на земеделските земи;
рибовъдство и развъждане на водоплаващи птици.
2. Тери тори я та на сд ру жението обх ваща
1133,535 дка земеделски земи, разположени в
землището на с. Миладиновци, община Тунджа,
област Ямбол, и хидромелиоративна инфраструктура – публична общинска собственост.
3. Учредителният комитет на сдружението за
напояване „Инана – 2012“, с. Миладиновци, да
извърши предвидените от закона действия по
процедурите на чл. 10, 11, 12, 13 и 14 от Закона
за сдружения за напояване.
4. Заповедта да се сведе до знанието на учредителния комитет на сдружението за напояване
„Инана – 2012“.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Иван Якимов – и. д. директор на
дирекция „Хидромелиорации“.

5937

За министър:
Цв. Димитров

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-66
от 8 юни 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 20, т. 5 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 Частен професионален колеж
по икономика и счетоводство – Велико Търново,

изменям Заповед № РД-14-115 от 17.07.2003 г. (ДВ,
бр. 68 от 2003 г.), изм. със Заповед № РД-14-70 от
9.05.2006 г. (ДВ, бр. 43 от 2006 г.), изм. със Заповед
№ РД-14-104 от 13.05.2008 г. (ДВ, бр. 52 от 2008 г.),
изм. със Заповед № РД-14-71 от 22.06.2010 г. (ДВ,
бр. 52 от 2010 г.), както следва:
След думите „Организация на екскурзоводската
дейност“ се добавя „и по професия код 523100
Проектант компютърни мрежи, специалност код
5231001 Компютърни мрежи от професионално
направление код 523 Електроника, автоматика,
комуникационна и компютърна техника“.
Министър:
С. Игнатов
5971
ЗАПОВЕД № РД-14-67
от 8 юни 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 20, т. 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 целодневна детска градина
„Славейче“ – София, изменям Заповед № РД-14-82
от 14.09.2011 г. (ДВ, бр. 76 от 2011 г.), изм. и доп.
със Заповед № РД-14-2 от 10.01.2012 г. (ДВ, бр. 9
от 2012 г.), както следва:
Изречението: „Детската градина се управлява и
представлява от Стела Цонева Цонева“ се изменя
с „Детската градина се управлява и представлява
от Ирена Иванова Наумова-Александрова“.
Министър:
С. Игнатов
5972
ЗАПОВЕД № РД-14-68
от 8 юни 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 20, т. 5 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 профилирана гимназия
„Образователни технологии“ – София, изменям
Заповед № РД-14-249 от 17.07.2007 г. (ДВ, бр. 67
от 2007 г.), както следва:
В т 2�������������������������������������
.������������������������������������
думите „Технологичен – информационни технологии“ се заменят с „Информационни
технологии – графичен дизайн“.
Министър:
С. Игнатов
5973
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-1498
от 7 юни 2012 г.
На основание чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка
с чл. 136, ал. 1 и чл. 129, ал. 3 ЗУТ предвид
обстоятелството, че курортен комплекс (КК)
„Слънчев бряг-запад“ е селищно образувание от
национално значение (съгласно Решение № 45 от
25.01.2005 г. на Министерския съвет на Репуб
лика България), писмо на Община Несебър с
изх. № 04-00-2951 от 7.05.2012 г. (наш вх. № АУ
14-23 от 14.05.2012 г.) във връзка със заявление
от Николай Детелинов Ламбуров, управител на
„Е – Куити“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Искър“, ж.к. Дружба 2,
бл. 316, вх. А, ап. 18, ЕИК 201503615, собственик
на урегулирани поземлени имоти УПИ V-507 и
УПИ VІ-507, намиращи се в кв. 2202 по плана
на КК „Слънчев бряг-запад“ (идентични с ПИ
51500.507.368 и ПИ 51500.507.367 по кадастралната
карта на гр. Несебър) съгласно нотариални актове
за покупко-продажба на недвижим имот № 114,
том VІ, дело № 1051 от 2011 г. и № 44, том V,
дело № 795 от 2011 г., писмо изх. № АУ 10-22 от
7.10.2011 г. на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството (МРРБ) за разрешаване изработването на подробен устройствен
план на основание чл. 135, ал. 1 и 3 във връзка
с чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ, писмо-становище изх.
№ ЕО-95 от 4.03.2012 г. на Министерството на
околната среда и водите, писмо на Община Несебър изх. № 92-00-10813 от 21.11.2008 г. относно
наличието на картотекирана растителност, акт
на Община Несебър за непостъпили възражения
от 14.11.2012 г., Решение № 124 (т. 11) по протокол
№ 6 от 11.04.2012 г. на Общинския съвет – гр. Несебър, решения по протокол № УТ-01-02-20 от
29.05.2012 г. на Националния експертен съвет по
устройство на територията и регионална политика
при МРРБ и Заповед № РД-02-14-495 от 1.03.2012 г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството нареждам:
Одобрявам подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване за
УПИ V-507 и УПИ VІ-507, намиращи се в кв. 2202,
обединяването им в УПИ V-507 с отреждане – „За
жилищна сграда за сезонно ползване“, в устройствена зона „Ок“ на КК „Слънчев бряг-запад“,
община Несебър, попадащ в охранителна зона
„Б“ по Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, съгласно приетата графична и текстова част на документацията, представляваща
неразделна част от тази заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс заповедта подлежи на обжалване
пред А дминистративния съд – София-град, в
30-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез МРРБ.

5850

За министър:
Д. Симидчиев

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-02-14-1499
от 7 юни 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ, Решение
№ 755 от 2004 г. на Министерския съвет, с което
рудник „Трояново 1“ е обявен за стратегически
обект в енергетиката от национално значение;
заявление на „Мини Марица-изток“ – ЕАД, с
вх. № АУ 14-20 от 8.05.2012 г.; разрешение от
МРРБ № АУ 10-29 от 11.11.2011 г. за изработване
на подробен устройствен план – парцеларен план
за „Електропровод 20 kV, 2х3АСО400 мм 2 от подстанция „Г. Михайлов“ до ГЛТ 2502“ в землището
на с. Трояново, ЕКАТТЕ 73225, община Раднево,
област Стара Загора – рудник „Трояново 1“; АДС
(частна) № 4125 от 25.11.2004 г., вписан в Службата
по вписванията – Раднево, с вх. рег. № 3823 от
27.12.2004 г. като акт № 154, том VІІІ, дело № 1664
от 2004 г.; писмо изх. № 26-00-2769 от 9.12.2011 г.
от МОСВ и Решение № СЗ-69-ПР от 2011 г. за
преценяване на необходимостта от извършване
на оценка на въздействието върху околната среда
от РИОСВ – Стара Загора; становище № КЗ-9
от 1995 г. на КЗЗ за утвърждаване на площадки и трасета, потвърдено с писмо № 70-506 от
3.02.2011 г. на МЗХ; съгласуване с Министерството
на културата № 33-00-0412 от 19.09.2011 г.; здравно заключение изх. № АУ-407 от 20.02.2012 г. от
Регионалната здравна инспекция – Стара Загора,
към Министерството на здравеопазването; писмо
изх. № 77-21-02 от 2012 г. от КЕЦ – Раднево – „ЕВН
България Електроразп ределение“ – АД; Решение
№ 93 от протокол № 9 от 29.03.2012 г. от заседание на Общинския съвет – гр. Раднево, протокол
на Националния експертен съвет по устройство
на територията при МРРБ № УТП-01-02-19 от
29.05.2012 г. и Заповед № РД-02-14-495 от 1.03.2012 г.
(т. 14) на министъра на регионалното развитие и
благоустройството нареждам:
Одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Електропровод 20 kV,
2х3АСО400 мм 2 от подстанция „Г. Михайлов“ до
ГЛТ 2502“ – рудник „Трояново 1“ в землището
на с. Трояново, ЕКАТТЕ 73225, община Раднево,
област Стара Загора, съгласно приетата и одобрена
графична част, неразделна част от тази заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс заповедта подлежи на обжалване
пред А дминистративния съд – София-град, в
14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез МРРБ.

5851

За министър:
Д. Симидчиев

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3249-П
от 12 юни 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК, чл. 1, 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите и протоколно решение
№ 1782 от 12.06.2012 г. на изпълнителния съвет

БРОЙ 48
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Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол прави следните промени в Решение
№ 3241-П от 29.05.2012 г. (ДВ, бр. 43 от 2012 г.):
1. Текстът на т. 2.6 се променя, както следва:
„2.6. срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 14 ч. българско време на
15-ия ден, считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“; предложенията
се подават в стая 209 на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;“.
2. Текстът на т. 2.9 се променя, както следва:
„2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.“
3. Изменението да бъде отразено в тръжната
документация.

5843

Изпълнителен директор:
Ем. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 3250-П
от 12 юни 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК, чл. 1, 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите и протоколно решение
№ 1783 от 12.06.2012 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол прави следните промени в Решение
№ 3240-П от 29.05.2012 г. (ДВ, бр. 43 от 2012 г.):
1. Текстът на т. 2.6 се променя, както следва:
„2.6. срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 11 ч. българско време на
15-ия ден, считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“; предложенията
се подават в стая 209 на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;“.
2. Текстът на т. 2.9 се променя, както следва:
„2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.“
3. Изменението да бъде отразено в тръжната
документация.

5844

Изпълнителен директор:
Ем. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 3252-П
от 14 юни 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 4 и 7, чл. 22г, ал. 3 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 7, ал. 1, т. 14 и чл. 20, ал. 1,
т. 3 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
(АПСК) във връзка с протокол № РД-21-204 от
9.12.2011 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и в съответствие с протоколно
решение № 1786 от 14.06.2012 г. на изпълнителния
съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

Изменя и допълва Решение № 3220-П от 3 май
2011 г. (ДВ, бр. 38 от 2011 г.), както следва:
1. Текстът на Решение № 3220-П от 3 май
2011 г. става т. 1.
2. Създават се нови т. 2 и 3 със следното
съдържание:
„2. Паричните постъпления от продажба на
пакет от 63 624 акции с номинална стойност
10 лв. всяка, представляващи 33 % от капитала
на „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, София, и
пакет от 1650 акции с номинална стойност 10 лв.
всяка, представляващи 33 % от капитала на „ЧЕЗ
Електро България“ – АД, София, собственост на
„Държавна консолидационна компания“ – ЕАД,
да бъдат преведени по сметка на „Държавна консолидационна компания“ – ЕАД, София, съгласно
чл. 8, ал. 4 ЗПСК.
3. Направените от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол разходи за
осъществяване на приватизационната процедура
да бъдат заплатени от „Държавна консолидационна компания“ – ЕАД, София, съгласно чл. 8,
ал. 7 ЗПСК.“
Изпълнителен директор:
Ем. Караниколов
5857

