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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ

УКАЗ № 273

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 41
и 42 от Закона за защита от дискриминация

за избиране на членове на Комисията за
защита от дискриминация, както и за председател и заместник-председател
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Репуб
лика България и чл. 41 от Закона за защита
от дискриминация

ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Златина Манолова КасъроваДукова за член на Комисията за защита от
дискриминация.
Издаден в София на 13 юли 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев

РЕШИ:
Избира за членове на Комисията за защита
от дискриминация, както следва: Атанас Ге
оргиев Мусорлиев, Баки Хасанов Хюсеинов,
Кемал Еюп Адил, Ана Владимирова Стра
шимирова, Сабри Салиев Ахмедов.
Избира за председател на Комисията за
защита от дискриминация Ана Владимирова
Страшимирова.
Избира за заместник-председател на Ко
мисията за защита от дискриминация Баки
Хасанов Хюсеинов.
Решението е прието от 41-ото Народно
събр ание на 12 юли 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
6867

УКАЗ № 274
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 41
и 42 от Закона за защита от дискриминация
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам София Кирилова Йовчева за
член на Комисията за защита от дискрими
нация.
Издаден в София на 13 юли 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев

Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

6757

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА

6868

УКАЗ № 275
УКАЗ № 272
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 41
и 42 от Закона за защита от дискриминация
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Ивайло Стефанов Савов за член
на Комисията за защита от дискриминация.
Издаден в София на 13 юли 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
6866

На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 41
и 42 от Закона за защита от дискриминация
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Лало Пацев Каменов за член
на Комисията за защита от дискриминация.
Издаден в София на 13 юли 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
6869
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146
ОТ 13 ЮЛИ 2012 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за
разработване на планове за управление на
защитени територии, приета с Постановление
№ 7 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ,
бр. 13 от 2000 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. Плановете за управление се актуали
зират на всеки 10 години по реда на глава трета.
До актуализацията на плана за управление се
запазват разписаните в него режими и норми
за ползване на земи, гори и водни площи, стро
ителство и други дейности, освен в случаите
на промени по реда на глава четвърта.“
§ 2. В чл. 9 накрая се добавя „или регио
налните му органи при условията и по реда
на Закона за обществените поръчки“.
§ 3. В чл. 10, ал. 1 след думата „собствени
ци“ се добавя „на земи, гори и водни площи
в защитени територии“.
§ 4. В чл. 11 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Министерството на
околната среда и водите“ се поставя запетая
и се добавя „регионалните органи на МОСВ“.
2. В ал. 1, т. 2 накрая се добавя „в съот
ветствие с приложението“.
§ 5. В чл. 21 се правят следните изменение
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Министерството на зе
меделието и продоволствието“ се заменят с
„Министерството на земеделието и храните“.
2. В ал. 4 се създава изречение второ:
„В становището МОСВ може да предостави
на изпълнителя и свои бележки по проекта
на план за управление.“
§ 6. В чл. 24 основният текст се изменя така:
„Приет или утвърден по реда на наредбата
план за управление може да се променя в
случай на:“.
§ 7. В чл. 25, ал. 2, т. 1 накрая се добавя
„след предварително писмено съгласуване с
МОСВ на намерението за промяна на плана“.
§ 8. Член 26 се отменя.
§ 9. Създава се допълнителна разпоредба:
„Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на наредбата „актуализация
на план за управление“ е изготвяне, приемане
или утвърждаване на нов план за управление.“
§ 10. В преходните и зак лючителните
разпоредби досегашните § 1, 2 и 3 стават
съответно § 2, 3 и 4.
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§ 11. В част 1 на приложението към чл. 5,
ал. 1 се създава т. 1.24:
„1.24. Оценка на постигането на целите
и изпълнението на режимите и задачите,
разписани в части 2, 3 и 4 на плана (при ак
туализация на план за управление).“
Заключителна разпоредба
§ 12. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
6746