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 85
от 23 февруари 2012 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-94-И-3 от 2010 г. от „АЕА“ – ООД,
с управител Димитър Христов за одобряване на
проект за изменение на план за регулация (ИПР)
и план за застрояване (ПЗ) за УПИ VI-1263 – „Цех
за сладкарски и захарни изделия, складове и
офис сграда“ от кв. 6, м. НПЗ Хаджи Димитър,
район „Подуяне“.
Към заявлението са приложени нотариални актове, предварителен договор, скици на поземлени
имоти, мотивирано предложение и обяснителна
записка. С решение на ОЕСУТ по протокол № ЕСГ-87 от 2.02.2010 г., т. 5, е прието мотивираното
предложение при спазване изиск вани ята на
отделите в ДАГ. Със Заповед № РД-09-50-279 от
23.02.2010 г. на главния архитект на Столичната
община е допуснато да се изработи ПУП – ИПР
и ПЗ в съответствие с ОУП на СО в обхват на
поземлен имот № 1263 от кв. 6.
С писмо изх. № ГР-94-И-3 от 26.02.2010 г. заповедта е изпратена до кмета на район „Подуяне“
за сведение и изпълнение.
Със заявление вх. № ГР-94-И-3 от 12.03.2010 г.
е внесен за одобряване проект с обяснителна
записка.
Проектът е обявен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ. Видно от писмо № 6602-68 от 2010 г. на
кмета на район „Подуяне“ в законоустановения
срок възражения не са получени. Представен е
протокол № 6 от 17.05.2010 г. на РЕСУТ.
Пр о ек т ът е с ъ г л а с у в а н с ъ с „С о фи й с к а
вода“ – АД, от март 2010 г.; с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, на 23.03.2010 г.
Представено е експертно становище и дендрологично заснемане по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО
със заверена декларация от дирекция „Зелена
система“ – СО № 7000-СП-225 от 4.03.2010 г.
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Проектът и документите към него са доклад
вани пред ОЕСУТ и с решение по протокол
№ ЕС-Г-58 от 15.06.2010 г., т. 16, е приет със
становище за изпращане в СОС на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на ПУП е направено
от заинтересованите лица по чл. 131, ал. 1 във
връзка с ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственици на
имот с № 1263 – предмет на плана. Спазено е
изискването на чл. 124, ал. 3 ЗУТ.
Спазени са административно-производствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 124,
ал. 3 ЗУТ със заявление по образец, допуснато е
изработването на проект за ИПР и ПЗ от компетентния за това орган, внесен е проект и са
изпълнени предписанията в допускането.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Имотът попада в устройствена зона „Пмс“,
в която съгласно приложение към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО, т. 21, е допустимо конкретното предназначение на УПИ да е „Цех за сладкарски
изделия, складове и офис сгради“. Показателите
в матрицата върху графичната част на плана
отговарят на нормативите в приложението към
чл. 3, ал. 1 ЗУЗСО, т. 21.
Изменението на плана за регулация се състои
в урегулиране на имот с пл. № 1263 в рамките на
имотните им граници. Образуван е тупик с о.т.
13е – о.т. 13ж – о.т. 13з видно от графичната част.
Планът за застрояване, предвиденото едноетажно застрояване, е допустимо, тъй като в
устройствена зона „Пмс“ няма ограничение за
максимална кота – корниз.
Налице са основания по чл. 134, ал. 1, т. 1
ЗУТ за одобряване на план – ИПР и ПЗ.
Спазени са изискванията за разстояния.
Прилежащите на УПИ VI улици са от второстепенната улична мрежа, поради което и на
основание чл. 26, ал. 1 ЗУТ изискване за установяване на външната линия на застрояване към
тях няма.
Спазено е изискването за разстояние по чл. 35,
ал. 1 и 2 ЗУТ за разстояние между новопредвидената сграда в УПИ VI през улица от о.т. 13е – о.т.
13 – о.т. 13г и през улица и с о.т. 13е – о.т. 78 и
към съседни сгради.
Проектът се одобрява при спазване на чл. 35,
ал. 2 ЗУТ за разстояние до вътрешна регулационна
линия – мин. 3 м.
Изпълнени са изискванията в мотивираното предписание за съгласуване на проекта със
„Софийска вода“ – АД, и „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, както и изискването на чл. 19,
ал. 4 ЗУЗСО.
Предвид горното с проекта за изменение на
плана за застрояване не се допускат намалени
разстояния към вътрешнорегулационни граници
и сгради в съседни имоти, включително през
дъно, и през улица съгласно приложения проект.
Проектното решение е целесъобразно и е в
съответствие с изискванията на закона.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 17, ал. 2, т. 2,
чл. 35, ал. 1 и 2 и чл. 130, ал. 1 ЗУТ, устройствена
категория по т. 21 (Пмс) от приложение към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО и протокол № ЕС-Г-58 от 15.06.2010 г.,
т. 16, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на м. НПЗ Хаджи Димитър, кв. 6,
обособяване на нов УПИ VI-1263 – „Цех за сладкарски и захарни изделия, складове и офиси“,
промяна профила на улицата от о.т. 13а – о.т.
13б – о.т. 13в – о.т. 1 – о.т. 7б; отваряне на улица
от о.т. 13е – о.т. 13ж – о.т. 13з, по червените, сините, кафявите и зелените линии, цифри, текст
и зачертавания съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване
за УПИ VI-1263 – „Цех за сладкарски и захарни
изделия, складове и офиси“ от НПЗ Хаджи Димитър, кв. 6.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти или
сгради, включително през улица.
Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София-град, в 30-дневен
срок от съобщаването му.
Жалбите се подават до район „Подуяне“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
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Председател:
Ел. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 254
от 31 май 2012 г.
Изработването на проекта е възложено с
писмо изх. № ГР-07-00-64 от 27.05.2009 г. на главния архитект на Столична община (СО) на ОП
„Софпроект – ОГП“. Главният архитект на СО е
допуснал изработването със Заповед № РД-09-501032 от 25.06.2010 г.
Изработеният проект е разгледан от Общинския експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) с решение по протокол № ЕС-Г-75 от
23.07.2010 г., т. 6, и приет с препоръка да се съставят план-схеми на основание чл. 108, ал. 2 ЗУТ
и изпълнят изискванията на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО.
С писмо вх. № ГР-07-00-64/09 от 10.12.2010 г. към
проекта са представени геодезическо заснемане
на съществуващата растителност, заверено от
дирекция „Зелена система“ на СО, и план-схеми
по части водоснабдяване, канализация, ел. снабдителна мрежа, телекомуникации, топлоснабдяване
и газоснабдителна мрежа.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 2
ЗУТ чрез обнародване на съобщение в „Държавен
вестник“ (ДВ, бр. 33 от 2011 г.).
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С писмо изх. № ГР-07-00-64/2009 от 15.04.2011 г.
проектът е изпратен в район „Лозенец“ за провеждане на обществено обсъждане. С писмо
изх. № АГ-66-02-130 от 30.06.2011 г. на главния
архитект на район „Лозенец“ е удостоверено, че
в законоустановения срок са постъпили 12 възражения и 1 предложение.
Проектът заедно с постъпилите възражения
е разгледан от ОЕСУТ с решение по протокол
№ ЕС-Г-61 от 12.07.2011 г., т. 57, като същият е
върнат за корекции с оглед уважените възражения
и служебните предложения.
С писмо № ГР-07-00-64/09 от 12.12.2012 г.
към проекта са представени съгласувателни
писма от „Топлофикация София“ – ЕАД, „Софиягаз“ – ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
„БТК – Виваком“ – АД, и „Софийска вода“ – АД,
както и план-схема за вертикална планировка,
инженерна геология и хидрология, обяснителна
записка и становище на район „Лозенец“.
Проектът за ПУП – ПРЗ и план-схемите към
него са докладвани пред ОЕСУТ и с решение
по протокол № ЕС-Г-101 от 13.12.2011 г., т. 29, са
изпратени за повторно съобщаване на основание
чл. 128, ал. 10 ЗУТ. Проектът е обявен повторно
чрез обнародване на съобщение в „Държавен
вестник“ (ДВ, бр. 106 от 2011 г.).
Със Заповед № РД-09-10 от 10.01.2012 г. кметът на район „Лозенец“ е наредил да се проведе
обществено обсъждане на 21.02.2012 г. Със Заповед № РД-09-11 от 12.01.2012 г. на основание
чл. 16, ал. 3 от Наредбата за реда и начина на
провеждане на обществено обсъждане той е определил състав на комисията, която е изготвила
обобщаващ доклад от общественото обсъждане.
С писмо № АБ-66-02-130/28 от 28.02.2012 г.
кметът на район „Лозенец“ е удостоверил, че в
законоустановения срок по проекта са постъпили
десет възражения.
С решение на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-16
от 6.03.2012 г., т. 30, проектът за ПУП ведно с
постъпилите възражения е разгледан и приет с
корекции. Корекциите са нанесени със зелен и
кафяв цвят върху всички чертежи.
Проектът е докладван отново пред ОЕСУТ
поради постъпили допълнително три възражения
и с решение по протокол № ЕС-Г-24 от 3.04.2012 г.,
т. 24, отново е изпратен на проектанта за отразяване на корекциите по уважените възражения.
Коригираният проект е представен в Направление „Архитектура и градоустройство“ при
СО № ГР-07-00-64/09 от 12.04.2012 г. с решение
по протокол № ЕС-Г-30 от 24.04.2012 г., т. 30,
допълнено с решение по протокол с № ЕС-Г-34
от 8.05.2012 г., т. 11, на ОЕСУТ е предложено от
проекта да се изключат от текстовата и графичната
част на акта поземлените имоти и/или квартали, за които: има неприключени съдебни дела;
има действащ предходен подробен устройствен
план, чиито предвиждания не се различават от
предвижданията на разглеждания проект; следват
предварителни договори по чл. 15, ал. 3 и 5 ЗУТ
или чл. 17, ал. 3 и 5 ЗУТ. Решено е също така от
проекта да се изключи и уличната регулация, която
е предвидена с влезли в сила предходни ПУП.
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С оглед на изложената фактическа обстановка
от правна страна се установява следното:
Административното производство по одобряване на проекта като ПУП за преструктуриране
на производствена (промишлена) зона по чл. 110,
ал. 4 ЗУТ е започнало служебно по инициатива на
компетентния за това орган, а именно от кмета
на общината, който със Заповед № РД-09-3345
от 29.05.2008 г. е делегирал компетентността си
по чл. 124, ал. 2 ЗУТ на главния архитект на
Столична община.
Спазени са административнопроизводствените
правила – издадена е заповед за изработване на
подробен устройствен план от компетентния за
това орган; проведено е обществено обсъждане на
проекта, на което има съставен протокол; проектът
е съобщен чрез обявление в „Държавен вестник“,
заедно с постъпилите възражения е разгледан на
заседание на ОЕСУТ; проектът е преработен по
уважените възражения и направените служебни
предложения; коригираният проект е съобщен
по реда на чл. 128, ал. 10 ЗУТ, като отново са
повторени процесуалните действия по отношение
на направените корекции.
Проектът е съгласуван с „Топлофикация София“ – ЕАД, „Софиягаз“ – ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, „БТК – Виваком“ – АД, и
„Софийска вода“ – АД, в съответствие с чл. 128,
ал. 6 ЗУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектът е допуснат и изработен като план за
преструктуриране на промишлена зона по чл. 110,
ал. 4 ЗУТ. Тази територия, преди изменението на
Общия устройствен план (ОУП) на СО (приет с
Решение № 960 от 16.12.2009 г. на Министерския
съвет), е била предназначена за научно-производствена зона. След изменението на ОУП са
възникнали разлики между действащите ОУП
и ПУП по отношение на устройствените предвиждания. Предвид това и на основание чл. 103,
ал. 4 във връзка с чл. 104, ал. 1 ЗУТ е възникнала
необходимостта от изработване на ПУП – ПРЗ
за преструктуриране на промишлена зона с цел
превръщането є в „Смесена многофункционална
зона“, каквато в момента предвижда ОУП на СО.
Проектът не предвижда допускане на намалени разстояния към съседни имоти и/или сгради,
включително през улица.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Проектът е с териториален обхват над три
квартала и предвижда отнемане на части от имоти
частна собственост за реализиране на публични мероприятия, поради което и на основание
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 7 ЗОС компетентен
да одобри ПУП – ПРЗ за м. НПЗ Хладилника е
Столичният общински съвет (СОС).
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ за
обема и съдържанието на устройствените схеми
и планове.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 129, ал. 2, чл. 110, ал. 4
във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 108, ал. 2,
чл. 26, ал. 1, чл. 31, 32, 35 и 30 ЗУТ, устройстве-
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ни категории № 12 (Смф), № 13 (Смф-1), № 33
(Тго), № 41 (Tсп), № 34 (Тзв), № 15 (Оо) и № 17
(Оз-2) от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-75 от 23.07.2010 г.,
т. 6, № ЕС-Г-61 от 12.07.2011 г., т. 52, № ЕС-Г-16
от 6.03.2012 г., т. 30 и № ЕС-Г-24 от 3.04.2012 г.,
т. 24, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план за регулация на
м. НПЗ Хладилника – Витоша, части север и
юг, по сините и червени линии, цифри и текст, с
корекциите в кафяв и зелен цвят съгласно указания обхват в приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване на
м. НПЗ Хладилника – Витоша, части север и юг,
с корекциите с виолетов и зелен цвят съгласно
указания обхват в приложения проект.
3. Одобрява проект за план-схеми на инженерната инфраструктура в обхвата на проекта
за план за регулация и застрояване на м. НПЗ
Хладилника – Витоша, части север и юг по части:
водоснабдяване, канализация, ел. снабдителна
мрежа, телекомуникации, топлоснабдяване и
газоснабдителна мрежа.
4. От плана за регулация и застрояване се
изключват поради неприключено съдебно производство следните квартали:
4.1. кв. 1, УПИ IV – „За специални нужди“,
УПИ VI – „За озеленяване“, УПИ XXX – „За
безвредно производство, ОДО, търговия, офиси,
хотел, жилища, спорт и атракция, ТП и подземни паркинг-гаражи – 2 нива“, УПИ XXXI – „За
безвредно производство“, ОДО, търговия, офиси,
хотел, жилища, спорт и атракция, ТП и подземни
паркинг-гаражи – 2 нива“;
4.2. кв. 4, УПИ I – 283, 2092, 1078, 1167, 1408,
1609, 1641, 1642 – „За офиси, търговия, складове,
КО, подземни гаражи, бизнес-хотел и жилища“;
4.3. кв. 5, УПИ I – 268, 271, 272, 273, 1569 – „За
КО и офиси“, УПИ VIII 1083, 1085 – „За ел. подстанция“, и УПИ X – „За малко предприятие и
чисто производство“;
4.4. кв. 8, УПИ V-276 – „За КО и производство“;
4.5. кв. 10, УПИ IV.
5. От проекта за плана за регулация се изключват:
5.1. кв. 4, УПИ II-281 – „За „ЖС и КО“, УПИ
III-282 – „За ЖС и КО“, УПИ IV-316a, 1587, 2093,
1349 – „За безвредно производство и КО“, УПИ VI527 – „За КО и производство“, УПИ VII-1349 – „За
безвредно производство и складове“;
5.2. кв. 5, УПИ IV-567 – „За безвредно производство“;
5.3. кв. 9, УПИ VIII-255, 256 – „За ЖС и ОДО“;
5.4. кв. 16, УПИ VIII-80, 1157 – „За КО и ЖС“;
5.5. кв. 19, УПИ X-86, 1092 – „За ЖС“;
5.6. кв. 20, УПИ III-1087, 2091 – „За магазин“.
6. От плана за регулация и застрояване се
изключва:
6.1. кв. 16, УПИ ХIII-76, 1865, 1866, 1867,
106 – „За КО и ЖС“, за който със Заповед № РД09-50-771 от 25.05.2010 г. на главния архитект на
София е допуснато изработването на ПУП.
7. От обхвата на плана за регулация се изключва уличната регулация, която е предвидена
с влезли в сила предходни ПУП, а именно:
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Част север
7.1. източно на кв. 1: улица от о.т. 1 през о.т.
2 и о.т. 3д до о.т. 4;
7.2. северно на кв. 1: тупик от о.т. 7а до о.т. 7б;
7.3. западно на кв. 1: улица от о.т. 8б през о.т.
55а до о.т. 55;
7.4. между кв. 1 и кв. 23: улица от о.т. 56а до
о.т. 55; улица от о.т. 56 през о.т. 56а, о.т. 57, о.т.
58 до о.т. 59;
7.5. кв. 23: тупик от о.т. 56а през о.т. 56б и о.т.
56в до о.т. 56г;
7.6. бул. Никола Вапцаров: от о.т. 9 през о.т.
8в, о.т. 7а, о.т. 7 до о.т. 3а;
7.7. бул. Черни връх: от о.т. 3 през о.т. 8, о.т.
8а, о.т. 8б, о.т. 14, о.т. 56а, о.т. 13 до о.т. 41.
Част юг
7.8. кв. 2: тупик от о.т. 65 до о.т. 65а;
7.9. северно на кв. 2 и кв. 21: улица от о.т. 74
през о.т. 75 до о.т. 76;
7.10. между кв. 10 и кв. 3: улица от о.т. 21 през
о.т. 114 и о.т. 113 до о.т. 112;
7.11. кв. 3: улица от о.т. 10 през о.т. 95, о.т. 96
до о.т. 96а;
7.12. между кв. 6 и кв. 4: улица от о.т. 122 до
о.т. 14а;
7.13. източно на кв. 5: тупик от о.т. 121а до
о.т. 121б;
7.14. между кв. 9 и кв. 5: улица от о.т. 110 през
о.т. 109 и о.т. 119 до о.т. 120;
7.15. между кв. 13 и кв. 5: улица от о.т. 125а
през о.т. 125 и 129 до о.т. 15б; тупик от о.т. 125а
до о.т. 125б;
7.16. между кв. 9, кв. 3 и кв. 5: улица от о.т.
108, о.т. 110, о.т. 111, о.т. 112; о.т. 117г, о.т. 117в,
о.т. 117а, о.т. 117 до о.т. 118; тупик от о.т. 117а до
о.т. 117б;
7.17. между кв. 3 и кв. 12: улица от о.т. 100
през о.т. 101, о.т. 102, о.т. 103, о.т. 104, о.т. 124 и
о.т. 128 до о.т. 15а;
7.18. южно на кв. 13: улица от о.т. 128 до о.т. 129;
7.19. южно на кв. 16: тупик от о.т. 69 – о.т.
130 до о.т. 131;
7.20. между кв. 17 и кв. 18: улица от о.т.
65а – о.т. 27 до о.т. 72;
7.21. южно на кв. 19: тупик от о.т. 70 до о.т.
71; улица от о.т. 33 през о.т. 72 до о.т. 70;
7.22. между кв. 20 и кв. 21: улица от о.т. 62 – о.т.
30 през о.т. 79, о.т. 78 и о.т. 77 до о.т. 75;
7.23. бул. Черни връх: улица от о.т. 41 през о.т.
100, о.т. 48 до о.т. 15;
7.24. бул. Тодор Каблешков: улица от о.т. 15
през о.т. 15а, о.т. 15б, о.т. 15в, о.т. 200, о.т. 41а,
о.т. 14, о.т. 14а, о.т. 14б, о.т. 14в, о.т. 13 до о.т. 12.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Планът за застрояване, попадащ в изключената
част от плана за регулация по т. 6, може да се
прилага след одобряване на плана за регулация
по реда на чл. 15, ал. 3 или 5 или чл. 17, ал. 3 и
5 ЗУТ по отношение на засегнатите имоти.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
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Жалбите се подават в район „Лозенец“ и се
изпращат в Административен съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.