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147
ОТ 13 ЮЛИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за
бежанците при Министерския съвет, приет с
Постановление № 59 на Министерския съвет
от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2008 г.; изм. и
доп., бр. 48 и 58 от 2008 г., бр. 42 от 2009 г. и
бр. 31 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 5, ал. 2 се правят следните из
менения и допълнения:
1. В т. 7 накрая се поставя запетая и се
добавя „като може да сключва международни
договори и споразумения за сътрудничество в
областта на убежището и бежанците“.
2. Създава се нова т. 16:
„16. в рамките на предоставените му пра
вомощия издава индивидуални администра
тивни актове;“.
3. Досегашната т. 16 става т. 17.
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Председателят на Държавната агенция
за бежанците може да делегира на заместникпредседателите правомощията си относно:
1. предоставяне, отказ и прекратяване на
статут на бежанец и на хуманитарен статут в
Република България; отнемане на временна
закрила в случаите по чл. 17, ал. 4 от Закона
за убежището и бежанците;
2. спиране и прекратяване на производ
ството за предоставяне на статут;
3. вземане на решения по молби за съби
ране на семейства;
4. вземане на решения по други молби на
чужденците, на които е открито производство
за предоставяне на статут или им е предоставен
статут на бежанец или хуманитарен статут в
Република България;
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5. издаване на наказателни постановле
ния по глава осма от Закона за убежището
и бежанците;
6. други правомощия в рамките на своята
компетентност.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Председателят на агенцията може да
делегира на главния секретар и на директорите
на териториални поделения правомощия в
рамките на своята компетентност, регламен
тирани в закон или в друг нормативен акт.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
§ 3. В чл. 8 ал. 1 се изменя така:
„(1) Структурата на агенцията включва
инспекторат, служител по сигурността на
информацията, финансов контрольор, обща
администрация, организирана в две дирек
ции, специализирана администрация, орга
низирана в две дирекции, и териториални
поделения.“
§ 4. В чл. 10, ал. 1, т. 10 накрая се поставя
запетая и се добавя „организира и отговаря за
достъпа на граждани до обществена информа
ция в съответствие със законовите им права“.
§ 5. В чл. 11 ал. 2 се изменя така:
„(2) Инспекторатът осъществява адми
нистративен контрол върх у дейност та на
агенцията, като:
1. извършва комплексни, планови, тематич
ни, извънпланови и последващи проверки на
структури, дейности и процеси в агенцията за:
а) спазването на вътрешните правила за
организацията на работата от служителите в
администрацията;
б) спазването на законите и подзаконовите
актове;
в) разглеж дане на постъпили сигнали,
молби и жалби на граждани и организации
срещу незаконни или неправилни действия
или бездействия на служители от админи
страцията;
г) привлича при необходимост експерти от
общата и специализираната администрация
по конкретни проверки;
2. осъществява контрол по предоставянето
на административни услуги;
3. съби ра и ана лизи ра информац и я и
извършва проверки за установяване на нару
шения, прояви на корупция и неефективна
работа в агенцията;
4. докладва на председателя информация
за констатациите от направените проверки
и дава становища, препоръки и предложения
за отстраняване на допуснатите пропуски и
нарушения и за подобряване на работата;
5. анализира ефективността на дейността на
администрацията на агенцията и на отделни
административни структури в нея;
6. контролира спазването на предписани
ята на компетентните органи при извършени
проверки;
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7. осъществява контрол и извършва про
верки по Закона за предотвратяване и уста
новяване на конфликт на интереси;
8. осъществява мониторинг и анализ на
имотните декларации;
9. може да предлага на председателя обра
зуване на дисциплинарно производство при
констатирани нарушения на служебни задъл
жения, както и на Кодекса за поведение на
служителите в държавната администрация;
10. прави предложения за нови или за
изменение на вътрешноведомствени актове,
регламентиращи организацията на работата
и дейността на администрацията;
11. ежегодно изготвя отчет за извършените
проверки, като предоставя на председателя
аналитичен доклад за контролната дейност
през предходната година;
12. предлага на председателя да сезира
компетентните органи при наличие на данни
за извършени престъпления;
13. осъществява и други контролни функ
ции, произтичащи от нормативни актове или
възложени със заповед на председателя.“
§ 6. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. Служителят по сигурността на
информацията е на пряко подчинение на
председателя и изпълнява следните задачи:
1. следи за спазването на изискванията
на Закона за защита на класифицираната
информация и на международните договори
във връзка със защитата на класифицираната
информация;
2. прилага правилата относно видовете
защита на класифицираната информация;
3. разработва план за охрана на агенцията
чрез физически и технически средства и следи
за изпълнението му;
4. осъществява процедурата по обикнове
но проучване съгласно чл. 47 от Закона за
защита на класифицираната информация и
води регистър на проучените лица;
5. следи за правилното определяне на
нивото на класификация на информацията;
6. води на отчет случаите на нерегламен
тиран достъп до класифицирана информация
и на взетите мерки, за което информира не
забавно Държавната комисия по сигурността
на информацията;
7. отговаря за зоните за сигу рност, за
охранителния и пропускателния режим, за
външни лица и моторни превозни средства;
8. организира и отговаря за дейностите по
управление на отбранително-мобилизацион
ната подготовка в агенцията;
9. разработва и поддържа плана за привеж
дане на агенцията в готовност за работа във
военно време, плана за разсредоточаване и
евакуация и плана на агенцията за действие
при кризи от военен характер;
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10. организира оповестяването при при
веждане на страната от мирно във военно
положение и при кризи;
11. организира и провеж да обу чението
на служителите в агенцията по защитата на
класифицираната информация и за действие
при кризи от военен и невоенен характер;
12. осъществява връзки и взаимодействия
с националните служби по отношение на
мобилизационните дейности и при кризи;
13. изпълнява и други задачи, свързани
със защита на класифицираната информация,
отбранително-мобилизационната подготовка
и управлението при кризи, както и задачи,
поставени от председателя на агенцията;
14. оказва съдействие и подпомага дейността
при кризи, извънредни ситуации и временна
закрила.“
§ 7. В чл. 13 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 се създава т. 5:
„5. осъществява предварителен контрол
на средствата, получени по международни
програми и проекти.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Финансовият контрольор подпомага
председателя при:
1. идентифицирането, оценката и управле
нието на рисковете, застрашаващи постигането
на целите на агенцията;
2. наблюдението, оценката и актуализира
нето на системите за финансово управление
и контрол и предприемането на мерки за
подобряването им в изпълнение на препоръки
от проверяващи органи;
3. изпълнението на други задачи, възло
жени от него.“
§ 8. В чл. 15 ал. 2 се изменя така:
„(2) Общата администрация е организирана
в две дирекции: „Административно-правно
обслужване, процесуално представителство
и човешки ресурси“ и „Финансово-счетовод
ни дейности, управление на собствеността и
обществени поръчки.“
§ 9. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. Дирекция „Административно-прав
но обслужване, процесуално представителство
и човешки ресурси“:
1. участва в разработването на проекти на
нормативни и вътрешноведомствени актове,
изготвя становища по проекти на закони и
други нормативни актове, осигурява правна
помощ в работата на административните
звена на агенцията и дава становища по
правни въпроси;
2. осъществява процесуално представител
ство пред съдилищата по дела от трудово
правен, гражданскоправен и друг характер;
осъществява правно осигуряване на дейността
на агенцията, следи за спазването на нор
мативните актове; осъществява процесуално
представителство по административни дела,
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образувани по жалби срещу решения по молби
за закрила по реда на Закона за убежището
и бежанците; участва в изготвянето на до
говори, свързани с дейността на агенцията;
3. оказва правна помощ в работата на спе
циализираната администрация на агенцията,
включително на териториалните є поделения,
и дава становища по правни въпроси, свързани
с производството по предоставяне статут на
бежанец и хуманитарен статут;
4. организира дейностите по управление
на човешките ресурси и по оценяване из
пълнението на длъжността от служителите;
организира провеждането на конкурси по
Закона за държавния служител и на Кодекса
на труда; изготвя длъжностното и поименното
разписание на администрацията; организира
и участва в разработването и актуализира
нето на длъжностните характеристики на
служителите; образува, води на отчет и съх
ранява служебните и трудовите досиета на
служителите;
5. изготвя актовете, свързани с възникване
то, изменянето и прекратяването на трудовите
и служебните правоотношения, на заповедите
за отпуск, за налагане на дисциплинарни
наказания и за търсене на имуществена от
говорност от виновните длъжностни лица,
както и извършва вписванията в Админи
стративния регистър по чл. 61 от Закона за
администрацията;
6. организира обучение, планира и осъ
ществява програми за обучение и професио
нална квалификация на служителите, както
и организира дейността на Учебния център;
подпомага дейността и обучението на длъж
ностните лица, провеждащи процедури по
предоставяне на статут и изготвяне на решения
съгласно Закона за убежището и бежанците;
7. подготвя отговори и дава становища по
постъпили жалби, сигнали и предложения;
изготвя анализи, справки и отчети за дей
ността на администрацията;
8. организира и осъществява програмното
и техническото осигуряване на компютърната
техника, инсталирането и поддържането є,
както и поддържането на автоматизираната
информационна система и локалната мрежа;
осигурява интегрирането на информационна
та система на агенцията с информационните
системи на другите звена от държавната
админист раци я; поддържа и акт уализира
страницата на агенцията в интернет;
9. организира, осигурява и следи за спаз
ването на изискванията за здравословни и
безопасни условия на труд, като изготвя не
обходимите документи и провежда инструк
тажи на служителите; организира и осигурява
почистването и отговаря за санитарно-хиги
енните условия в агенцията;
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10. организира и осъществява движение
то на входящата, изходящата и вътрешната
кореспонденция; систематизира, съхранява
и обработва документите от общия и специ
ализирания архив на агенцията и организира
използването им; осъществява и организира
размножителната и куриерската дейност.“
§ 10. Създава се нов чл. 17:
„Чл. 17. Дирекция „Финансово-счетоводни
дейности, управление на собствеността и об
ществени поръчки“:
1. разработва проекта на годишен бюджет
и проекта на бюджетна прогноза на агенция
та; разпределя и следи за законосъобразното
и целесъобразното разходване на бюджетни
средства при стриктно спазване на финансовата
дисциплина; подготвя и обосновава предло
жения за корекции по утвърдения бюджет на
агенцията пред първостепенния разпоредител;
2. отговаря за цялостното финансово-счето
водно обслужване на дейността на агенцията;
осигурява съхраняването на счетоводните
документи и отговаря за систематизирането
им; организира, осъществява и контролира
извършването на инвентаризации съгласно
изискванията на Закона за счетоводството и
другите нормативни актове;
3. изготвя годишния финансов отчет на
агенцията, ежемесечните и тримесечните
отчети за касовото изпълнение и капитало
вите разходи; отчита средствата, получени
по международни и национални програми
и проекти, както и от дарения, и следи за
законосъобразното им разходване;
4. поддържа контакти с първостепенния
разпоредител с бюджетни кредити и с Ми
нистерството на финансите, като изпълнява
техните законосъобразни разпореждания и
изисквания; разработва и съгласува финансо
вите обосновки към проекти на нормативни
актове;
5. организира съставянето и сключването на
договори, свързани с дейността на агенцията;
6. организира и отговаря за правилното,
законосъобразното, целесъобразното и ефек
тивното ползване на недвижимите имоти и
движимите вещи – собственост на агенцията
или предоставени є за ползване; организира,
осъществява и отговаря за снабдяването, съх
раняването и разпределянето на стоково-ма
териалните ценности; организира, отговаря и
следи за техническата изправност, правилната
експлоатация и поддръжката на ведомствения
автотранспорт, отчита разходите за гориво и
горивни материали;
7. п ла ни ра, орга н изи ра и коорд и н и ра
всички действия във връзка с подготовката и
провеждането на процедури за възлагане на
обществени поръчки; организира подготовката
и изпращането на информация за Регистъра
на обществените поръчки;
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8. осъществява инвестиционно проучване
на обектите и изготвя предложения за необхо
димостта от капитални вложения за основен
ремонт, реконструкция и ново строителство,
организира и контролира извършването на теку
щи ремонти, планово строителство, капитален
ремонт, поправка на дълготрайните материални
активи и товарно-разтоварните работи;
9. следи за законосъобразното и ефектив
ното стопанисване и поддържане на мате
риално-техническата база в териториалните
звена на агенцията;
10. организира и отговаря за поддръжката
и ремонта на електрическата, водопроводната,
отоплителната и други мрежи и съоръжения;
11. организира и контролира спазването
на изискванията за пожарна и аварийна без
опасност, като изготвя необходимите вътреш
нонормативни документи.“
§ 11. В чл. 18 ал. 2 се изменя така:
„(2) Специализираната администрация е
организирана в две дирекции: „Качество на
процедурата, временна закрила и компетент
ност за разглеждане на молбите“ и „Междуна
родна дейност и Европейски бежански фонд“.“
§ 12. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. Дирекция „Качество на процеду
рата, временна закрила и компетентност за
разглеждане на молбите“:
1. осъществява мониторинг на транзитните
и регистрационно-приемателните центрове
във връзка с административните производства
по Закона за убежището и бежанците, като
изготвя компетентни становища до решаващия
орган относно вземане на решения;
2. координира организацията между тран
зитните и регистрационно-приемателните
центрове във връзка с приемане и настаняване
на чужденци, подали молба за закрила;
3. извършва текущи и периодични обуче
ния на интервюиращите органи във връзка с
административните производства по Закона
за убежището и бежанците;
4. осъществява мониторинг във връзка с
качеството на процедурата по предоставяне
на закрила на лица, търсещи закрила, от
уязвими групи;
5. оказване на психологическа помощ на
чужденци, търсещи закрила;
6. проучва и изяснява факти и обстоятел
ства по искане на Президента на Република
България и изготвя мотивирано становище
по подадена молба за убежище;
7. събира и проверява доказателствата и
взема решения в производството по глава
шеста, раздел Iа от Закона за убежището и
бежанците;
8. участва при изготвянето на становища
по проекти на нормативни актове, имащи
отношение към процедурата по предоставяне
на международна закрила;