5875

Председател:
Ел. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 256
от 31 май 2012 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление с вх. № ИБК-70-00-798/2007 от 16.06.2011 г.
от „Метрополитен“ – ЕАД, с което е поискано
изменение на плана за регулация (ИПР) на м.
Лозенец – I ч., кв. 274, УПИ I – „За озеленяване
и църква“, кв. 277, УПИ I – „За жилищно строителство“, УПИ II – „За поща“, кв. 279, УПИ
I – „За жилищно строителство“, УПИ VI – „3a
жилищно строителство“, м. Лозенец – II ч., кв.
212, УПИ I – „За училище“, II – „За читалище и
озеленяване“, и улица във връзка с необходимостта
от осигуряване на регулационна обезпеченост за
изграждане на трасето на Метрополитена – II метродиаметър, Метростанция II-11, в съответствие
с изработен транспортно-комуникационен проект.
Приложен е ПТКП на бул. Черни връх при
Метростанция II-11 с обяснителна записка, удостоверение за пълна проектантска правоспособност
на инж. Брадварева, положително становище
peг. № ОД 2418 от 1.06.2011 г. на отдел „Пътна
полиция“ – СДВР, протокол № 16 от 19.04.2011 г.,
т. 3, на Постоянната комисия по транспорт, организация и безопасност на движението при СО
за съгласуване на мотивираното предложение,
както и съгласуване от СО – сектор „ОБД“, на
29.04.2011 г.
Мотивираното предложение е разгледано от
отдел „ТП“, „КТ“, „Правен“ и „Градоустройство“.
Същото е разгледано и прието от ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-54 от 28.06.2011 г., т. 4, с решение главния архитект на Столична община
да издаде заповед за допускане на устройствена
процедура при задължително спазване условията
на отделите на ДАГ.
Мотивираното предложение е изпратено за
съгласуване на основание чл. 134, ал. 7 ЗУТ до
министъра на образованието, младежта и науката
с писмо изх. № ИБК-70-00-798 от 5.07.2011 г. С
писмо изх. № 1004-51 от 20.07.2011 г. на МОМН
е отказано допускане ИПУП.
С писмо изх. № ИБК-70-00-798 от 17.01.2012 г. е
поискано повторно съгласие от МОМН. С писмо
изх. № 1004-51 от 24.02.2012 г. отказът е потвърден.
Със Заповед № РД-09-50-296 от 22.03.2012 г.
на главния архитект на Столична община се
допуска да се изработи проект за изменение на
план за регулация (ИПР) на м. Лозенец – I ч.,
кв. 274, УПИ I – „За озеленяване и църква“,
кв. 277, УПИ I – „За жилищно строителство“,
УПИ II – „За поща“, кв. 279, УПИ I – „За жи-
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лищно строителство“, УПИ VI – „За жилищно
строителство“, м. Лозенец – II ч., кв. 212, УПИ
I – „За училище“, II – „За читалище и озеленяване“ и улица.
С писмо изх. № ИБК-70-00-798 от 22.03.2012 г.
заповедта е изпратена до район „Лозенец“ за
сведение и изпълнение и до заявителя.
Проектът е изработен и представен за одобряване с обяснителна записка към същия и удостоверение за пълна проектантска правоспособност
на инж. В. Христова.
С писмо изх. № ИБК-70-00-798 от 22.03.2012 г.
проектът е изпратен за съобщаване до директора
на „Държавен вестник“ и район „Лозенец“.
Проектът е обявен на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ в ДВ, бр. 25 от 2012 г.
С писмо изх. № 1004-51 от 22.03.2012 г. министърът на образованието, младежта и науката
е съгласувал исканото ИПУП.
С писмо per. № АБ-66-02-70[1] от 7.05.2012 г. на
главния архитект на район „Лозенец“ проектът е
върнат след съобщаване в НАГ с информация, че
няма постъпили възражения в законоустановения
срок. Приложен е констативен протокол.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с решение по протокол № ЕС-Г-37 от 15.05.2012 г., т. 30.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Със Заповед № РД-09-50-935 от 4.07.2011 г.
главният архитект на Столична община като
орган по чл. 135, ал. 5 във връзка с ал. 1 ЗУТ и
Заповед № РД-09-3345 от 29.05.2008 г. на кмета
на СО е допуснал изработването на изменение
на действащия подробен устройствен план – изменение на плана за регулация (ИПР) на м.
Лозенец – I ч., кв. 274, УПИ I – „За озеленяване
и църква“, кв. 277, УПИ I – „За жилищно строителство“, УПИ II – „За поща“, кв. 279, УПИ
I – „За жилищно строителство“, УПИ VI – „За
жилищно строителство“, м. Лозенец – II ч., кв.
212, УПИ I – „За училище“, II – „За читалище и
озеленяване“ и улица.
Действащите планове за регулация на м.
Лозенец – I ч., и м. Лозенец – II ч., предмет на
изменението, са одобрени съответно със заповеди
№ РД-09-50-149 от 17.03.1999 г. и № РД-09-50-739
от 28.12.1994 г. на главния архитект на София и
решение на СОС № 643 от 12.07.2007 г.
Изменен ие т о на ул и ч ната рег ула ц и я по
бул. Черни връх се налага от необходимостта
за регулационно обезпечаване на подходи към
Метростанция II-11 и осигуряване на по-добро
транспортно обслужване на територията в съответствие с ПТКП, съгласувано с ОПП – СДВР и
СО – сектор „ОБД“.
Продължаване на улица от о.т. 96а – о.т. 227а
също се налага с цел обезпечаване на съгласувания ПТКП.
Изменението на уличната регулация води до
изменение границите на УПИ I – „За озеленяване и църква“, кв. 274; УПИ II – „За читалище и
озеленяване“, и УПИ I – „За училище и вход за
подземен паркинг“, кв. 212; УПИ I – „За жилищно
строителство“ и УПИ II – „За поща“, кв. 277; УПИ
I – „За жилищно строителство“, и УПИ VI – „За
жилищно строителство“, кв. 279.
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С регулационното осигуряване на подход към
подземен паркинг в УПИ I, кв. 212, същият става част от уличната регулация и се извежда със
самия паркинг извън рамките на УПИ I, което
налага изменение в предназначението на същото
с отпадане отреждането „За вход за подземен
паркинг“. УПИ I остава с предназначение „За
училище“.
Предназначението на останалите изменени
УПИ не се променя.
Метрополитенът е собственост на СО и обезпечаването му с подходи е нова общинска нужда
за обект – общинска собственост.
Предвид горното, за изменението на уличната
регулация, а оттам и за границите на прилежащите УПИ, е налице основание по чл. 134, ал. 2
във връзка с ал. 1, т. 1 и 2 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – допускане
изработването на ПУП при налице на основание
по чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ, внесеният проект е съобщен на заинтересованите
лица, съгласуван е от отделите в НАГ, разгледан
е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Изменението на ПР не противоречи на ОУП
на СО, с което е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Планът за регулация е изработен върху действащите план за регулация и кадастрален план,
с което е спазено изискването на чл. 115, ал. 1
и 2 ЗУТ.
На основание чл. 134, ал. 7 ЗУТ проектът е
съгласуван с МОМН.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 136, ал. 1, чл. 134, ал. 2 във
връзка с ал. 1, т. 1 и 2 ЗУТ; протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-37 от 15.05.2012 г., т. 30, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за изменение на уличната
регулация по бул. Черни връх с осигуряване на
подходи към Метростанция II-11; Изменение на
план за регулация (ИПР) на м. Лозенец – I ч.,
кв. 274, УПИ I – „За озеленяване и църква“;
кв. 277, УПИ I – „За жилищно строителство“,
УПИ II – „За поща“; кв. 279, УПИ I – „За жилищно строителство“, УПИ VI – „За жилищно
строителство“, и на м. Лозенец – II ч., кв. 212,
УПИ I – „За училище“, II – „За читалище и озеленяване“, улица по о.т. 96а – 227а по кафявите
и зелените линии, цифри, текст и защриховки
съгласно приложения проект.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Лозенец“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
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Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.

5876

Председател:
Ел. Герджиков

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 225
от 11 юни 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 243 от
13.05.2010 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 18.07.2012 г. от 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поземлен имот с пл. № 1099, София, м. Факултета, ул.
Ив. Гарванов, ъгъла с ул. Медковец, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Красна
поляна“.
2. Начална тръжна цена – 18 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1800 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 16.07.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

5952

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 226
от 11 юни 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 58 от 9.02.
2012 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за
приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 19.07.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на мага-
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зин № 2, София, ж. к. Люлин, бл. 370, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 105 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 10 500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 17.07.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
5953
РЕШЕНИЕ № 227
от 11 юни 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 58 от 9.02.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 17.07.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин № 1
(сутерен), София, ж. к. Люлин, бл. 370, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 71 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 7100 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 13.07.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
5951
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РЕШЕНИЕ № 228
от 11 юни 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 514 от
28.07.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 25.07.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
поземлен имот с идентификатор 68134.403.320
(УПИ IX, кв. 512, м. ГГЦ зона Г-14), София, ул.
Стара планина 4, обособена част от капитала
на „Спортна София – 2000“ – ЕАД, с право на
собственост върху поземления имот.
2. Начална тръжна цена – 900 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 90 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 23.07.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 1200 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

5954

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 229
от 11 юни 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 362 от
9.06.2012 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 26.07.2012 г. от 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ
XXVIII-525, 528, София , кв. 11а, м. Витоша – ВЕЦ
„Симеоново“, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Студентски“.
2. Начална тръжна цена – 572 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 57 200 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 24.07.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

5955

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-06
от 13 юни 2012 г.
На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решение-протокол № 24 от
17.09.2009 г. на Общинския съвет – гр. Бургас,
и решениe-протокол № 11 от 11.06.2012 г. на
Надзорния съвет Агенцията за приватизация и
публично-частно партньорство – Бургас, реши:
1. Да се проведe на 16-ия ден от датата на
обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 17 ч. в залата на Община Бургас, ул.
Александровска 26, публичeн търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищeн
имот: обособен обект – почивна база (собственост на „Благоустройствени строежи“ – ЕООД)
в лесопарк „Росенец“, Бургас, със застроена
площ 295 кв.м, с начална тръжна цена в размер
267 000 лв., стъпка на наддаване 2800 лв. и депозит за участие 26 700 лв.
2. Тръжната документация се закупува в
АППЧП, ул. Конт Андрованти 1 – 3, ет. 3, всеки
работен ден от 9 до 17 ч., в срок до 15-ия ден
включително от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ на цена 200 лв., платими в брой в касата на агенцията. Физическите
лица закупуват лично или с нотариално заверено
пълномощно. Юридическите лица представят
удостоверение за актуално състояние и документ
за самоличност, ако закупуват лично или с пълномощно, издадено от управителя (директора),
което да е нотариално заверено, ако се закупува
чрез пълномощник.
3. Депозитът за участие се внася по банков
път до 15-ия ден включително от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
по IBAN сметка на АППЧП – Бургас, № BG
28 SOMB 9130 32 23998456, BIC на „Общинска
банка“ – АД, Бургас, SOMBBGSF. Връщането
на депозита се извършва безкасово – с платежно
нареждане по банковата сметка на кандидата в
срок пет работни дни след изтичането на срока
за обжалване на решението на Надзорния съвет
на Агенцията за приватизация и публично-частно
партньорство – Бургас, за определяне на спечелилия участник.
4. Огледът на обекта се извършва през всички
работни дни до 15-ия ден включително от датата
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на обнародването на решението в „Държавен
вестник“ след представен платежен документ за
закупена тръжна документация.
5. Срок и място за подаване на предложенията
за участие в търга – в агенцията всеки работен ден
до 15-я ден включително от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“. Изпращане
на предложения по пощенски път не се допуска.
6. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори
за придобиване на дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване
на вземания, както и поемане на менителни
задължения.

5858

Председател на Надзорния съвет:
Г. Георгиев

ОБЩИНА ЛОВЕЧ
РЕШЕНИЕ № 126
от 22 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 132, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Ловеч, реши:
1. Одобрява представения проект за подробен
устройствен план – план за регулация и застроя
ване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 43952.533.118 по плана на новообразуваните
имоти на м. Калето, землище гр. Ловеч, който
влиза в сила с влизането в сила на решението
на Общинския съвет.
2. Възлага на кмета на Община Ловеч изпълнението на всички действия за правилното
и законосъобразно изпълнение на процедурите
по прилагане на влезлия в сила подробен устройствен план.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Ловеч до Административния съд – Ловеч.

5753

Председател:
К. Маринова

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 122
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 8 ЗОС
и § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на ЗОС
и след разисквания Общинският съвет – гр. Пазарджик, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на УПИ І – Регионално депо за ТБО, в обхват на поземлени имоти
№ 701, 207, 278, 298, 461, 463, 67001, 67002, 67003,
67004, 68002, 68003, 68004, 68005, 68006, 69001,
69002, 69003, 69004, 69006, 69007, 69008, 69009,
69010, 69011, 70003, 70004, 70005, 70006, 70007,
70008, 70009, 70011, 70012, 70013 и 70014 в местност Баира, землище с. Алеко Константиново,
община Пазарджик, област Пазарджик, както и
парцеларните планове за водопровод от края на
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регулацията на с. Алеко Константиново до обект
„Регионално депо за ТБО“ и за канализация от
обекта до определената точка на заустване.
Решението по т. 1 може да се обжалва чрез
Общинския съвет – гр. Пазарджик, пред Административния съд – Пазарджик, в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
2. По изложените мотиви и на основание чл. 60
АПК разпорежда на кмета на общината предварително изпълнение на подробния устройствен
план – план за регулация и застрояване на УПИ
І – Регионално депо за ТБО, в местност Баира,
землище с. Алеко Константиново, община Пазарджик, област Пазарджик, като проведе законовите процедури по отчуждаване на засегнатите
от плана имоти.
Решението в част та относно допуснатото
предварително изпълнение може да се обжалва
чрез Общинския съвет – гр. Пазарджик, пред
Административния съд – Пазарджик, в тридневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.

5902

Председател:
Х. Харалампиев

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ЗАПОВЕД № РД-09-282
от 15 юни 2012 г.
На основание чл. 32, чл. 34а, ал. 2, чл. 34в,
ал. 2 и чл. 39, ал. 1, предложение второ от Закона
за държавната собственост, чл. 63б от Закона за
енергетиката, съвместна Заповед № РД-02-141319 от 18.05.2012 г./ЗМФ-614 от 19.05.2012 г. на
министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите, писмо с
вх. № 04-00-887 от 5.06.2012 г. на зам.-министъра
на регионалното развитие и благоустройството,
чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния
кодекс, искане вх. № 04-00-887 от 13.06.2012 г.
на „Мини Марица-изток“ – ЕАД, гр. Раднево, и
административна преписка вх. № 04-00-887 от
2012 г. нареждам:
1. Отчуждавам поземлен имот № 013001, целият
с площ 39,040 дка, намиращ се в м. Кара топрак,
в землището на с. Трояново, община Раднево,
област Стара Загора, с начин на трайно ползване:
нива, категория на земята при неполивни условия:
четвърта, собственост на Ганчо Станев Делев, за
задоволяване на държавна нужда, която не може
да бъде задоволена по друг начин, а именно: добив на енергийни ресурси – лигнитни въглища,
в частност за развитие на минните работи пред
фронта на рудник „Трояново север“, от находище
„Източномаришки въглищен басейн“, общини
Раднево и Гълъбово, област Стара Загора, в изпълнение на дейностите по утвърдения цялостен
работен проект за добив. Дейността по добив
на енергийни ресурси в обема, осъществяван
от „Мини Марица-изток“ – ЕАД, гр. Раднево, е
такава за задоволяване на държавна нужда по
смисъла на § 1, т. 24б от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката (ЗЕ).
2. Размерът на паричното обезщетение е в
размер 38 827,62 лв. съгласно експертна оценка
за определяне на пазарната стойност на имота
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от март 2012 г., изготвена от оценител по реда на
глава трета от Закона за държавната собственост,
което да се изплати на собственика след влизане
в сила на заповедта.
3. Допускам предварително изпълнение на
заповедта за принудително отчуждаване поради
необходимост от защита на особено важни държавни интереси със следните мотиви:
С Решение № 755 от 21.09.2004 г. на Министерския съвет на Република България рудник
„Трояново север“ е обявен за стратегически обект
от национално значение в енергетиката.
С Решение № 655 на МС от 13.07.2005 г. и
концесионен договор от 11.08.2005 г. на „Мини
Марица-изток“ – ЕАД, Раднево, област Стара
Загора, е предоставена концесия за добив на
подземни богатства, твърди горива – лигнитни
въглища, от находище „Източномаришки въглищен басейн“, общини Раднево и Гълъбово, област
Стара Загора. Горепосоченият частен поземлен
имот попада в границите на концесионната площ
и за него е налице влязъл в сила специализиран
подробен устройствен план, одобрен със Заповед
№ РД-02-14-1360 от 28.08.2011 г. на министъра
на регионалното развитие и благоустройството.
Концесионерът е отправил предложение до собственика на горепосочения имот за придобиването
му по пазарна цена, определена по реда на глава
трета от Закона за държавната собственост, но
не е постигнато съгласие.
„Мини Марица-изток“ – ЕАД, Раднево, е енергийно предприятие – концесионер, което осъществява добив на енергийни ресурси за промишлено
производство на електрическа и топлинна енергия
въз основа на предоставена концесия, като количеството на добитите енергийни ресурси е в
обем над 50 на сто от добитите на територията
на страната годишни количества за този енергиен
ресурс. Това представлява „добив на енергийни
ресурси за задоволяване на държавна нужда“ по
смисъла на § 1, т. 24б от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката.
Добивът се осъществява по открит способ и
не е налице технологична възможност същият
да продължи без навлизане в отчуждавания
имот. Това спира работата на рудник „Трояново
север“ и оттам се нарушават работният план за
осъществяване на концесията и бизнес планът на
дружеството – приет и одобрен от принципала, с
едноличен собственик на капитала – държавата,
което се подкрепя от изготвения технологичен
и финансово-икономически анализ. Липсата на
възможност за своевременно осъществяване на
добива ще доведе до невъзможност за задоволяване на нуждите от този енергиен ресурс както
по отношение на населението, така и на големите
производители на топло- и електроенергия. Това,
от своя страна, застрашава енергийната сигурност
на страната.
4. Предвид допуснатото предварително изпълнение, обезщетението да се внесе в тридневен
срок от влизане в сила на разпореждането за
това от „Мини Марица-изток“ – ЕАД, гр. Раднево, по сметка IBAN BG33 UNCR 7527 3387
3499 38, BIG код UNCR BGSF при Уникредит
Булбанк, филиал Стара Загора, на областната
администрация – Стара Загора. Изплащането на
обезщетението ще се извърши след 23.07.2012 г.
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при влизане в сила на заповедта и представяне
на банкова сметка от правоимащия в областната
администрация – Стара Загора.
Заповедта подлежи на обжалване чрез областния управител пред Административния съд – Стара Загора, в 14-дневен срок от обнародването є
в „Държавен вестник“.
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“ чрез
областния управител пред Административния
съд – Стара Загора.

5956

Областен управител:
Н. Недялков

ЗАПОВЕД № РД-09-283
от 15 юни 2012 г.
На основание чл. 32, чл. 34а, ал. 2, чл. 34в,
ал. 2 и чл. 39, ал. 1, предложение второ от Закона
за държавната собственост, чл. 63б от Закона за
енергетиката, съвместна Заповед № РД-02-141319 от 18.05.2012 г./ЗМФ-614 от 19.05.2012 г. на
министъра на регионалното развитие и благоус
тройството и министъра на финансите, писмо с
вх. № 04-00-887 от 5.06.2012 г. на зам.-министъра
на регионалното развитие и благоустройството,
чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния
кодекс, искане вх. № 04-00-887 от 13.06.2012 г.
на „Мини Марица-изток“ – ЕАД, гр. Раднево, и
административна преписка вх. № 04-00-887/2012 г.
нареждам:
1. Отчуждавам поземлен имот № 025027, целият
с площ 7,654 дка, намиращ се в м. Тачова могила,
в землището на с. Трояново, община Раднево,
област Стара Загора, с начин на трайно ползване:
нива, категория на земята при неполивни условия:
четвърта, собственост на Иван Коев Динев, за
задоволяване на държавна нужда, която не може
да бъде задоволена по друг начин, а именно: добив на енергийни ресурси – лигнитни въглища,
в частност за развитие на минните работи пред
фронта на рудник „Трояново север“, от находище
„Източномаришки въглищен басейн“, общини
Раднево и Гълъбово, област Стара Загора, в изпълнение на дейностите по утвърдения цялостен
работен проект за добив. Дейността по добив
на енергийни ресурси в обема, осъществяван
от „Мини Марица-изток“ – ЕАД, гр. Раднево, е
такава за задоволяване на държавна нужда по
смисъла на § 1, т. 24б от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката (ЗЕ).
2. Размерът на паричното обезщетение е в
размер 7654 лв. съгласно експертна оценка за
определяне на пазарната стойност на имота от
март 2012 г., изготвена от оценител по реда на
глава трета от Закона за държавната собственост,
което да се изплати на собственика след влизане
в сила на заповедта.
3. Допускам предварително изпълнение на
заповедта за принудително отчуждаване поради
необходимост от защита на особено важни държавни интереси със следните мотиви:
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С Решение № 755 от 21.09.2004 г. на Министерския съвет на Република България рудник
„Трояново север“ е обявен за стратегически обект
от национално значение в енергетиката.
С Решение № 655 на МС от 13.07.2005 г. и
концесионен договор от 11.08.2005 г. на „Мини
Марица-изток“ – ЕАД, Раднево, област Стара
Загора, е предоставена концесия за добив на
подземни богатства, твърди горива – лигнитни
въглища от находище „Източномаришки въглищен басейн“, общини Раднево и Гълъбово, област
Стара Загора. Горепосоченият частен поземлен
имот попада в границите на концесионната площ
и за него е налице влязъл в сила специализиран
подробен устройствен план, одобрен със Заповед
№ РД-02-14-1360 от 28.08.2011 г. на министъра
на регионалното развитие и благоустройството.
Концесионерът е отправил предложение до собственика на горепосочения имот за придобиването
му по пазарна цена, определена по реда на глава
трета от Закона за държавната собственост, но
не е постигнато съгласие.
„Мини Марица-изток“ – ЕАД, Раднево, е енергийно предприятие – концесионер, което осъществява добив на енергийни ресурси за промишлено
производство на електрическа и топлинна енергия
въз основа на предоставена концесия, като количеството на добитите енергийни ресурси е в
обем над 50 на сто от добитите на територията
на страната годишни количества за този енергиен
ресурс. Това представлява „добив на енергийни
ресурси за задоволяване на държавна нужда“ по
смисъла на § 1, т. 24б от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката.
Добивът се осъществява по открит способ и
не е налице технологична възможност същият
да продължи без навлизане в отчуждавания
имот. Това спира работата на рудник „Трояново
север“ и оттам се нарушават работният план за
осъществяване на концесията и бизнес планът на
дружеството – приет и одобрен от принципала, с
едноличен собственик на капитала – държавата,
което се подкрепя от изготвения технологичен
и финансово-икономически анализ. Липсата на
възможност за своевременно осъществяване на
добива ще доведе до невъзможност за задоволяване на нуждите от този енергиен ресурс както
по отношение на населението, така и на големите
производители на топло- и електроенергия. Това,
от своя страна, застрашава енергийната сигурност
на страната.
4. Предвид допуснатото предварително изпълнение, обезщетението да се внесе в тридневен
срок от влизане в сила на разпореждането за
това от „Мини Марица-изток“ – ЕАД, гр. Раднево, по сметка IBAN BG33 UNCR 7527 3387
3499 38, BIG код UNCR BGSF при Уникредит
Булбанк, филиал Стара Загора, на Областната
администрация – Стара Загора. Изплащането на
обезщетението ще се извърши след 23.07.2012 г.
при влизане в сила на заповедта и представяне
на банкова сметка от правоимащия в областната
администрация – Стара Загора.
Заповедта подлежи на обжалване чрез областния управител пред Административния съд – Стара Загора, в 14-дневен срок от обнародването є
в „Държавен вестник“.
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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“ чрез
областния управител пред Административния
съд – Стара Загора.