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

9. разработва инструкции и указания във
връзка с административните производства по
Закона за убежището и бежанците;
10. организира взаимодействието и обмена
на информация във връзка с административ
ните производства по Закона за убежището
и бежанците между агенцията и други дър
жавни органи;
11. организира взаимодействието и об
мена на информация с Министерството на
вътрешните работи във връзка с приемане
то и предаването на чужденци, потърсили
закрила, заедно с всички съпровождащи ги
документи;
12. осъществява административното сътруд
ничество със съответните институции на дър
жавите, прилагащи Регламент (ЕО) № 343/2003
на Съвета, Регламент (ЕО) № 1560/2003 на
Комисията, Регламент (ЕО) № 2725/2000 на
Съвета и Регламент (ЕО) № 407/2002 на Съ
вета, и организира и координира дейностите
по прилагането им;
13. изготвя статистически доклади до Ев
ропейската комисия във връзка с производ
ството по глава шеста, раздел Iа от Закона
за убежището и бежанците;
14. осъществява взаимодействие и из
готвя статистически доклади и аналитични
мат ериа л и за Европейск ата ком иси я, за
представителството на Върховния комисар
на Организацията на обединените нации за
бежанците, за Мисията на Република България
към Европейките общности в Брюксел и други;
15. осъществява мониторинг при въвежда
нето на данни в Автоматизираната информа
ционна система „Бежанци“ и при издаването
на разрешение за прехвърляне на чужденец,
ползващ се от временна закрила;
16. изготвя образците на удостоверителни
документи;
17. организира реда за ползването и отго
варя за съхраняването на личните дела на
чужденците, чиято процедура по предоставяне
на международна закрила е приключила с
влязло в сила решение;
18. предлага организационни и практически
действия и координира дейностите по отно
шение на чужденците, търсещи закрила, при
постановяване на акт за временна закрила;
оказва съдействие в изпълнение на Директива
на ЕС 2001/55/20.07.2001 г. при военно или
друго извънредно положение, при кризи и
във връзка с отбранително-мобилизационната
подготовка;
19. осъществява разработването на зада
чи и дейности за подготовка и обучение на
служителите при възникване на извънредна
ситуация;
20. изготвя, актуализира планове и орга
низира дейности, свързани с постановяване
на временна закрила;
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21. разработва, актуализира планове и ор
ганизира дейности във връзка с управление
при кризи и извънредни ситуации;
22. оказва съдействие и подпомага дей
ността по отбранително-мобилизационната
подготовка в агенцията, осъществява връзки
и взаимодействие с компетентните държавни
органи по отношение на мобилизационните
дейности и гражданската защита.“
§ 13. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Думите „Европейски въпроси, меж
дународна дейност и Европейски бежански
фонд“ се заменят с „Международна дейност
и Европейски бежански фонд“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. осъществява общата координация и
поддържа системата за документооборот с
органите на ЕС и с държавите членки в об
ластта на убежището и бежанците;“.
3. Точка 3 се изменя така:
„3. организира и подпомага сътрудничест
вото на агенцията с международни прави
телствени организации, европейски служби,
работещи по проблемите на бежанците и
правата на човека, и с неправителствени
организации;“.
4. В т. 7 думите „взаимодействие и изгот
вя“ се заменят с „взаимодействие, изготвя и
представя“.
5. Точка 9 се изменя така:
„9. осъществява изготвянето и прилагането
на програми по презаселване и релокация;“.
6. В т. 19 накрая се добавя „и система за
финансова отчетност на средствата по Ев
ропейския бежански фонд и националното
съфинансиране;“.
7. Точка 20 се изменя така:
„20. участва в планирането и организи
рането на средствата по годишни програми
на Европейск и я беж а нск и фон д, о т ч и та
аналитично изпълнението на програмите и
изготвя обща финансова рамка на средствата
от Европейския бежански фонд;“.
8. Създават се т. 23 и 24:
„23. осигурява спазването на изискванията
за информираност и публичност във връзка
с дейността на Европейския бежански фонд;
24. съдейства на Комитета за наблюдение,
като осигурява необходимите за дейността
му документи.“
§ 14. В чл. 23, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 5 след думите „изготвят предложения“
се поставя запетая и се добавя „становища и
мотивирани проекторешения на председателя
по глава шеста, раздели ІІІ и ІV от Закона за
убежището и бежанците;“.
2. Създават се т. 16 и 17:
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„16. организират грижите за непридруже
ните малолетни и непълнолетни чужденци,
търсещи закрила, като съдействат за настаня
ването им при роднини и близки, в приемни
семейства, в специализирани заведения или
в други места за настаняване;
17. провежда производство по молби за
събиране на семейства на чужденци с пре
доставен статут и на чужденци, ползващи се
от временна закрила, и изготвя мотивирани
проекторешения по тях.“
§ 15. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Интеграционните центрове
са териториални поделения на агенцията
за осигуряване на обучение по български
език, професионална квалификация и други
дейности, необходими за адаптирането и
интегрирането на чужденците, търсещи или
получили закрила в Република България.
(2) Интеграционните центрове:
1. планират и организират обучението по
български език на търсещи и получили за
крила чужденци и издават удостоверения за
завършен курс;
2. организират и осъществяват съвместно
с регионалните инспекторати по образова
нието дейностите по установяване степента
на придобитите знания по български език
на търсещите или получилите закрила чуж
денци и насочването им към държавните и
общинските училища на Република България;
3. организират и провеждат занимания
и обучение на малолетни и непълнолетни
чужденци, търсещи и получили закрила в
Република България;
4. съдействат на чужденците, търсещи или
получили закрила, за признаване на завършени
етапи на училищно обучение или степени на
образование и професионална квалификация
по документи, издадени от училища на други
държави;
5. планират, организират и провеж дат
курсове за професионална квалификация и
преквалификация на чужденци, търсещи или
получили закрила, в професионалните каби
нети на центъра и издават удостоверения за
завършено професионално обучение;
6. съдействат на чужденците с предоставен
статут на бежанец или хуманитарен статут
за професионално обучение, за намиране на
работа чрез дирекциите „Бюро по труда“, за
получаване на помощи и права от дирекциите
за социално подпомагане, както и от други
институции при условията и по реда за бъл
гарските граждани;
7. разработват с партньорски организа
ции и съвместно с органите на местното
са моу п ра в лен ие реа л изи рат на ц иона л н и
програми за интеграция на получилите за
крила чужденци;
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8. организират подпомагането на търсещи
или получили закрила чужденци, като про
веждат социално интервю и изготвят доклад
с предложение за отпускане или отказване
на социална помощ;
9. разработват и изпълняват програми
и дейности за психологическа, социална и
здравна защита, адаптация и интеграция на
чужденците със специални нужди;
10. участват в разработването и реализи
рането на програми и мерки за адаптация
и интеграция на приети за презаселване и
релокация на бежанци;
11. планират и организират спортни и
здравнопросветни дейности, организират и
осъществяват дейности за социална ориен
тация и културна адаптация на чужденците,
търсещи или получили закрила;
12. организират грижите за непридруже
ните малолетни и непълнолетни чужденци,
получили закрила, като съдействат за настаня
ването им при роднини и близки, в приемни
семейства, в специализирани заведения или
в други места за настаняване;
13. участват в разработването и реализи
рането на програми и проекти за адаптация
и интеграция на търсещи или получили за
крила чужденци, финансирани от европейски
фондове или от други донори;
14. взаимодействат с държавните органи, с
органите на местното самоуправление и мест
ната администрация, с неправителствените
организации за интеграция на чужденците,
полу чили закрила, в рамките на тяхната
компетентност.“
§ 16. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) При служебна необходимост с цел
подобряване организацията на работа пред
седателят на агенцията може да регламен
тира със заповед плаващо работно време за
служителите на агенцията при задължител
но отработване на 8 часа дневно. Редът за
отчитане на работното време се определя с
вътрешнонормативен акт на председателя на
агенцията.“
2. Досегашните ал. 3 – 6 стават съответно
ал. 4 – 7.
3. Създава се ал. 8:
„(8) Председателят на агенцията може да
определи и друго работно време за служи
тели от отделни административни звена с
цел осигуряване на необходимите условия за
изпълнение на функциите им.“
§ 17. В чл. 30 ал. 3 се изменя така:
„(3) Изходящите от агенцията документи се
съставят на бланка в два екземпляра. Вторият
екземпляр съдържа имената, длъжността, съ
ответното административно звено и подписа
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на служителя, изготвил документа, и на ли
цата, заемащи ръководни длъжности, които
са го съгласували, като се посочва и датата.“
§ 18. Параграф 1 от преходните и заклю
чителните разпоредби се отменя.
§ 19. Приложението към чл. 8, ал. 4 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 8, ал. 4
Численост на персонала на Държавната агенция
за бежанците при Министерския съвет – 133
щатни бройки
Председател
1
Политически кабинет
3
в т.ч.:
Заместник-председатели
2
Експерт за връзки с обществеността
1
Главен секретар
1
Инспекторат
1
Служител по сигурността на информацията 1
Финансов контрольор
1
Обща администрация
30
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
обслужване, процесуално представителство и
човешки ресурси“
13
в т.ч. директор
1
дирекция „Финансово-счетоводни дейности,
управление на собствеността и
обществени поръчки“
17
в т.ч. директор
1
Специализирана администрация
22
дирекция „Качество на процедурата,
временна закрила и компетентност за
разглеждане на молбите“
11
в т.ч. директор
1
„Международна дейност и
Европейски бежански фонд“
11
в т.ч. директор
1
Териториални поделения
73
в т.ч.:
Регистрационно-приемателен
център – София
27
в т.ч. директор
1
Интеграционен център – София
7
в т.ч. директор
1
Регистрационно-приемателен център –
с. Баня, община Нова Загора
8
в т.ч. директор
1
Транзитен център – с. Пъстрогор,
община Свиленград
31
в т.ч. директор
1“

Заключителна разпоредба
§ 20. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
6747
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148
ОТ 13 ЮЛИ 2012 Г.
за изменение на Устройствения правилник
на Държавната комисия по сигурността на
информацията и на нейната администрация,
приет с Постановление № 50 на Министерския
съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2003 г.;
изм. и доп., бр. 69 от 2004 г., бр. 23 и 83 от
2005 г., бр. 48 и 56 от 2006 г., бр. 69 от 2008 г.,
бр. 58 от 2010 г. и бр. 39 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В глава трета раздел IІа „Финансов
контрольор“ с чл. 20а – 20в се отменя.
§ 2. В наименованието на глава трета в
раздел ІІб думите „Вътрешен одитор“ се за
менят със „Звено за вътрешен одит“.
§ 3. В чл. 20г се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Вътрешният одитор“
се заменят със „Звеното за вътрешен одит“.
2. В ал. 2 думите „Вътрешният одитор“
се заменят със „Звеното за вътрешен одит“.
3. В ал. 3 думите „Вътрешният одитор по
ал. 1“ се заменят с „Ръководителят на звеното
за вътрешен одит“.
4. В ал. 4 думите „Вътрешният одитор по
ал. 1“ се заменят с „Ръководителят на звеното
за вътрешен одит“.
§ 4. Приложението към чл. 18, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 18, ал. 2
Обща численост на Държавната комисия по
сигурността на информацията и администра
цията є – 119 щатни бройки
Председател
1
Заместник-председател
1
Членове
3
Главен секретар
1
Звено за вътрешен одит
2
Обща администрация
26
в т.ч.:
дирекция „Финансово-стопански дейности,
управление на собствеността и човешки
ресурси“
13
дирекция „Канцелария“
13
Специализирана администрация
85
в т.ч.:
дирекция „Правна и международноправна
дейност“
13
дирекция „Защита на к ласифицираната
информация“
25
дирекция „Вътрешна сигурност“
36
ди рек ц и я „Информа ц ионни фон дове и
системи“
11“
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Заключителни разпоредби
§ 5. Необходимите средства за изпълнение
на постановлението се осигуряват в рамките на
бюджета на Държавната комисия по сигурност
та на информацията за съответната година.
§ 6. Изпълнението на постановлението
се възлага на председателя на Държавната
комисия по сигурността на информацията.
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
6748

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149
ОТ 13 ЮЛИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които събират музеите, Националният
институт за недвижимо културно наследство
и Националната библиотека „Св. св. Кирил
и Методий“ за извършването на услуги и за
издаването на документи и дубликати, одобрена с Постановление № 290 на Министерския
съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 84 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. за издаване на заверени копия на доку
менти от Националния документален архивен
фонд на недвижимите културни ценности
(НКЦ):
а) за копие на хартиен носител – 5 лв. за
страница;
б) за извлечение от документи – 2,50 лв.
за страница;
в) за копие на хартиен носител на техни
чески документации, фотодокументации и
фотограметрични заснемания от Националния
документален архивен фонд на НКЦ:
аа) на техническа документация, включи
телно архитектурни заснемания, инвестици
онни проекти за консервация, реставрация и
адаптация на НКЦ, силуетни планове, проекти
за озеленяване и/или за благоустрояване,
схеми, аналитични планове и концепции (на
страница):
ааа) във формат А4 – 11,00 лв.;
ббб) във формат А3 – 17,00 лв.;
ввв) във формат А2 – 20,00 лв.;
ггг) във формат А1 – 24,00 лв.;
ддд) във формат А0 – 34,00 лв.;
бб) на фотодокументации:
ааа) снимки – 10,00 лв. за копие;
ббб) електронно копие от негатив – 14,00 лв.
за кадър;
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вв) на фотограметрични и геодезически
планове на страница:
ааа) във формат А3 – 18,00 лв.;
ббб) във формат А2 – 24,00 лв.;
ввв) във формат А1 – 28,00 лв.;
ггг) във формат А0 – 38,00 лв.“
2. Създава се т. 4:
„4. За разглеждане на заявление за издаване
на писмено становище за съгласуване по реда
на чл. 84, ал. 1 и 2 от Закона за културното
наследство:
а) на задания за устройствени схеми и
планове:
аа) задание за подробен устройствен план
(ПУП) на част от населено място (над 3 квар
тала) с единични НКЦ – 125 лв.;
бб) задание за ПУП на част от населено
място (над 3 квартала) с единични и групови
НКЦ – 169 лв.;
вв) задание за ПУП на населено място с
единични НКЦ – 240 лв.;
гг) задание за ПУП на населено място с
единични и групови НКЦ – 266 лв.;
дд) задание за общ устройствен план (ОУП)
на населено място с единични и групови
НКЦ – 300 лв.;
ее) задание за ОУП на община – 353 лв.;
жж) задание за районна устройствена схема
(РУС) – 416 лв.;
зз) задание за план за опазване и управление
(ПОУ) на единична НКЦ – 296 лв.;
ии) задание за ПОУ на групова НКЦ – 468 лв.;
б) на устройствени схеми и планове:
аа) ПУП на част от населено място (над
1 квартал) с единични НКЦ – 232 лв.;
бб) ПУП на част от населено място (над
1 квартал) с единични и групови НКЦ – 296 лв.;
вв) ПУП на населено място с единични
НКЦ – 416 лв.;
гг) ПУП на населено място с единични и
групови НКЦ – 468 лв.;
дд) ПУП на населено място с единич
ни и групови НКЦ от национално значе
ние – 518 лв.;
ее) ОУП на населено място – 556 лв.;
жж) ОУП на община – 665 лв.;
зз) за устройствени концепции по реда на
чл. 126, ал. 1 ЗУТ – 452 лв.;
ии) РУС – 558 лв.;
кк) ПОУ на единична НКЦ – 376 лв.;
лл) ПОУ на групова НКЦ – 676 лв.;
в) на регулационни планове:
аа) план за регулация за 1 имот – 81 лв.;
бб) план за регулация до 3 имота – 104 лв.;
вв) план за регулация над 3 имота – 124 лв.;
гг) план за регулация за територия на
1 квартал – 141 лв.;
д д) план за рег улаци я за част от на
селено място (над 1 квартал) с единични
НКЦ – 165 лв.;
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ее) план за регулация за част от населено
място (над 1 квартал) с единични и групови
НКЦ – 199 лв.;
жж) план за регулация на населено място
с единични НКЦ – 249 лв.;
зз) план за регулация на населено място с
единични и групови НКЦ – 269 лв.;
г) на застроителни планове:
аа) план за застрояване на 1 имот – 101 лв.;
бб) план за застрояване до 3 имота – 121 лв.;
вв) п л а н з а з ас т р оя в а не н а д 3 и мо 
та – 155 лв.;
г г) п л а н з а з а с т р о я в а н е н а 1 к в а р 
тал – 175 лв.;
дд) план за застрояване за част от на
селено място (над 1 квартал) с единични
НКЦ – 195 лв.;
ее) план за застрояване за част от населено
място (над 1 квартал) с единични и групови
НКЦ – 225 лв.;
жж) план за застрояване на населено място
с единични НКЦ – 303 лв.;
зз) план за застрояване на населено място
с единични и групови НКЦ – 361 лв.;
д) на допускане на изменение:
аа) на план за регулация:
ааа) план за регулация за 1 имот – 81 лв.;
ббб) план за регулация до 3 имота – 104 лв.;
ввв) план за регулация над 3 имота (част
от квартал) – 124 лв.;
ггг) план за регулация за територията на
1 квартал – 169 лв.;
бб) на план за застрояване:
ааа) план за застрояване за 1 имот – 64 лв.;
ббб) план за застрояване до 3 имота – 74 лв.;
ввв) план за застрояване над 3 имота (част
от квартал) – 98 лв.;
г г г) п л а н з а з ас т р оя в а не н а 1 к в ар 
тал – 146 лв.;
вв) на регулация и на застрояване:
ааа) план за застрояване и за регулация
за 1 имот – 141 лв.;
ббб) план за застрояване и за регулация
до 3 имота – 201 лв.;
ввв) план за застрояване и за регулация
над 3 имота (част от квартал) – 225 лв.;
ггг) план за застрояване и за регулация на
1 квартал – 300 лв.;
е) на РУП със силуети:
аа) до 3 имота:
ааа) с НКЦ без определена категория или
с категории за сведение и с ансамблово зна
чение – 121 лв.;
ббб) с НКЦ с категории местно и нацио
нално и местно значение – 165 лв.;
бб) над 3 имота:
ааа) с НКЦ без определена категория или
с категории за сведение и с ансамблово зна
чение – 191 лв.;
ббб) с НКЦ с категории местно и нацио
нално и местно значение – 225 лв.;
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ж) на обемно устройствено проучване,
обхващащо имота – обект на проектиране, и
непосредствено съседните му имоти:
аа) за ОУП, включващ имот на НКЦ, без
определена категория или с категория за
сведение и с ансамблово значение – 221 лв.;
бб) за ОУП, включващ имот на НКЦ с
категория местно значение – 135 лв.;
вв) за ОУП, включващ имот на НКЦ с
категория национално значение – 155 лв.;
з) на парцеларни планове и на промяна
на предназначението на земята за фотовол
таични електроцентрали, ветроенергийни
паркове и др.:
аа) до 5 бр. имоти – 84 лв.;
бб) до 10 бр. имоти – 114 лв.;
вв) над 10 бр. имоти – 134 лв.;
и) на подробни устройствени планове и на
схеми за линейни обекти и обекти на техни
ческата инфраструктура:
аа) за 1 обект или до 1 км – 72 лв.;
бб) до 3 обекта или до 3 км – 84 лв.;
вв) над 3 обекта или над 3 км – 103 лв.;
к) на искания за намеса в единични НКЦ
и в охранителните им зони:
аа) конкурсни и комплексни програми,
задания, доклади за оценка на въздействи
ето върху околната среда (ОВОС) и визи за
проектиране:
ааа) конкурсни програми за НКЦ с кате
гория до национално значение включител
но – 198 лв.;
ббб) конкурсни програми за НКЦ, вписа
ни в Индикативната листа или в Списъка на
световното наследство – 302 лв.;
ввв) комплексни програми за НКЦ с ка
тегория до национално значение включител
но – 258 лв.;
ггг) комплексни програми за консервация,
реставрация и експониране на художествени
НКЦ с категория местно значение – 288 лв.;
ддд) изпълнени етапи от комплексни про
грами за консервация, реставрация и експо
ниране на художествени НКЦ с категория
местно значение – 161 лв.;
еее) комплексни програми за консервация,
реставрация и експониране на художествени
НКЦ с категория национално значение, впи
сани в Индикативната листа и в Списъка на
световното наследство – 299 лв.;
ж ж ж) задания за НКЦ с категория до
национално значение включително – 104 лв.;
ззз) задания за НКЦ, вписани в Инди
кативната листа и в Списъка на световното
наследство – 202 лв.;
иии) задания за художествени НКЦ, впи
сани в Индикативната листа и в Списъка на
световното наследство – 252 лв.;
ккк) доклади за ОВОС – 158 лв.;
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ллл) виза за проектиране на НКЦ с катего
рия до местно значение вклчително – 72 лв.;
ммм) виза за проектиране на НКЦ с кате
гория национално значение – 91 лв.;
ннн) виза за проектиране на НКЦ, впи
сани в Индикативната листа и в Списъка на
световното наследство – 118 лв.;
бб) на проекти за консервация, реставра
ция и експониране на археологически НКЦ:
ааа) с категория местно значение и с площ
до 50 м – 194 лв.;
ббб) с категория местно значение и с площ
над 50 м – 214 лв.;
ввв) с категория национално значение и с
площ до 50 м – 231 лв.;
ггг) с категория национално значение и с
площ над 50 м – 345 лв.;
л ) на инвестиционни проекти – част „Ар
хитектура“ (еднофазно проектиране – 100 на
сто от таксата, фаза идеен проект – 60 на сто
от таксата, за следваща фаза технически или
работен и проект – 40 на сто от таксата) – на
разгъната застроена площ (РЗП):
аа) за консервация, реставрация, адаптация,
експониране, преустройства и реконструкция
по автентични данни за сгради и съоръжения
НКЦ:
ааа) с РЗП до 200 м и категория до местно
значение включително – 221 лв.;
ббб) с РЗП до 500 м и категория до местно
значение включително – 241 лв.;
ввв) с РЗП над 500 м и категория до местно
значение включително – 281 лв.;
ггг) с РЗП до 200 м и категория национално
значение – 308 лв.;
ддд) с РЗП до 500 м и категория национално
значение – 348 лв.;
еее) с РЗП над 500 м и категория нацио
нално значение – 408 лв.;
бб) за консервация, реставрация, адаптация,
експониране, преустройства и реконструкция
по автентични данни за художествени НКЦ:
ааа) с РЗП до 200 м и категория до местно
значение включително – 281 лв.;
ббб) с РЗП до 500 м и категория до местно
значение включително – 331 лв.;
ввв) с РЗП над 500 м и категория до местно
значение включително – 361 лв.;
ггг) с РЗП до 200 м и категория национално
значение – 408 лв.;
ддд) с РЗП до 500 м и категория национално
значение – 448 лв.;
еее) с РЗП над 500 м и категория нацио
нално значение – 498 лв.;
вв) за делба, пристрояване и надстрояване
на единични НКЦ:
ааа) с РЗП до 200 м и категория до местно
значение включително – 134 лв.;
ббб) с РЗП до 500 м и категория до местно
значение включително – 154 лв.;
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ввв) с РЗП над 500 м и категория до местно
значение включително – 164 лв.;
ггг) с РЗП до 200 м и категория национално
значение – 162 лв.;
ддд) с РЗП до 500 м и категория национално
значение – 201 лв.;
еее) с РЗП над 500 м и категория нацио
нално значение – 221 лв.;
гг) за ново допълващо и основно застро
яване в имоти на НКЦ:
ааа) ново допълващо застрояване в имот
на НКЦ с категория до местно значение
включително – 72 лв.;
ббб) ново допълващо застрояване в имот