5957

Областен управител:
Н. Недялков

ЗАПОВЕД № РД-09-284
от 15 юни 2012 г.
На основание чл. 32, чл. 34а, ал. 2, чл. 34в,
ал. 2 и чл. 39, ал. 1, предложение второ от Закона
за държавната собственост, чл. 63б от Закона за
енергетиката, съвместна Заповед № РД-02-141319 от 18.05.2012 г./ЗМФ-614 от 19.05.2012 г. на
министъра на регионалното развитие и благо
устройството и министъра на финансите, писмо с
вх. № 04-00-887 от 5.06.2012 г. на зам.-министъра
на регионалното развитие и благоустройството,
чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния
кодекс, искане вх. № 04-00-887 от 13.06.2012 г.
на „Мини Марица-изток“ – ЕАД, гр. Раднево, и
административна преписка вх. № 04-00-887/2012 г.
нареждам:
1. Отчуждавам поземлен имот № 025021, целият
с площ 9,515 дка, намиращ се в м. Тачова могила,
в землището на с. Трояново, община Раднево,
област Стара Загора, с начин на трайно ползване:
нива, категория на земята при неполивни условия:
четвърта, собственост на Георги Русев Иванов, за
задоволяване на държавна нужда, която не може
да бъде задоволена по друг начин, а именно: добив на енергийни ресурси – лигнитни въглища,
в частност за развитие на минните работи пред
фронта на рудник „Трояново север“, от находище
„Източномаришки въглищен басейн“, общини
Раднево и Гълъбово, област Стара Загора, в изпълнение на дейностите по утвърдения цялостен
работен проект за добив. Дейността по добив
на енергийни ресурси в обема, осъществяван
от „Мини Марица-изток“ – ЕАД, гр. Раднево, е
такава за задоволяване на държавна нужда по
смисъла на § 1, т. 24б от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката (ЗЕ).
2. Размерът на паричното обезщетение е в
размер 9515 лв. съгласно експертна оценка за
определяне на пазарната стойност на имота от
март 2012 г., изготвена от оценител по реда на
глава трета от Закона за държавната собственост,
което да се изплати на собственика след влизане
в сила на заповедта.
3. Допускам предварително изпълнение на
заповедта за принудително отчуждаване поради
необходимост от защита на особено важни държавни интереси със следните мотиви:
С Решение № 755 от 21.09.2004 г. на Министерския съвет на Република България рудник
„Трояново север“ е обявен за стратегически обект
от национално значение в енергетиката.
С Решение № 655 на МС от 13.07.2005 г. и
концесионен договор от 11.08.2005 г. на „Мини
Марица-изток“ – ЕАД, Раднево, област Стара
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Загора, е предоставена концесия за добив на
подземни богатства, твърди горива – лигнитни
въглища, от находище „Източномаришки въглищен басейн“, общини Раднево и Гълъбово, област
Стара Загора. Горепосоченият частен поземлен
имот попада в границите на концесионната площ
и за него е налице влязъл в сила специализиран
подробен устройствен план, одобрен със Заповед
№ РД-02-14-1360 от 28.08.2011 г. на министъра
на регионалното развитие и благоустройството.
Концесионерът е отправил предложение до собственика на горепосочения имот за придобиването
му по пазарна цена, определена по реда на глава
трета от Закона за държавната собственост, но не
е постигнато съгласие.
„Мини Марица-изток“ – ЕАД, Раднево, е енергийно предприятие – концесионер, което осъществява добив на енергийни ресурси за промишлено
производство на електрическа и топлинна енергия въз основа на предоставена концесия, като
количеството на добитите енергийни ресурси е в
обем над 50 на сто от добитите на територията
на страната годишни количества за този енергиен
ресурс. Това представлява „добив на енергийни
ресурси за задоволяване на държавна нужда“ по
смисъла на § 1, т. 24б от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката.
Добивът се осъществява по открит способ и
не е налице технологична възможност същият
да продължи без навлизане в отчуждавания
имот. Това спира работата на рудник „Трояново
север“ и оттам се нарушават работният план за
осъществяване на концесията и бизнес планът на
дружеството – приет и одобрен от принципала, с
едноличен собственик на капитала – държавата,
което се подкрепя от изготвения технологичен
и финансово-икономически анализ. Липсата на
възможност за своевременно осъществяване на
добива ще доведе до невъзможност за задоволяване на нуждите от този енергиен ресурс както
по отношение на населението, така и на големите
производители на топло- и електроенергия. Това,
от своя страна, застрашава енергийната сигурност
на страната.
4. Предвид допуснатото предварително изпълнение, обезщетението да се внесе в тридневен
срок от влизане в сила на разпореждането за
това от „Мини Марица-изток“ – ЕАД, гр. Раднево, по сметка IBAN BG33 UNCR 7527 3387
3499 38, BIG код UNCR BGSF при Уникредит
Булбанк, филиал Стара Загора, на областната
администрация – Стара Загора. Изплащането на
обезщетението ще се извърши след 23.07.2012 г.
при влизане в сила на заповедта и представяне
на банкова сметка от правоимащия в областната
администрация – Стара Загора.
Заповедта подлежи на обжалване чрез областния управител пред Административния съд – Стара Загора, в 14-дневен срок от обнародването є
в „Държавен вестник“.
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“ чрез
областния управител пред Административния
съд – Стара Загора.
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Областен управител:
Н. Недялков
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65. – Националната агенция за оценяване и акредитация на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Закона
за висшето образование обнародва следната информация за резултатите от акредитационни процедури
и оценяване на проекти за периода 1.05.2011 г. – 30.04.2012 г.:
Институционално акредитирани висши училища в Република България, техните основни звена и
филиали
№

Акредитирано висше училище,
основни звена, филиали

Дата на получена акредитация, приравнена оценка1/оценка

Срок на валидност
на акредитацията

1

2

3

4

1.

Аграрен университет – Пловдив
Факултет по растителна защита и агроекология
Факултет по агрономство
Факултет по лозаро-градинарство
Факултет по икономика
Департамент по езикова подготовка и спорт

2.11.2006 г.
приравнена оценка
9,28

2.11.2012 г.
в ход процедура за
институционална акредитация

2.

Академия за музикално, танцово и изобразително
изкуство – Пловдив
Факултет „Музикална педагогика“
Факултет „Музикален фолклор и хореография“
Факултет „Изобразителни изкуства“
Департамент за езикова и специализирана подготовка

29.06.2006 г.
приравнена оценка
9,12

29.06.2012 г.
в ход процедура за
институционална акредитация

3.

Академия на Министерството на вътрешните работи
Факултет „Полиция“
Факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“

3.10.2007 г.
приравнена оценка
8,12

3.10.2013 г.

4.

Американски университет в България – Благоевград
Академично направление „Естествени науки и математика“
Академично направление „Компютърни науки“
Академично направление „Журналистика и масови
комуникации“
Академично направление „Европеистика, история
и политика“
Академично направление „Икономика“
Академично направление „Бизнес администрация“
Академично направление „Изкуство, езици и литература“
Филиал на Американския университет в България – Благоевград, със седалище в София

20.07.2006 г.
приравнена оценка
8,12

20.07.2012 г.
в ход процедура за
институционална акредитация

5.

Бургаски свободен университет
Център по икономически и управленски науки
Център по юридически науки
Център по информатика, технически и природни науки
Център по хуманитарни науки

4.05.2006 г.
приравнена оценка
7,60

4.05.2012 г.
в ход процедура за
институционална акредитация

6.

Варненски свободен университет ,,Черноризец Храбър“
Факултет „Международна икономика и админист
рация“
Юридически факултет
Архитектурен факултет
Департамент за чуждоезиково обучение
Филиал в Смолян

27.07.2006 г.
приравнена оценка
8,36

27.07.2012 г.
в ход процедура за
институционална акредитация

1
Приравнена оценка на ВУ с неизтекла институционална акредитация съгласно Правила за приравняване на оценките от четирибалната система „много добра“, „добра“, „задоволителна“ и „незадоволителна“ към оценките от десетобалната система по чл. 79, ал. 1 ЗВО, приети от Акредитационния съвет
на 29.09.2011 г. (протокол № 27).
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1

2

3

4

7.

Великотърновски университет ,,Св. св. Кирил и
Методий“
Филологически факултет
Исторически факултет
Юридически факултет
Факултет по изобразително изкуство
Педагогически факултет
Стопански факултет
Философски факултет
Православен богословски факултет
Факултет „Математика и информатика“
Филиал – Враца (ПМС № 261 от 9.09.2011 г.)
Педагогически колеж – Плевен

29.06.2006 г.
приравнена оценка
7,84

29.06.2012 г.
в ход процедура за
институционална акредитация

8.

Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“ – Варна
Факултет „Навигационен“
Факултет „Инженерен“
Департамент за следдипломна квалификация

27.04.2006 г.
приравнена оценка
8,60

27.04.2012 г.
в ход процедура за
институционална акредитация

9.

Висше строително училище „Любен Каравелов“
Строителен факултет
Архитектурен факултет
Колеж по строителство

29.09.2005 г.
приравнена оценка
7,72

29.09.2011 г.
в ход процедура за
институционална акредитация

10.

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“
Факултет „Техника и строителни технологии в
транспорта“
Факултет „Транспортен мениджмънт“ (преименуван
от факултет „Техника, технология и управление в
транспорта“ с решение на Академичния съвет от
3.06.2009 г.)
Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в
транспорта“ (преименуван от факултет „Транспортна
инфраструктура“ с решение на Академичния съвет
от 3.06.2009 г.)

22.06.2006 г.
приравнена оценка
7,28

22.06.2012 г.
в ход процедура за
институционална акредитация

11.

Висше училище по застраховане и финанси – София
Академична програма „Финанси, застраховане,
счетоводство“
Академична програма „Бизнес, мениджмънт и маркетинг“ – решение на Настоятелството от 21.01.2010 г.

27.03.2008 г.
приравнена оценка
6,78

27.03.2014 г.

12.

Висше училище по агробизнес и развитие на реги- открито с решение
със статут на акреоните – Пловдив
на Народното събра- дитирано висше учи(след положително оценен проект за преобразуване
ние от
лище до 15.07.2013 г.
на Висше училище „Земеделски колеж“ – Пловдив)
6.07.2011 г.
Факултет по икономика и управление
Департамент по технологии
Филиал – Велико Търново
Филиал – Русе

13.

Военна академия „Георги Стойков Раковски“
Факултет „Национална сигурност и отбрана“
Факултет „Командно-щабен“
Институт за перспективни изследвания за отбраната
Департамент „Езиково обучение“
Филиал на Академията

23.02.2012 г.
oценка
8,92

23.02.2017 г.