на НК Ц с категори я нац иона лно значе
ние – 112 лв.;
ввв) ново основно застрояване в имот на
НКЦ с категория до местно значение вклю
чително – 112 лв.;
ггг) ново основно застрояване в имот
на НК Ц с категори я нац иона лно значе
ние – 159 лв.;
ддд) ново допълващо и основно застро
яване в имот на НКЦ с категория до местно
значение включително – 156 лв.;
еее) ново допълващо и основно застроява
не в имот на НКЦ с категория национално
значение – 199 лв.;
м) на проекти за фасадна реставрация и
за цветни фасади:
аа) фасадна реставрация на НКЦ с катего
рия до местно значение включително – 152 лв.;
бб) фасадна реставрация на НКЦ с ка
тегори я национално значение, вписани в
Индикативната листа на Република Бълга
рия – 192 лв.;
вв) цветни фасади на НКЦ с категория до
местно значение включително – 112 лв.;
гг) цветни фасади на НКЦ с категория
национално значение, вписани в Индикатив
ната листа на Република България – 161 лв.;
н) на проекти за интериор и обзавеждане
на НКЦ:
аа) с РЗП до 200 м и категория до местно
значение включително – 114 лв.;
бб) с РЗП до 500 м и категория до местно
значение включително – 134 лв.;
вв) с РЗП над 500 м и категория до местно
значение включително – 144 лв.;
гг) с РЗП до 200 м и категория национално
значение – 164 лв.;
дд) с РЗП до 500 м и категория национално
значение – 194 лв.;
ее) с РЗП над 500 м и категория национално
значение – 221 лв.;
о) на схеми и детайли за смяна на догра
ма и на количествени сметки за аварийни и
текущи ремонти:
аа) смяна на дограма на НКЦ с категория
до местно значение включително – 72 лв.;
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бб) смяна на дограма на НКЦ с категория
национално значение – 112 лв.;
вв) изпълнение на аварийни и текущи ре
монти на НКЦ с категория до местно значение
включително – 72 лв.;
гг) изпълнение на аварийни и текущи
ремонти в НК Ц с категория национално
значение – 92 лв.;
п) на проекти за художествено осветление
за НКЦ:
аа) с категория до местно значение вклю
чително – 114 лв.;
б б ) с к а т е г о р и я н а ц и о н а л н о з н ач е 
ние – 134 лв.;
р) за конструктивни становища и експертизи
за сгради и съоръжения в НКЦ, включващи:
аа) конструктивни становища към проекти
за НКЦ – 72 лв.;
бб) конструктивни експертизи за НКЦ с
категория до местно значение включител
но – 114 лв.;
вв) конструктивни експертизи за НКЦ с
категория национално значение, вписани в
Индикативната листа и в Списъка на светов
ното наследство – 154 лв.;
с) на конструктивни проекти (еднофазно
проектиране – 100 на сто от таксата, фаза идеен
проект – 60 на сто от таксата, за следваща
фаза технически или работен и проект – 40
на сто от таксата):
аа) за НКЦ – сгради и съоръжения:
ааа) с РЗП до 200 м и категория до местно
значение включително – 142 лв.;
ббб) с РЗП до 500 м и категория до местно
значение включително – 162 лв.;
ввв) с РЗП над 500 м и категория до местно
значение включително – 182 лв.;
ггг) с РЗП до 200 м и категория национално
значение – 161 лв.;
ддд) с РЗП до 500 м и категория национално
значение – 201 лв.;
еее) с РЗП над 500 м и категория нацио
нално значение – 221 лв.;
бб) за художествени НКЦ:
ааа) с РЗП до 200 м и категория до местно
значение включително – 154 лв.;
ббб) с РЗП до 500 м и категория до местно
значение включително – 184 лв.;
ввв) с РЗП над 500 м и категория до местно
значение включително – 194 лв.;
ггг) с РЗП до 200 м и категория национално
значение – 201 лв.;
ддд) с РЗП до 500 м и категория национално
значение – 228 лв.;
еее) с РЗП над 500 м и категория нацио
нално значение – 258 лв.;
вв) за археологически НКЦ:
ааа) с категория местно значение и с площ
до 50 м – 114 лв.;
ббб) с категория местно значение и с площ
над 50 м – 134 лв.;
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ввв) с категория национално значение и с
площ до 50 м – 154 лв.;
ггг) с категория национално значение и с
площ над 50 м – 191 лв.;
гг) за ново строителство в имоти с архео
логически НКЦ:
ааа) за укрепване на изкопа, за план на
основите, кофражен план кота 0,00:
– в имот с площ до 50 м – 154 лв.;
– в имот с площ над 50 м – 221 лв.;
ббб) за осиг у ряване на проу чвателски
дейности, за специализирана намеса и експо
ниране на НКЦ: фасадни скелета, подпорни
скелета, укрепване на изкопи, укрепване на
стени и покрития:
– за фасадни скелета – 72 лв.;
– подпорни скелета – 92 лв.;
– укрепване на изкопи – 110 лв.;
– укрепване на зидове и покрития – 130 лв.;
т) на схеми и проекти за преместваеми
обекти, включително за настилки, огради,
чешми, улично осветление и други елемен
ти на градското обзавеждане, за рекламни,
информационни и мон у мен та лно -декора
тивни елементи, както и за електрически и
газификационни табла, външни климатични
съоръжения, антени на мобилни оператори:
аа) за единични НКЦ с категория до местно
значение включително – 114 лв.;
бб) за НКЦ с категория национално зна
чение – 141 лв.;
у) за въвеждане в експлоатация на НКЦ:
аа) с категория до местно значение вклю
чително – 107 лв.;
б б ) с к а т е г о р и я н а ц и о н а л н о з н ач е 
ние – 134 лв.;
ф) за проект-заснемане за възстановява
не на изгубени чертежи за НКЦ по чл. 145,
ал. 5 ЗУТ:
аа) с РЗП до 200 м – 152 лв.;
бб) с РЗП до 500 м – 172 лв.;
вв) с РЗП над 500 м – 192 лв.;
х) на инженерни проекти по техническата
инфраструктура на НКЦ:
аа) с РЗП до 200 м и категория до местно
значение включително – 72 лв.;
бб) с РЗП до 500 м и категория до местно
значение включително – 92 лв.;
вв) с РЗП над 500 м и категория до местно
значение включително – 112 лв.;
гг) с РЗП до 200 м и категория национално
значение – 132 лв.;
дд) с РЗП до 500 м и категория национално
значение – 152 лв.;
ее) с РЗП над 500 м и категория национално
значение – 162 лв.;
жж) за групова НКЦ с категория местно
значение включително – 184 лв.;
зз) за групова НКЦ с категория национално
значение – 214 лв.;
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ц) за технически паспорт на съществуващ
строеж НКЦ – 192 лв.;
ч) на проекти на вертикална планировка:
аа) за територия до 1 дка – 72 лв.;
бб) за територия над 1 дка – 68 лв.;
ш) на проект за част „Паркоустройство и
благоустройство“ на НКЦ:
аа) с площ до 1 дка – 112 лв.;
бб) с площ до 5 дка – 152 лв.;
вв) с площ над 5 дка – 234 лв.;
щ) по искане за преместване, премахване
изцяло или частично на НКЦ и за санитарни
експертизи за преместване, премахване, кас
трене на растителност в границите на НКЦ
и в охранителните им зони:
аа) за преместване, премахване изцяло или
частично на НКЦ – 114 лв.;
бб) за санитарна експертиза с включени
до 5 дървета – 48 лв.;
вв) за санитарна експертиза с включени
над 5 дървета – 58 лв.;
ю) по искане за намеса в охранителни зони
на единични НКЗ и в границите на групови
НКЦ, ако с режимите за опазване не е оп
ределено друго:
аа) за визи за проектиране на:
ааа) допълващо застрояване в охранител
ните зони на единични НКЦ с категория до
местно значение включително и в границите
на групови НКЦ с категория местно значение
включително – 52 лв.;
ббб) допълващо застрояване в охранителни
те зони на единични НКЦ с категория нацио
нално значение и в границите на групови НКЦ
с категория национално значение – 72 лв.;
ввв) основно застрояване в охранителните
зони на единични НКЦ с категория местно
значение и в границите на групови НКЦ с
категория местно значение – 72 лв.;
ггг) основно застрояване в охранителните
зони на единични НКЦ с категория национал
но значение и в границите на групови НКЦ
с категория национално значение – 82 лв.;
ддд) основно и допълващо застрояване
в охранителните зони на единични НКЦ с
категория до местно значение включително
и в границите на групови НКЦ с категория
местно значение – 72 лв.;
еее) основно и допълващо застрояване в
охранителните зони на единични НКЦ с ка
тегория национално значение и в границите
на групови НКЦ с категория национално
значение – 92 лв.;
жжж) реконструкция, надстрояване, при
строяване, ремонт и преустройство с промяна
на външния вид на строежите в охранител
ните зони на единични НКЦ и в границите
на групови НКЦ с категория местно значе
ние – 92 лв.;
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ззз) реконструкция, надстрояване, пристро
яване, ремонт и преустройство с промяна на
външния вид на строежите в охранителните
зони на единични НКЦ с категория национал
но значение и в границите на групови НКЦ
с категория национално значение – 112 лв.;
бб) за инвестиционните проекти – част
„Архитектура“, за ново допълващо и основно
застрояване (еднофазно проектиране – 100
на сто от таксата, фаза идеен проект – 60 на
сто от таксата, за следваща фаза технически
или работен и проект – 40 на сто от таксата):
ааа) за ново застрояване до 200 м РЗП в
охранителните зони на НКЦ с категория до
местно значение или в групови НКЦ с кате
гория местно значение – 82 лв.;
ббб) за ново застрояване до 500 м РЗП в
охранителните зони на НКЦ с категория до
местно значение включително или в групови
НКЦ с категория местно значение – 114 лв.;
ввв) за ново застрояване над 500 м РЗП в
охранителните зони на НКЦ с категория до
местно значение включително – 134 лв.;
ггг) за ново застрояване до 200 м РЗП
в охранителните зони на НКЦ с категория
национално значение – 111 лв.;
ддд) за ново застрояване до 500 м РЗП
в охранителните зони на НКЦ с категория
национално значение – 161 лв.;
еее) за ново застрояване над 500 м РЗП
в охранителните зони на НКЦ с категория
национално значение – 191 лв.;
вв) за проекти за реконструкция, надстро
яване, пристрояване, ремонт и преустройство
с промяна на външния вид на строежите:
ааа) в ох ранителните зони на НК Ц с
категория до местно значение включително
или в групови НКЦ с категория местно зна
чение – 90 лв.;
ббб) в охранителните зони на НКЦ с катего
рия национално значение или в групови НКЦ
с категория национално значение – 114 лв.;
гг) за проекти по част „Конструкции“ за
ново строителство в територии и охранителни
зони на археологически НКЦ – 152 лв.;
дд) за инженерни проекти за сградни от
клонения в територии и охранителни зони на
археологически НКЦ – 112 лв.;
ее) за проекти на транспортната техни
ческа инфраструктура и за преустройство
на транспортно-комуникационни мрежи и
съоръжения – пътища, улици, площади:
ааа) за територии на НКЦ до 5 дка – 112 лв.;
ббб) за територии на НКЦ до 10 дка – 158 лв.;
в в в) з а т е р и т о р и и н а Н К Ц н а д 10
дка – 198 лв.;
жж) за схеми и проекти за преместваеми
обекти, включително за настилки, огради,
чешми, улично осветление и други елементи
на градското обзавеждане, за рекламни, ин
формационни и монументално-декоративни