14.

Европейски колеж по икономика и управление – Пловдив
Катедра „Икономика“
Катедра „Администрация и управление“
Катедра „Математика и информатика“
Катедра „Чужди езици“

18.09.2008 г.
приравнена оценка
9,00

18.09.2014 г.
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15.

Европейски политехнически университет – Перник

16.

Икономически университет – Варна
Финансово-счетоводен факултет
Стопански факултет
Факултет „Информатика“
Факултет „Управление“
Колеж по туризъм

9.02.2006 г.
приравнена оценка
8,56

9.02.2012 г.
в ход процедура за
институционална акредитация

17.

Колеж по икономика и администрация – Пловдив
Катедра „Икономика“
Катедра „Туризъм“
Катедра „Администрация и управление“
(решение на Академичния съвет от 27.06.2009 г.)

1.07.2010 г.
приравнена оценка
7,08

1.07.2016 г.

18.

Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг – София
Катедра „Икономика и мениджмънт“
Катедра „Маркетинг и търговия“
Катедра „Информатика и чуждоезиково обучение“

2.03.2006 г.
приравнена оценка
6,14

2.03.2012 г.
в ход процедура за
институционална акредитация

19.

Колеж по телекомуникации и пощи – София
Катедра „Телекомуникационна техника“
Катедра „Безжични комуникации и разпръскване“
Катедра „Мениджмънт в съобщенията“
Катедра „Фундаментална подготовка“

1.03.2007 г.
приравнена оценка
7,76

1.03.2013 г.
в ход процедура за
институционална акредитация

20.

Колеж по туризъм – Благоевград
Катедра „Туризъм“
Катедра „Бизнес администрация“

отказана институционална акредитация – Протокол № 9
от 6.03.2008 г.

в ход процедура за
нова институционалнa акредитация

21.

Лесотехнически университет – София
Факултет „Горско стопанство“
Факултет „Горска промишленост“
Факултет по „Стопанско управление“
Агрономически факултет
Факултет по „Ветеринарна медицина“
Факултет „Екология и ландшафтна архитектура“

6.07.2006 г.
приравнена оценка
7,98

6.07.2012 г.
в ход процедура за
институционална акредитация

22.

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов
Стоянов“ – Варна
Факултет по медицина
Факултет по дентална медицина
Факултет по обществено здравеопазване
Факултет по фармация
Медицински колеж – Варна
Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт

6.04.2006 г.
приравнена оценка
8,72

6.04.2012 г.
в ход процедура за
институционална акредитация

23.

Медицински университет – Плевен
Факултет по медицина
Факултет по обществено здраве
Факултет по здравни грижи
Медицински колеж – Плевен
Департамент за езиково и специализирано обучение

19.03.2009 г.
приравнена оценка
9,00

19.03.2015 г.

24.

Медицински университет – Пловдив
Медицински факултет
Факултет по дентална медицина
Фармацевтичен факултет
Факултет по обществено здраве
Медицински колеж – Пловдив
Департамент за езиково и специализирано обучение

9.02.2006 г.
приравнена оценка
9,04

9.02.2012 г.
в ход процедура за
институционална акредитация

открит с решение на със статут на акреНародното събрание дитирано висше учиот 10.06.2010 г.
лище до 18.06.2012 г.
(ДВ, бр. 46 от
2010 г.)
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25.

Медицински университет – София
Медицински факултет
Факултет по дентална медицина
Фармацевтичен факултет
Факултет по обществено здраве
Департамент по езиково обучение и студентски спорт
Медицински колеж „Й. Филаретова“ – София
Филиал – Враца

27.07.2006 г.
приравнена оценка
9,24

27.07.2012 г.
в ход процедура за
институционална акредитация

26.

Висше училище „Международен колеж „Албена“
Катедра „Туризъм“
Катедра „Икономика и управление“

3.08.2006 г.
приравнена оценка
6,72

3.08.2012 г.

27.

Международно висше бизнес училище – Ботевград
Академична програма „Икономика и управление“

9.03.2006 г.
приравнена оценка
6,88

9.03.2012 г.
в ход процедура за
институционална акредитация

28.

Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски“ – София
Миннотехнологичен факултет
Минно-електромеханичен факултет
Геологопроучвателен факултет
Хуманитарен департамент
Филиал в гр. Кърджали

11.05.2006 г.
приравнена оценка
8,04

11.05.2012 г.
в ход процедура за
институционална акредитация

29.

Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново
Факултет „Общовойскови“
Факултет „Артилерия, противовъздушна отбрана и
комуникационни и информационни системи“
Факултет „Авиационен“
Департамент „Чуждоезиково обучение“

15.12.2011 г.
оценка 8,65

15.12.2016 г.

30.

Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София
Факултет „Сценични изкуства“
Факултет „Екранни изкуства“

23.02.2006 г.
приравнена оценка
8,92

23.02.2012 г.
в ход процедура за
институционална акредитация

31.

Национална музикална академия „Проф. Панчо
Владигеров“
Теоретико-композиторски и диригентски факултет
Инструментален факултет
Вокален факултет

5.07.2007 г.
приравнена оценка
8,96

5.07.2013 г.

32.

Национална спортна академия – София
Учителски факултет
Треньорски факултет
Факултет „Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация“
Департамент за езиково обучение и информационни
технологии

13.07.2006 г.
приравнена оценка
9,24

13.07.2012 г.

33.

Национална художествена академия – София
Факултет за изящни изкуства
Факултет за приложни изкуства

20.04.2006 г.
приравнена оценка
8,96

20.04.2012 г.
в ход процедура за
институционална акредитация

34.

Нов български университет – София
Факултет за базово образование
Бакалавърски факултет
Магистърски факултет

22.06.2006 г.
приравнена оценка
6,68

22.06.2012 г.
в ход процедура за
институционална акредитация
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35.

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Биологически факултет
Педагогически факултет
Факултет „Икономически и социални науки“
Факултет „Математика и информатика“
Физически факултет
Филологически факултет
Философско-исторически факултет
Химически факултет
Юридически факултет
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Филиал „Любен Каравелов“ – Кърджали
Филиал – Смолян
Технически колеж – Смолян

4.01.2007 г.
приравнена оценка
8,72

4.01.2013 г.
в ход процедура за
институционална акредитация

36.

Русенски университет „Ангел Кънчев“
Аграрно-индустриален факултет
Транспортен факултет
Машинно-технологичен факултет
Факултет „Електротехника, електроника и автоматика“
Факултет „Природни науки и образование“
Факултет „Бизнес и мениджмънт“
Юридически факултет
Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ (след
проект за преобразуване на Факултет „Обществено
здраве“)
Филиал – Силистра
Филиал – Разград

26.01.2006 г.
приравнена оценка
8,28

26.01.2012 г.
в ход процедура за
институционална акредитация

37.

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Исторически факултет
Факултет по славянски филологии
Факултет по класически и нови филологии
Философски факултет
Юридически факултет
Факултет по педагогика
Факултет по начална и предучилищна педагогика
Богословски факултет
Факултет по журналистика и масова комуникация
Стопански факултет
Факултет по математика и информатика
Физически факултет
Факултет по химия и фармация
Биологически факултет
Геолого-географски факултет
Медицински факултет
Департамент за езиково обучение
Департамент по спорт
Департамент за информация и усъвършенстване на
учители

20.07.2006 г.
приравнена оценка
9,48

20.07.2012 г.
в ход процедура за
институционална акредитация

38.

Стопанска академия ,,Д. А. Ценов“ – Свищов
Факултет „Стопанска отчетност“
Факултет „Финанси“
Факултет „Мениджмънт и маркетинг“
Факултет „Производствен и търговски бизнес“
Колеж по икономика и управление – Свищов

6.04.2006 г.
приравнена оценка
8,48

6.04.2012 г.
в ход процедура за
институционална акредитация

39.

Театрален колеж „Любен Гройс“

26.01.2006 г.
приравнена оценка
6,34

26.01.2012 г.
в ход процедура за
институционална акредитация
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40.

Технически университет – Варна
Електротехнически факултет
Корабостроителен факултет
Машиннотехнологичен факултет
Факултет по електроника
Факултет по изчислителна техника и автоматизация
Факултет по морски науки и екология
Департамент за обучение по математика и езиково
обучение
Колеж в структурата на ТУ – Варна
Добруджански технологичен колеж – Добрич

31.07.2008 г.
приравнена оценка
8,64

31.07.2014 г.

41.

Технически университет – Габрово
Факултет „Електротехника и електроника“
Факултет „Машиностроене и уредостроене“
Факултет „Стопански“
Технически колеж – Ловеч
Департамент „Езиково и специализирано обучение“

16.02.2006 г.
приравнена оценка
7,74

16.02.2012 г.
в ход процедура за
институционална акредитация

42.

Технически университет – София
Факултет „Автоматика“
Електротехнически факултет
Енерго-машиностроителен факултет
Машинно-технологичен факултет
Машиностроителен факултет
Факултет „Електронна техника и технологии“
Факултет по телекомуникации
Факултет „Компютърни системи и управление“
Факултет по транспорта
Стопански факултет
Факултет по приложна математика и информатика
Функционални факултети:
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт
Факултет за френско обучение по електроинженерство
Факултет за английско инженерно обучение
Факултет Машиностроене и уредостроене – филиал
Пловдив
Факултет Електроника и автоматика – филиал
Пловдив
Инженерно-педагогически факултет – Сливен
Департамент по приложна физика
Департамент по чуждоезиково обучение и приложна
лингвистика
Департамент за физическо възпитание и спорт
Обединен технически колеж (Колеж по енергетика
и електроника)
Колеж – Сливен

22.12.2005 г.
приравнена оценка
8,56

22.12.2011 г.
в ход процедура за
институционална акредитация

43.

Тракийски университет – Стара Загора
Аграрен факултет
Медицински факултет
Ветеринарно-медицински факултет
Педагогически факултет
Стопански факултет
Факултет „Техника и технологии“ –
(след проект за преобразуване на Технически колеж – Ямбол)
Медицински колеж – Стара Загора
Филиал в гр. Хасково
Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите

13.07.2006 г.
приравнена оценка
8,48

13.07.2012 г.
в ход процедура за
институционална акредитация
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44.

Университет за национално и световно стопанство – София
Общоикономически факултет
Факултет „Управление и администрация“
Финансово-счетоводен факултет
Факултет „Приложна информатика и статистика“
Факултет „Икономика на инфраструктура“
Факултет „Международна икономика и политика“
Юридически факултет
Факултет „Отрасловоикономически“

22.06.2006 г.
приравнена оценка
9,68

22.06.2012 г.
в ход процедура за
институционална акредитация

45.

Университет по архитектура, строителство и геодезия – София
Архитектурен факултет
Строителен факултет
Геодезически факултет
Факултет по транспортно строителство
Хидротехнически факултет
Департамент по приложна лингвистика и физическа
култура

8.02.2007 г.
приравнена оценка
8,36

8.02.2013 г.

46.

Университет по хранителни технологии – Пловдив
Технологичен факултет
Технически факултет
Стопански факултет
Департамент по езиково обучение, физическо възпитание и спорт

2.02.2012 г.
оценка 8,91

2.02.2017 г.

47.

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
Факултет по технически науки
Факултет по природни науки
Факултет по обществени науки
Колеж по туризъм
Технически колеж
Медицински колеж
Департамент по езиково обучение

17.05.2007 г.
приравнена оценка
7,78

17.05.2013 г.

48.

Университет по библиотекознание и информационни
технологии – София
Факултет по библиология, информационни системи
и обществени комуникации
Факултет „Информационни науки“
Департамент по общообразователни дисциплини

решение на Народното събрание от
29.09.2010 г.
(ДВ, бр. 78 от
2010 г.)

със статут на акредитирано висше училище до 5.10.2013 г.

49.

Химикотехнологичен и металургичен университет – София
Факултет по химично и системно инженерство
Факултет по химични технологии
Факултет по металургия и материалознание
Департамент по хуманитарни науки
Департамент по химични науки
Департамент по физико-математични и технически
науки

9.02.2006 г.
приравнена оценка
9,16

9.02.2012 г.
в ход процедура за
институционална акредитация

50.

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Факултет по хуманитарни науки
Факултет по природни науки
Факултет по математика и информатика
Факултет по технически науки
Педагогически факултет
Колеж – Добрич
Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите

5.03.2009 г.
приравнена оценка
8,32

5.03.2015 г.
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51.

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Бла09.03.2006 г.
09.03.2012 г.
гоевград
приравнена оценка
в ход процедура за
Правно-исторически факултет
8,16
институционална акПриродо-математически факултет
редитация
Стопански факултет
Факултет „Обществено здраве и спорт“
Факултет по педагогика
Филологически факултет
Философски факултет
Факултет по изкуствата
Технически колеж
Програмна акредитация на професионални направления и специалности от регулираните професии
за периода 1.05.2011 г. – 30.04.2012 г.
Области на
висше образование

Професионални направления, специалности от
регулираните професии

Висше училище

Оценка
от програмната
акредитация

Акредитация
до:

1

2

3

4

5

8,72

08.06.2017 г.

6,80

19.07.2017 г.

3. Социални, сто- 3.4. Социални дейности Шуменски университет „Епископ
пански и правни
Константин Преславски“
науки
3.7. Администрация и уп- Технически университет – Габрово
равление
3.8. Икономика

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

5,60

05.07.2014 г.

3.9. Туризъм

Нов български университет

7,30

29.11.2016 г.

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

6,34

14.06.2017 г.

4. Природни на- 4.6. Информатика и ком- Университет по библиотекознауки, математика пютърни науки
ние и информационни технолои информатика
гии – София

9,20

17.11.2017 г.

8,15

22.03.2017 г.

5. Технически
науки

5.7. Архитектура, строи- Висше строително училище „Л.
телство и геодезия
Каравелов“
Специалност от регулираните професии Архитектура

7. Здравеопазва- 7.1. Медицина
не и спорт
Специалност от регулираните професии Медицина
7.5. Здравни грижи
Специалност от регулираните професии Масажист
(с увредено зрение)
7.5. Здравни грижи
Специалност от регулираните професии Медицински лаборант
7.5. Здравни грижи
Специалност от регулираните професии Медицински лаборант
7.5. Здравни грижи
Специалност от регулираните професии Рехабилитатор

Софийски университет „Св. Кл.
Охридски“
Медицински университет – София, МК

Медицински университет – София, МК

Тракийски университет – Стара
Загора, МК

Тракийски университет – Стара
Загора, МК

08.09.2017 г.
7,40

9,72

12.05.2017 г.

8,96

12.05.2017 г.

8,28

09.06.2017 г.

8,00

09.06.2017 г.
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7.5. Здравни грижи
Университет „Проф. д-р Асен ЗлаСпециалност от регули- таров“ – Бургас, МК
раните професии Рехабилитатор

09.06.2017 г.
7,84

9. Сигурност и 9.1. Национална сигурност Национален военен университет
отбрана
„Васил Левски“ – Велико Търново

8,54

04.04.2017 г.

Оценени проекти за откриване на професионални направления и специалности от регулираните професии за периода 1.05.2011 г. – 30.04.2012 г.
Области на
Професионално направлевисше образо- ние, специалност от регуливание
раните професии

Висше училище

Оценка
(решение на
АС и ПК)1

5. Технически 5.5. Транспорт, корабоплаване Технически универ- Положителна
науки
и авиация, специалност от ситет – Варна
(АС – 9.06.2011)
регулираните професии „Електрообзавеждане на кораба“
за ОКС „магистър“

Статут на акредитация
до
До 3 години след
откриване на специалността

7. Здравеопаз- 7.4. Обществено здраве,
Софийски универ- Положителна
ване и спорт специалност „Медицинска ре- ситет „Св. Климент (АС – 7.07.2011)
хабилитация и ерготерапия“ Охридски“
1

До 3 години след
откриване на професионалното
направление
Акредитационен съвет (АС); Постоянна комисия по област на висшето образование (ПК).

Програмна акредитация на образователната и научна степен „доктор“ по докторски програми във
висшите училища за периода 1.05.2011 г. – 30.04.2012 г.
Докторска програма

Акредитирана до:

Аграрен университет – Пловдив
Свиневъдство

05.07.2017 г.
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив

Методика на обучението по музика и изобразително изкуство

12.05.2017 г.

Музикознание и музикално изкуство

12.05.2017 г.

Хореография

12.05.2017 г.
Великотърновски университет ,,Св. св. Кирил и Методий“

Теория на държавата и правото

27.10.2016 г.

Конституционно право на НРБ

27.10.2016 г.

Административно право и административен процес

27.10.2016 г.

Финансово право

27.10.2016 г.

Наказателно право

27.10.2016 г.

Теология

3.11.2017 г.

Специална педагогика

27.10.2016 г.

Методика на обучението по български език и литература

27.10.2017 г.

Методика на обучението по чужд език

27.10.2016 г.

Методика на обучението по математика

27.10.2017 г.

Методика на обучението по бит и техника

27.10.2017 г.

Методика на обучението по изобразително изкуство

27.10.2017 г.

Методика на обучението по човек и общество, човек и природа

27.10.2016 г.

Методика на обучението по география

27.10.2016 г.
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Акредитирана до:

Лесотехнически университет – София
Общо земеделие

05.07.2017 г.

Почвознание

05.07.2017 г.

Агрохимия

05.07.2017 г.

Мелиорации

05.07.2017 г.

Зеленчукопроизводство

17.11.2016 г.

Лозарство

17.11.2016 г.

Специални отрасли (пчели, буби)

17.11.2016 г.

Обща, висша и приложна геодезия

03.04.2017 г.

Фотограметрия и дистанционни методи

03.04.2017 г.

Хирургия, рентгенология и физиотерапия на животните

27.10.2016 г.

Паразитология и инвазионни болести на животните и човека

27.10.2016 г.

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна
Вътрешни болести

02.06.2017 г.

Гастроентерология

02.06.2017 г.

Белодробни болести

02.06.2017 г.

Кардиология

02.06.2017 г.

Педиатрия

02.06.2017 г.

Организация и управление извън сферата на материалното производство (в
здравеопазването)

14.06.2017 г.

Биоорганична химия, химия на природните и физиологично-активните вещества

14.07.2017 г.

Биохимия

14.07.2017 г.

Микробиология

14.07.2017 г.

Вирусология

14.07.2017 г.
Медицински университет – София

Ембриология

17.11.2017 г.

Физиология на животните и човека

17.11.2017 г.

Морфология

17.11.2017 г.

Молекулярна биология

17.11.2017 г.

Биохимия

17.11.2017 г.

Генетика

01.12.2017 г.

Микробиология

01.12.2017 г.

Имунология

01.12.2017 г.

Хигиена (трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)

05.04.2018 г.

Урология

05.04.2018 г.

Анатомия, хистология и цитология

10.11.2017 г.

Патофизиология

10.11.2017 г.

Клинична лаборатория

23.02.2018 г.

Ендокринология

23.02.2018 г.

Белодробни болести

10.11.2017 г.

Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия)

10.11.2017 г.

Имунопатология и алергология

23.02.2017 г.

Епидемиология

22.03.2018 г.

Обща хирургия

05.04.2018 г.

Анестезиология и реаниматология

05.04.2018 г.
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Акредитирана до:

Акушерство и гинекология

05.04.2018 г.

Хранене и диететика

22.03.2018 г.

Физиотерапия, курортология и рехабилитация

22.03.2017 г.

Технология на лекарствените форми и биофармация

02.02.2018 г.

Фармакогнозия и фотохимия

02.02.2018 г.

Фармацевтична химия

02.02.2018 г.

Фармакоикономика и фармацевтична регулация

02.02.2018 г.

Терапевтична стоматология

29.09.2017 г.

Детска стоматология

29.09.2017 г.

Ортопедична стоматология

29.09.2017 г.

Хирургична стоматология

29.09.2017 г.
Медицински университет – Пловдив

Имунология

23.06.2017 г.

Микробиология

23.06.2017 г.

Генетика

30.06.2017 г.

Биофизика

30.06.2017 г.

Паразитология и хелминтология

30.06.2017 г.

Гастроентерология

30.06.2017 г.

Нефрология

30.06.2017 г.

Ендокринология

26.01.2018 г.

Психиатрия

30.06.2017 г.

Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)

10.11.2017 г.

Медицинска радиология и рентгенология

10.11.2017 г.

Епидемиология

26.01.2018 г.

Инфекциозни болести

10.11.2017 г.

Офталмология

14.07.2017 г.

Неврохирургия

14.07.2017 г.

Гръдна хирургия

14.07.2017 г.

Кардиология

26.01.2018 г.
Медицински университет – Плевен

Педиатрия

29.09.2017 г.

Патофизиология

29.09.2017 г.
Нов български университет

Бизнес администрация

15.11.2016 г.

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

15.11.2016 г.

Международни икономически отношения и световно стопанство

15.11.2016 г.

История на философията

18.01.2017 г.

Теория и история на литературата

21.03.2017 г.
28.03.2017 г.

Обща психология
Русенски университет ,,Ангел Кънчев“
Организация и управление извън сферата на материалното производство (многостепенно управление в Европейския съюз, външна политика и международна
сигурност)

28.09.2017 г.

Български език

11.01.2017 г.

Общо и сравнително езикознание

11.01.2017 г.
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Акредитирана до:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Теология

31.05.2017 г.

Методика на обучението по химия

15.07.2017 г.

Методика на обучението по физика

15.07.2017 г.

Методика на обучението по география

15.07.2017 г.

Теория на държавата и правото. Политически и правни учения

20.10.2017 г.

История на българската държава и право

20.10.2017 г.

Конституционно право

20.10.2017 г.

Административно право и административен процес

20.10.2017 г.

Гражданско и семейно право

20.10.2017 г.

Граждански процес

20.10.2017 г.

Трудово право и обществено осигуряване

08.09.2017 г.

Изобретателско, авторско и патентно право (интелектуална собственост)

08.09.2017 г.

Международно частно право

08.09.2017 г.

Наказателно право

08.09.2017 г.

Криминалистика

08.09.2017 г.
Технически университет – София

Електрически машини

03.06.2017 г.

Електрически апарати

03.06.2017 г.

Светлинна техника и източници на светлина

03.06.2017 г.

Електрически мрежи и системи

03.06.2017 г.

Техника на високите напрежения

03.06.2017 г.

Системно програмиране

03.06.2017 г.

Хладилни машини и апарати за охлаждане и кондициониране

27.05.2017 г.

Теоретична топлотехника

27.05.2017 г.

Промишлена топлоенергетика

27.05.2017 г.

Промишлена топлотехника

27.05.2017 г.

Топлоснабдяване, газоснабдяване, вентилация, климатизация, акустика и осветителна техника

27.05.2017 г.

Техника на безопасността на труда и противопожарна техника (по отрасли)

27.05.2017 г.

Електроснабдяване и електрообзавеждане (на промишлеността, на транспорта)

17.06.2017 г.

Електрически централи и подстанции

17.06.2017 г.

Ядрени енергетични инсталации и уредби

17.06.2017 г.

Термични и ядрени електрически централи

17.06.2017 г.

Енергопреобразуващи технологии и системи

17.06.2017 г.

Ергономия и промишлен дизайн

17.06.2017 г.

Електротехнически материали и кабелна техника

17.06.2017 г.

Математически анализ

07.07.2017 г.

Информатика

07.07.2017 г.

Математическо моделиране и приложение на математиката

07.07.2017 г.

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Докторска програма

БРОЙ 48
Акредитирана до:

Тракийски университет – Стара Загора
Медицинска психология

29.02.2017 г.

Биофизика

23.02.2018 г.

Микробиология

23.02.2017 г.

Физиология на животните и човека

23.02.2018 г.

Кардиология

12.01.2017 г.

Ендокринология

12.01.2017 г.

Патофизиология

12.01.2017 г.
Университет по архитектура, строителство и геодезия – София

Земна и скална механика

10.06.2017 г.

Земна основа, фундиране и подземно строителство

10.06.2017 г.

Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения

10.06.2017 г.

Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и
съоръжения

10.06.2017 г.

Университет по хранителни технологии – Пловдив
Физикохимия

29.03.2018 г.

Неорганична химия

29.03.2017 г.

Органична химия

29.03.2017 г.

Микробиология

29.03.2018 г.

Аналитична химия

29.03.2018 г.

Биохимия

29.03.2018 г.
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

Компютърни системи и технологии

20.01.2018 г.

Химикотехнологичен и металургичен университет
Материалознание и технология на машиностроителните материали

24.06.2017 г.

Теория на възпитанието и дидактиката

23.06.2017 г.

Методика на обучението по химикотехнологични дисциплини

23.06.2017 г.

Шуменски университет
Комуникационни мрежи и системи

10.06.2017 г.

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

10.06.2017 г.

Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области
на науката

10.06.2017 г.

Методика на обучението по музика

15.12.2016 г.

Методика на обучението по изобразително изкуство

15.12.2016 г.

Методика на обучението по физическо възпитание и спорт

15.12.2016 г.

Методика на обучението по математика и информатика

15.12.2016 г.

Методика на обучението по техника и технологии

15.12.2016 г.

Журналистика

25.01.2017 г.

Теория на възпитанието и дидактиката

23.02.2018 г.

История на педагогиката и българското образование

23.02.2017 г.

Специална педагогика

23.02.2018 г.
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Докторска програма
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Акредитирана до:

Югозападен университет ,,Неофит Рилски“ – Благоевград
Общо и сравнително езикознание

03.11.2017 г.

Славянски езици

03.11.2017 г.

Програмна акредитация на образователната и научна степен „доктор“ по докторски програми в организациите по чл. 47 ЗВО за периода 1.05.2011 г. – 30.04.2012 г.
Докторска програма

Акредитирана до:

Селскостопанска академия – Институт по полски култури – гр. Чирпан
Растениевъдство

23.02.2017 г.

Общо земеделие

23.02.2017 г.
Институт по отбрана към Министерството на отбраната

Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати

20.01.2018 г.

Оптични лазерни уреди и методи

20.01.2018 г.

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

20.01.2018 г.