С Т Р.

16

ДЪРЖАВЕН

елементи, както и за електрически и газифи
кационни табла, външни климатични съоръ
жения, антени на мобилни оператори и др.:
ааа) за територии и с територии на охра
нителни зони на НКЦ и на групови НКЦ с
категория местно значение до 1 дка – 154 лв.;
ббб) за територии и с територии на охра
нителни зони на НКЦ и на групови НКЦ с
категория местно значение до 5 дка – 188 лв.;
ввв) за територии и с територии на охра
нителни зони на НКЦ и на групови НКЦ с
категория местно значение над 5 дка – 218 лв.;
ггг) за територии и с територии на охрани
телни зони на НКЦ и на групови НКЦ с кате
гория национално значение до 1 дка – 198 лв.;
ддд) за територии и с територии на охрани
телни зони на НКЦ и на групови НКЦ с кате
гория национално значение до 5 дка – 225 лв.;
еее) за територии и с територии на охрани
телни зони на НКЦ и на групови НКЦ с кате
гория национално значение над 5 дка – 240 лв.;
жжж) индивидуални проекти за премест
ваеми обекти – 68 лв.“
§ 2. Параграф единствен от заключителната
разпоредба се изменя така:
„Параграф единствен. Тарифата се приема
на основание чл. 4, ал. 2, т. 4 от Закона за
закрила и развитие на културата, чл. 52, ал. 3
от Закона за обществените библиотеки, чл. 19,
ал. 2 и чл. 105, ал. 3 от Закона за културното
наследство и чл. 143, ал. 2 от Закона за ус
тройство на територията.“
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150
ОТ 13 ЮЛИ 2012 Г.
за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за ограничаване емиси
ите на летливи органични съединения при
употребата на органични разтворители в
определени бои, лакове и авторепаратурни
продукти, приета с Постановление № 40 на
Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ,
бр. 20 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2010 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се чл. 9а:
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„Чл. 9а. Лицата, задължени по наредбата,
могат да предоставят на РИОСВ информация
или документи на хартиен носител (включи
телно на магнитен носител) или по електронен
път при условията и по реда на Закона за
електронния документ и електронния подпис
и Закона за електронното управление.“
2. Наименованието „Допълнителна разпо
редба“ се заменя с „Допълнителни разпоредби“
и в тях се създава § 1а:
„§ 1а. Наредбата въвежда изискванията
на: Директива 2004/42/EО на Европейския
парламент и на Съвета от 21 април 2004 г.
относно намаляването на емисиите от летливи
органични съединения, които се дължат на
използването на органични разтворители в
някои лакове и бои и в продукти за пребо
ядисване на превозните средства и за изме
нение на Директива 1999/13/ЕО, Директива
2008/112/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 16 декември 2008 г. за измене
ние на директиви 76/768/ЕИО, 88/378/ЕИО,
1999/13/ЕО на Съвета и директиви 2000/53/
ЕО, 2002/96/ЕО и 2004/42/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета с оглед адаптирането
им към Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно
класифицирането, етикетирането и опакова
нето на вещества и смеси и на Директива
2010/79/ЕС на Комисията от 19 ноември 2010 г.
за привеждане в съответствие с техническия
прогрес на Приложение III към Директива
2004/42/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета относно намаляването на емисиите
на летливи органични съединения.“
3. В преходните и заключителните раз
поредби се правят следните изменения и
допълнения:
а) параграф 8 се изменя така:
„§ 8. Наредбата се приема на основание
чл. 11а, ал. 1 от Закона за чистотата на ат
мосферния въздух.“;
б) създава се § 8а:
„§ 8а. Навсякъде в наредбата думите „ре
гист риран като паметник на к улт у рата“,
„паметник на културата“, „определени като
паметници на културата“, „паметници на кул
турата“, „Закон/а за паметниците на културата
и музеите“ и „чл. 4 от Закона за паметниците
на културата и музеите“ се заменят съответно
със „статут на културна ценност“, „културна
ценност“, „със статут на културни ценности“,
„културни ценности“ и „Закон/а за културното
наследство“.
4. В таблицата на приложение № 3 към
чл. 3, ал. 2 думите „(в кг/г)“ се заменят с „(в
кg/година)“.
5. Приложение № 4 към чл. 4, ал. 2 се
изменя така:
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„Приложение № 4
към чл. 4, ал. 2
Аналитични методи за определяне съдържа
нието на ЛОС в продуктите по чл. 1
Разрешен метод за анализ на продукти със
съдържание на ЛОС до 15 тегловни процента
и без реактивни разредители в състава си:
Параметър

Съдържание на
ЛОС

Единица Опитно определяне
мярка
метод
дата на
публику
ване
g/l

ISO 11890-2

2006 г.

Разрешени методи за анализ на продукти
със съдържание на ЛОС, равно на или по-го
лямо от 15 тегловни процента, и без реактивни
разредители в състава си:
Параметър

Единица Опитно определяне
мярка
метод
дата на
публи
куване

Съдържание на
ЛОС

g/l

ISO 11890-1

2007 г.

Съдържание на
ЛОС

g/l

ISO 11890-2

2006 г.

Разрешен метод за анализ на продукти,
съдържащи ЛОС и имащи реактивни разре
дители в състава си:
Параметър

Съдържание на
ЛОС

Единица Опитно определяне
мярка
метод
дата на
публи
куване
g/l

ASTMD
2369

2003 г.

“
§ 2. В Наредбата за установяване на мерки
по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006
относно някои флуорирани парникови газове,
приета с Постановление № 336 на Министер
ския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 3 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 2 и 7 от 2011 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2 се създава т. 13:
„13. физическите и юридическите лица,
които пускат на пазара на територията на
Република България флуорирани парникови
газове;“.
2. Създава се чл. 2а:
„Чл. 2а. Начинът и редът за извършване на
анализи и проверки за съответствие на веще
ствата и продуктите, попадащи в обхвата на
Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. от
носно някои флуорирани парникови газове,
се определят със заповед на министъра на
околната среда и водите, която се обнародва
в „Държавен вестник“.
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3. Член 8 се отменя.
4. В чл. 12, ал. 1 думите „Научно-прилож
ния институт за пожарна безопасност и защита
на населението (НПИПБЗН)“ се заменят с
„Главна дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението (ГДПБЗН)“.
5. Член 15 се отменя.
6. В чл. 16 абревиатурата „НПИПБЗН“ се
заменя с „ГДПБЗН“.
7. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. Ползвателите и лицата, които
пускат на пазара на територията на Републи
ка България флуорирани парникови газове,
изготвят годишен отчет съгласно формата по
приложение № 4.“
8. В чл. 36 ал. 1 се изменя така:
„(1) Операторите на стационарни хладилни
и климатични системи, топлинни помпи, съ
държащи 3 kg и повече флуорирани парникови
газове, както и на оборудване, съдържащо раз
творители, основани на флуорирани парникови
газове, изготвят информация за оборудването
съгласно формата по приложение № 6.“
9. В чл. 40:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Обобщеният отчет по ал. 1 включва
следната информация:
1. наименование, ЕИК/код по БУЛСТАТ,
седалище и адрес на юридическото лице или
име и адрес на физическото лице, телефон
и факс за всички ползватели на флуорирани
парникови газове;
2. наименование, ЕИК/код по БУЛСТАТ,
седалище и адрес на юридическото лице или
име и адрес на физическото лице, телефон и
факс за всички преработватели на флуорирани
парникови газове;
3. наименование, ЕИК/код по БУЛСТАТ,
седалище и адрес на юридическото лице или
име и адрес на физическото лице, телефон
и факс за всички оператори на стационарни
хладилни и климатични системи, топлинни
помпи, съдържащи 3 kg и повече флуорирани
парникови газове, както и на оборудване,
съдържащо разтворители, основани на флу
орирани парникови газове;
4. наименование, ЕИК/код по БУЛСТАТ,
седалище и адрес на юридическото лице или
име и адрес на физическото лице, телефон и
факс за всички лица, които пускат на пазара
на територията на Република България флу
орирани парникови газове;
5. вид и количества на закупените от пазара
на Европейския съюз флуорирани парникови
газове;
6. вид и количества на пуснатите на па
зара на територията на Република България
флуорирани парникови газове;
7. вид и количества на използваните флу
орирани парникови газове поотделно за про
изводствени нужди, сервиз или поддръжка;
8. вид и количества на извлечените от
оборудване флуорирани парникови газове по
време на сервиз или поддръжка;
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9. вид и количества на преработените флу
орирани парникови газове;
10. вид и количества на флуорираните пар
никови газове по т. 5, които са останали на
склад към 31 декември на отчетната година;
11. адреси на местата, където са складирани
флуорираните парникови газове по т. 8, 9 и 10;
12. списък на стационарни хладилни и
климатични системи, топлинни помпи, съ
държащи 3 kg и повече флуорирани парни
кови газове, както и оборудване, съдържащо
разтворители, основани на флуорирани пар
никови газове, намиращи се на територията
на съответната РИОСВ.“;
б) алинея 4 се изменя така:
„(4) Информацията по ал. 2, т. 12 се акту
ализира и допълва всяка година.“
10. В чл. 41 ал. 2 се изменя така:
„(2) Базата данни по ал. 1 съдържа инфор
мация за:
1. наименование, ЕИК/код по БУЛСТАТ,
седалище и адрес на юридическото лице или
име и адрес на физическото лице, телефон и
факс за всички производители на флуорирани
парникови газове на територията на Република
България;
2. наименование, ЕИК/код по БУЛСТАТ,
седалище и адрес на юридическото лице или
име и адрес на физическото лице, телефон
и факс за всички вносители на флуорирани
парникови газове на територията на Репуб
лика България;
3. наименование, ЕИК/код по БУЛСТАТ,
седалище и адрес на юридическото лице или
име и адрес на физическото лице, телефон
и факс за всички износители на флуорирани
парникови газове на територията на Репуб
лика България;
4. наименование, ЕИК/код по БУЛСТАТ,
седалище и адрес на юридическото лице или
име и адрес на физическото лице, телефон
и факс за всички ползватели на флуорирани
парникови газове на територията на Репу
блика България;
5. наименование, ЕИК/код по БУЛСТАТ,
седалище и адрес на юридическото лице или
име и адрес на физическото лице, телефон
и факс за всички преработватели на флу
орирани парникови газове на територията на
Република България;
6. наименование, ЕИК/код по БУЛСТАТ,
седалище и адрес на юридическото лице или
име и адрес на физическото лице, телефон
и факс за всички оператори на стационарни
хладилни и климатични системи, топлинни
помпи, стационарни противопожарни сис
теми и пожарогасители, съдържащи 3 kg и
повече флуорирани парникови газове, както
и на оборудване, съдържащо разтворители,
основани на флуорирани парникови газове,
на територията на Република България;
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7. наименование, ЕИК/код по БУЛСТАТ,
седалище и адрес на юридическото лице или
име и адрес на физическото лице, телефон и
факс за всички лица, които пускат на пазара
на територията на Република България флу
орирани парникови газове;
8. вид и количества на флуорираните пар
никови газове, произведени на територията
на Република България;
9. ви д и количества на фл уорираните
парникови газове, внесени на територията
на Република България, поотделно за всяка
страна, от която е извършено внасянето;
10. вид и количества на флуорираните
парникови газове, изнесени от територията
на Република България, поотделно за всяка
страна, за която е извършено изнасянето;
11. вид и количества на закупените от
пазара на Европейския съюз флуорирани
парникови газове;
12. вид и количества на пуснатите на па
зара на територията на Република България
флуорирани парникови газове;
13. вид и количества на използваните флу
орирани парникови газове на територията на
Република България;
14. вид и количества на извлечените от
оборудване флуорирани парникови газове на
територията на Република България;
15. вид и количества на преработените
флуорирани парникови газове на територията
на Република България;
16. вид и количества на складираните флу
орирани парникови газове по т. 8, 9, 11, 14
и 15 на територията на Република България
към 31 декември на отчетната година с адрес
на местата, където са складирани;
17. стационарни хладилни и климатич
ни системи, топлинни помпи, стационарни
противопожарни системи и пожарогасители,
съдържащи 3 kg и повече флуорирани парни
кови газове, както и оборудване, съдържащо
разтворители, основани на флуорирани пар
никови газове, намиращи се на територията
на Република България.“
11. В § 1 от допълнителната разпоредба:
а) точка 5 се изменя така:
„5. „Ползвател“ е всяко физическо или
юридическо лице, което използва флуорирани
парникови газове за производствени нужди,
сервиз или поддръжка или за други процеси
в дейността си.“;
б) създават се т. 8 и 9:
„8. „Пускане на пазара на територията на
Република България“ е въвеждането на про
дукти и оборудване, съдържащи или чието
функциониране разчита на флуориран парни
ков газ на територията на Република България
от друга държава – членка на Европейския
съюз, с цел те да бъдат разпространени на
територията на страната и/или използвани
като част от търговска, производствена или
професионална дейност.
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9. „Лице, което пуска на пазара на терито
рията на Република България“ е всяко физи
ческо или юридическо лице, което въвежда на
територията на Република България от друга
държава – членка на Европейския съюз, флу
орирани парникови газове като част от своята
търговска, производствена или професионална
дейност с цел те да бъдат разпространени на
територията на страната и/или използвани
като част от търговска, производствена или
професионална дейност.“
12. В преходните и заключителните раз
поредби:
а) параграф 7 се отменя;
б) създава се § 10:
„§ 10. Навсякъде в наредбата думата „Общ
ността“ се заменя с „Европейския съюз“,
думите „пазара на Република България“ се
заменят с „пазара на територията на Репуб
лика България“ и думите „съоръжения на
някои разтворители на базата на флуорирани
парникови газове“ се заменят с „оборудване,
съдържащо разтворители, основани на флу
орирани парникови газове“.
13. В приложение № 4 към чл. 34, в забе
лежките, в т. 1 след думите „името и адресът
на фирмата“ се поставя запетая и се добавя
„адрес на склада, където са складирани флу
орираните парникови газове“.
14. В приложение № 5 към чл. 35, в забе
лежките, в т. 1 след думите „името и адресът
на фирмата“ се поставя запетая и се добавя
„адрес на склада, където са складирани флу
орираните парникови газове“.
15. В приложение № 6 към чл. 36, в забе
лежките, в т. 2 се създава буква „г“:
„г) оборудване, съдържащо разтворители,
основани на флуорирани парникови газове.“
§ 3. В Наредбата за изискванията за ка
чеството на течните горива, условията, реда
и начина за техния контрол, приета с Поста
новление № 156 на Министерския съвет от
2003 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 69 и 78 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г., бр. 76
от 2007 г., бр. 93 от 2009 г. и бр. 36 от 2011 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 16б:
a) в ал. 1, т. 6 думите „на длъжностни лица
от ГД „ККТГ“ се заменят с „в акредитирана
лаборатория“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) След изпитване на пробата от кораб
ното гориво в акредитирана лаборатория ИА
„МА“ получава протокол от изпитването,
който изпраща в ГД „ККТГ“. В срок един
работен ден след получаването на протокола
ГД „ККТГ“ издава констативен протокол за
съответствие на корабното гориво с изис
кванията за качество с оглед предприемане
на последващи действия от ИА „МА“ в съ
ответствие с действащото законодателство.“
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2. Наименованието „Допълнителна разпо
редба“ се заменя с „Допълнителни разпоредби“
и в тях се създава § 1а:
„§ 1а. Наредбата въвежда изискванията
на Директива 2009/30/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 23 април 2009 г.
за изменение на Директива 98/70/ЕО по
отношение на спецификацията на бензина,
дизеловото гориво и газьола и за въвеждане
на механизъм за наблюдение и намаляване
на нивата на емисиите на парникови газове
и за изменение на Директива 1999/32/ЕО на
Съвета по отношение на спецификацията на
горивото, използвано от плавателни съдове
по вътрешните водни пътища и за отмяна
на Директива 93/12/ЕИО и на Директива
2011/63/ЕС на Европейската комиси я от
1 юни 2011 г. за изменение, с цел привеждане
в съответствие с техническия прогрес, на
Директива 98/70/ЕО на Европейския пар
ламент и на Съвета относно качеството на
бензиновите и дизеловите горива.“
3. Параграф 2 от преходните и заключи
телните разпоредби се изменя така:
„§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 8, ал. 1 от Закона за чистотата на атмос
ферния въздух.“
4. В приложение № 1 към чл. 6, т. 1:
а) в таблица 1, в бележките под черта:
аа) бележка (8) се изменя така:
„(8) Методите за изпитване са определени
в БДС EN 228:2008. Може да бъдат използва
ни други методи за изпитване вместо тези,
посочени в БДС EN 228:2008, ако може да се
докаже, че те дават най-малко същата точност
и най-малко същото ниво на прецизност, както
методите, които заменят.“;
бб) бележка (11) се изменя така:
„(11) Други моноалкохоли и етери с тем
пература на край на кипене, не по-висока от
тази, определена в БДС EN 228:2008.“
б) таблица 2 се изменя така:
„Таблица 2
Съдържание на био
етанол (% V/V)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Допустимо превише
ние на налягането на
парите (kPa ) (1)
0
3,7
6,0
7,2
7,8
8,0
8,0
7,9
7,9
7,8
7,8