Радиолокация и радионавигация

20.01.2018 г.

Радиопредавателна и радиоприемна техника

20.01.2018 г.

Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И.Пирогов“
Обща хирургия

29.09.2017 г.

Пластична и естетична хирургия

29.09.2017 г.

Детска хирургия

29.09.2017 г.

Токсикология

17.11.2017 г.

Медицинска радиология и рентгенология

17.11.2017 г.

Гръдна хирургия

17.11.2016 г.

Ортопедия и травматология

12.01.2018 г.

Неврохирургия

12.01.2018 г.

Кардиология

12.01.2017 г.

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания (НСБАЛХЗ)
Хематология и преливане на кръв

29.09.2017 г.

Национален център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ)
Радиационна хигиена

26.01.2017 г.

Медицинска радиологична физика

26.01.2018 г.

Национална кардиологична болница
Кардиология

29.03.2018 г.

Сърдечно-съдова хирургия

29.03.2018 г.

Клинична лаборатория

29.03.2018 г.
Медицински институт на МВР

Ендокринология
Гастроентерология
5797

29.03.2017 г.
29.03.2017 г.
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8. – Стопанската академия „Д. А. Ценов“,
Свищов, обявява конкурси за прием на редовни
и задочни докторанти, обучение, финансирано
от държавата, за учебната 2012/2013 г. в съответствие с Решение № 375 от 2012 г. на МС и
Решение № 9 от 30 май 2012 г. на Академичния
съвет. Кандидатите подават следните документи:
1. заявление; 2. автобиография; 3. диплома за
висше образование (образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към
нея) или нотариално заверено копие; 4. документ,
удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурси. Срокът за подаване на
документи е 2 месеца от датата на обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се подават в
отдел „Докторантура и академично израстване“,
тел.: 0631/66-362.
Шифър

Научни
специалности

Обучение, финансирано от
държавата
редов- задочна
на

05.02.01 Политическа икономия

1

-

05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
(Финанси)
(Социално дело)
(Застраховане)

2
1
-

1
2

1

1

1
1
1

-

1

1

05.02.10 Световно стопанство
и МИО

1

1

05.02.17 Планиране

1

-

05.02.18 Икономика и управление (по отрасли)
(Индустрия)
(Търговия)

1
1

1
2

05.02.20 Социално управление

1

1

05.02.06 Статистика и демография
05.02.07 Счетоводна отчетност,
контрол и анализ на
стопанската дейност
(Счетоводство)
(Анализ)
(Контрол)
05.02.08 Приложение на изчислителната техника в
икономиката

05.02.26 Маркетинг
Всичко:

1

1

15

11

5918
5. – Националният природонаучен музей при
БАН – София, обявява конкурс за главен асистент
по професионално направление 4.3. Биологически
науки, научна специалност 01.06.03 Ботаника за
нуждите на отдел „Ботаника“ със срок за подаване
на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в деловодството на
Националния природонаучен музей – БАН, бул.
Цар Освободител 1, 1000 София.
5940
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68. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД,
София, обявява конк у рси за професори по:
03.01.37 обща хирургия – един към Клиниката
по гнойно-септична хирургия; 03.01.52 детска
хирургия – един към Клиниката по детска хирургия, със срок за подаване на документите 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“
на адрес София, бул. Тотлебен 21, тел. 9154-400.
5917

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от „Дар Трейд“ – ЕООД, на Заповед
№ РД-02-14-886 от 3.04.2012 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която е одобрен ПУП – ПРЗ на Пристанищен
терминал „Леспорт“ (УПИ І-163) – окончателен
проект, част от „Пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна“, попадащ в
охранителна зона „А“ по Закона за устройство
но Черноморското крайбрежие. Заинтересованите
лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4
ЗУТ за конституирането им като ответници по
адм. дело № 1697/2012 в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени
доказателства, удостоверяващи това им качество.
5927
Административният съд – Варна, ХІV състав, на основание чл. 181 АПК съобщава, че е
постъпило искане от Ангел Кирилов Мънин за
обявяване за нищожно Решение № 4753-10(51) от
21.02.2007 г. на Общинския съвет – гр. Варна, в
частта, с която е приета т. 6 от „Социална програма на Община Варна за 2007 год.“, касаеща
осигуряване на безплатни карти за пътуване на
620 незрящи, членове на Районната организация на
слепите – Варна, по повод на което е образувано
адм. д. № 3280/2011 по описа на Административния съд – Варна, ХІV състав.
5928
Административният съд – Варна, XIII състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 3370/2011 по оспорване, предявено от Поля Енчева Димитрова срещу Решение
№ 3408-7/35 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, за приемане на ПУП – ПУР
на к.к. Чайка досежно ПИ с идентификатор
10135.2572.70. Заинтересуваните лица могат да се
конституират като ответници в производството в
едномесечен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация; телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния, посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва и органа, който го
е издал; изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като
ответник; подпис на заявителя. Към заявлението
следва да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
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се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба.
5946
Администиративният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че по описа
на съда е образувано адм. д. № 4833/2012 на II
отделение, 27 състав, насрочено за 2.10.2012 г.
в 9,30 ч. по жалба на „Х.С.С.“ – ЕООД, срещу
Заповед № РД-09-50-957 от 18.06.2010 г. на главния архитект на Столична община, с която се
одобрява: 1. изменение на план за регулация на
м. НПЗ „Кремиковци“, кв. 3, УПИ ХVII-73 – „За
производство, склад и офис“, ХVIII-73 – „За производство, складове и офиси“; промяна профила
на улица по о.т. 4-4а; 2. план за застрояване на
м. НПЗ „Кремиковци“, кв. 3, УПИ ХVII-73 – „За
производство, склад и офис“, и УПИ ХVIII-73 – „За
производство, складове и офиси“. В едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“ заинтересованите страни
могат да се конституират като ответници по
делото чрез подаване на заявление до съда. Заинтересованите лица имат право да се конституират
като ответници в производството пред съда в
посочения срок чрез подаване на заявления до
съда със съдържанието, определено в чл. 218,
ал. 4 ЗУТ, и приложенията, посочени в чл. 218,
ал. 5 ЗУТ. Със заявлението е недопустимо да се
правят искания за отмяна на инвидуалния административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби.
5929
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване
от областния управител на област Стара Загора,
с което се оспорват като незаконосъобразни
чл. 22, ал. 5 и чл. 37, ал. 4 от Наредба № 15 за
реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, изменена и допълнена с
оспорените норми с Решение № 166 от 9.04.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Казанлък, по което е
образувано адм. д. № 174/2012 по описа на Административния съд – Стара Загора, насрочено
за 13.09.2012 г. от 14,30 ч.
5866
Пловдивският окръжен съд, Х състав, призовава Юлия Атанасова Беренбойм с последен
адрес Пловдив, ж.р. Тракия, бл. 181, вх. Д, ет. 7,
сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
20.09.2012 г. в 15 ч. като ответница по въззивно
гр.д. № 1266/2011, по жалба на „Управление
на имоти“ – ЕА Д, против решение по гр.д.
№ 1520/2007. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5924
Софийският градски съд призовава в 2-седмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“
ответника Мохамад Гази Алмаарауи, гражданин
на Сирия, без регистриран постоянен и настоящ
адрес в страната и с неизвестен адрес в чужбина,
да се яви в канцеларията на Софийския градски
съд, гр. отделение, II бр. състав, София, бул.
Витоша 2, ет. 1, стая 71, за да получи препис от
искова молба и приложенията, подадена от Мария
Георгиева Кътева, по съединени искове с правно
основание чл. 62, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 1,
предл. 2 и чл. 69 СК (за оспорване и установяване на бащинство) и по която е образувано гр.д.
№ 17405/2011 по описа на СГС, ГО, II бр. състав,
срещу него. В случай че ответникът не се яви,
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за да получи съдебните книжа в указания срок,
съдът ще му назначи особен представител на
основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
5867
Пловдивският районен съд, I бр. състав,
призовава Селвин Треврой Флечър, с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 26.09.2012 г. в 14 ч.
като ответник по гр.д. № 7761/2012, заведено от
Росица Атанасова Атанасова в качеството є на
майка и законен представител на Ини Селвин
Флечър, и двете от Пловдив, за иск за издръжка.
Ако въпреки обнародването ответникът не се яви
в съда при разглеждане на делото, съдът ще му
назначи особен представител.
5922
Пловдивският районен съд, I бр. състав,
призовава Наталия Константиновна Петрова, с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.09.2012 г.
в 14,30 ч. като ответница по гр.д. № 7012/2012,
заведено от Георги Иванов Петров от Пловдив,
за иск по чл. 49 СК. Ако въпреки обнародването
ответницата не се яви в съда при разглеждане на
делото, съдът ще є назначи особен представител.
5923
Районният съд – гр. Сандански, гр. отделение,
втори състав, призовава Димитрис Кокинос,
кипърски гражданин, с последен известен адрес
Република Кипър, с. Палиометохо, област Никозия, без регистриран адрес в Република България,
да се яви в канцеларията на съда в двуседмичен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ за получаване на препис от исковата молба и приложенията към нея по гр.д.
№ 1670/2011 като ответник по предявения иск
от Катя Андонова Кокинос, с правно основание
чл. 49, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен
адрес в страната, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
5869
Софийският районен съд, 75 състав, призовава
Нели Стоянова Бакалова с последен известен
адрес София, район „Овча купел“, ул. Букет
47, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
18.10.2012 г. в 14,30 ч. като ответница по гр. д.
№ 11543/2001, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5868

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение „Пачуърк БГ“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 10 от устава на сдружението свиква общо
събрание на сдружението, което ще се проведе
на 1.09.2012 г. в 10 ч. в София, бул. Витоша 64,
при следния дневен ред: 1. примане на отчета
за дейността на управителния съвет за 2011 г. и
освобождаването му от отговорност за 2011 г.; 2.
обсъждане на стратегически насоки за развитие
на сдружението и приемане на годишна програма за осъществяване на общественополезна
дейност за 2012/2013 г.; 3. изменение и допълване
на устава на сдружението; 4. утвърждаване на
решения на управителния съвет за приемане
и/или изключване на членове на сдружението;
5. избор на нови членове и нов председател на
управителния съвет; 6. разни. При липса на необходимия кворум за провеждане на заседанието
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 11 от устава
на сдружението общото събрание ще се проведе
на същото място в 11 ч. при същия дневен ред
независимо от броя на явилите се.
5930
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50. – Управителният съвет на Националната лозаро-винарска камара (НЛВК), София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
отчетно събрание на 5.09.2012 г. в 11 ч. в заседателната зала на Международния изложбен
център, намиращ се в София, бул. Цариградско
шосе 147, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишен отчет за дейността и работата на
управителния съвет и контролния съвет на
сдружението за финансовата 2011 г. и за периода 1.01. – 1.08.2012 г.; 2. приемане на годишен
финансов отчет на сдружението за 2011 г.; 3.
приемане на бюджета на сдружението за финансовата 2012 г.; 4. приемане на бюджета на
сдружението за финансовата 2013 г.; 5. вземане
на решение за изменения и допълнения в устава на сдружението; 6. вземане на решение за
освобождаване на членове от състава на управителния и контролния съвет на сдружението и
избиране на нови членове от състава на УС и
КС; 7. вземане на решение за изключване на
членове от сдружението; 8. вземане на решение
за приемане на нови членове в сдружението; 9.
разни. Материалите за общото събрание са на
разположение на членовете на НЛВК в офиса
на камарата. Канят се всички членове на НЛВК
или писмено упълномощени представители да
вземат участие в 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.
6014
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15. – Управителният съвет на Туристическо
дружество „Ален мак“, Бургас, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 16.08.2012 г. в 17,30 ч. в
т.с. Сарафово в кв. Сарафово при следния дневен
ред: 1. избор на ново ръководство на ТД „Ален
мак“; 2. промяна в устава на ТД „Ален мак“; 3.
избор на делегати за ОС на БТС и конгреса; 4.
организационни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден, на същото място с един час по-късно
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
5948
5. – Съветът на директорите на „Ротари
клуб“, Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на сдружението
на 19.08.2012 г. в 18,30 ч. в Пазарджик, ресторант
„Елегант“, ул. Асен Златаров 14, при следния
дневен ред: 1. освобождаване на членовете на
съвета на директорите (борд); 2. избор на нов
съвет на директорите (борд); 3. приемане на нови
членове; 4. промяна в седалището и адреса на
управление; 5. промени в устава на сдружението;
6. други. При липса на кворум събранието ще се
проведе съгласно чл. 27 ЗЮЛНЦ на същата дата,
на същото място, един час по-късно от 19,30 ч.
при същия дневен ред. Материалите за общото
събрание ще бъдат на разположение на членовете на сдружението за по-подробна информация
всеки делничен ден от седмицата в часовете от
13,30 до 17 ч. в седалището в Пазарджик, ул. Гаврил Кръстевич 4, или всяка сряда в ресторант
„Елегант“ от 18,30 до 19,30 ч.
5947

СЪОБЩЕНИЕ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 150-05-132 от 19.07.2011 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 60 от 2011 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2012 г. са:
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страница;
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4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
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