Стойностите, посочени в таблицата,
представляват „реални стойности“. Те са уста
новени въз основа на процедурите на БДС EN
(1)

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

ISO 4259:2006 „Нефтопродукти. Определяне и
прилагане на данните за прецизност относно
методите за изпитване“, като при определяне на
съответните минимални стойности е отчетена
минималната поправка от 2R (различна и повисока от 0), където R е възпроизводимостта
на резултатите от изпитването. Резултатите от
отделните изпитвания следва да бъдат интер
претирани на базата на съответните критерии,
определени в БДС EN ISO 4259:2006.
Допустимото превишение на налягането на
парите при междинно съдържание на биоета
нол между стойностите, посочени в таблицата,
се определя чрез линейна интерполация между
съдържанието на биоетанол непосредствено
над и под междинната стойност.“
5. В приложение № 2 към чл. 6, т. 2 бележка
(8) се изменя така:
„(8) Методите за изпитване са определени
в БДС EN 590:2009. Може да бъдат използва
ни други методи за изпитване вместо тези,
посочени в БДС EN 590:2009, ако може да се
докаже, че дават най-малко същата точност и
най-малко същото ниво на прецизност, както
методите, които заменят.“
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
6830

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151
ОТ 16 ЮЛИ 2012 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Държавен фонд „Земеделие“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Ч лен единс твен. Приема Ус т ройс т вен
правилник на Държавен фонд „Земеделие“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Държавен фонд „Земеделие“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат структурата
и организацията на работа на Държавен фонд
„Земеделие“, наричан по-нататък „фонда“,
както и функциите на неговите организаци
онни структури.
Чл. 2. (1) Фондът е юридическо лице със
седалище София. Фондът е държавно учрежде
ние, което работи по извънбюджетна сметка.
(2) Фондът:

ВЕСТНИК
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1. изпълнява функциите на Разплащател
на агенция от датата на издаване на акта за
акредитация;
2. предоставя целеви кредити и прилага
държавните помощи в областта на земеделието
със средства от държавния бюджет;
3. и з п ъ л н я в а фу н к ц и и т е н а а г ен ц и я
„САПАРД“ съгласно Многогодишното финан
сово споразумение;
4. изпълнява функциите на Сертифициращ
орган по Оперативната програма за развитие
на сектор „Рибарство“;
5. изпълнява функциите по Регламент (ЕО)
№ 485/2008 на Съвета относно проверките от
страна на държавите членки на транзакции,
съставляващи част от системата за финанси
ране на Европейския фонд за гарантиране на
земеделието (ЕФГЗ).
Чл. 3. Дейността на фонда се осъществява
въз основа на принципите на законност, про
зрачно и ефективно управление, достъпност,
отговорност и координация.
Г л а в а

в т о р а

УПРАВЛЕНИЕ
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 4. Органи на управление на фонда са:
1. управителният съвет;
2. изпълнителният директор.
Раздел II
Управителен съвет
Чл. 5. (1) Управителният съвет на фонда
се състои от 11 членове.
(2) Министърът на земеделието и храните
е член по право и председател на управител
ния съвет.
(3) Изпълнителният директор на фонда е
член по право на управителния съвет.
(4) Четирима от членовете на управителния
съвет се определят от министъра на земеде
лието и храните. Министърът на финансите,
министърът на икономиката, енергетиката
и туризма, министърът на околната среда и
водите, министърът на труда и социалната
политика и министърът на регионалното
развитие и благоустройството определят по
един заместник-министър за член на упра
вителния съвет.
(5) Членовете на управителния съвет имат
равни права и задължения и носят отговорност
за управлението на фонда.
Чл. 6. (1) Управителният съвет определя
основните насоки и осъществява общо ръ
ководство и контрол на дейността на фонда
съгласно приложимото национално законода
телство и правото на Европейския съюз (ЕС).
(2) Управителният съвет:
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1. избира изпълнителен директор по пред
ложение на министъра на земеделието и хра
ните съгласувано с министър-председателя;
2. определя броя, избира заместник изпъл
нителните директори на фонда и определя
разпределението им по ресори;
3. определя условията и реда за управление
на средствата на фонда при съобразяване с
правилата за държавни помощи, като:
а) приема правила за отпускане на кредити,
поемане на гаранции и субсидиране;
б) приема програми за изпълнение на
дейностите на фонда по чл. 12 от Закона за
подпомагане на земеделските производители
(ЗПЗП) и указания по прилагането им;
в) взема решения за сключване на спора
зумения с местни търговски банки по чл. 16
ЗПЗП;
4. взема решения за формиране на кредитни
съвети на национално и регионално равнище
и определя състава и правомощията им;
5. определя правомощията на изпълни
телния директор по вземане на решения за
сключване на договори за предоставяне на
държавни помощи на земеделски произво
дители;
6. взема решения за безвъзмездно предос
тавяне, разпореждане и отдаване под наем на
дълготрайни материални активи;
7. приема годишния отчет за дейността
на фонда;
8. приема проект и отчет за годишната
план-сметка;
9. осъществява контрола за целевото раз
ходване на средствата на фонда за държавни
помощи;
10. определя квота за производство на за
хар и квота за производство на изоглюкоза
по чл. 10ж ЗПЗП;
11. приема правилник за дейността на
фонда;
12. взема решения по всички други въ
проси, свързани с дейността на фонда, ако
това е предвидено в нормативен акт или ако
прецени, че това е необходимо.
(3) В изпълнение на Многогодишното фи
нансово споразумение между Европейската
комисия от страна на Европейската общност
и Република България (Специалната пред
присъединителна програма за развитие на
земеделието и селските райони в Република
България – „САПАРД“) (обн., ДВ, бр. 90 от
2001 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2002 г., бр. 57 и
91 от 2003 г., бр. 60 и 65 от 2005 г. и бр. 52 от
2006 г.), наричано по-нататък „многогодишно
то финансово споразумение“, управителният
съвет като управителен орган на програма
„САПАРД“:
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1. събира информацията по наблюдението
и оценката на програмата и я докладва на
Комитета по наблюдение и на Европейската
комисия (ЕК);
2. отговаря за ефективното и точното ко
ординиране и докладване на извършваното
наблюдение и оценка на програмата;
3. изгражда система за събиране на финан
сова и статистическа информация относно
развитието на програмата и препраща тази
информация до ЕК;
4. изготвя доклад за изпълнението на про
грамата и го изпраща до ЕК след получаване
на одобрение от Комитета за наблюдение;
5. отговаря за информирането на съот
ветните държавни органи относно необходи
мостта от извършване на административни
промени, когато тези промени се изискват по
решение на ЕК за изменение и допълнение
на програмата;
6. ежегодно консултира и информира ЕК
след обсъждане с Комитета за наблюдение
за предприетите инициативи и за тези, кои
то ще бъдат предприети за информиране на
обществото относно ролята на Общността в
програмата и резултатите от нея;
7. г а р а н т и р а с ъ в м е с т н о с д и р е к ц и я
„СА П А РД“ еф ек т и вно т о набл юден ие на
изпълнението на програмата и докладва на
Комитета за наблюдение.
Чл. 7. Членовете на управителния съвет са
длъжни да опазват служебната и търговската
тайна на фонда и на неговите контрагенти, в
т. ч. кредитополучатели, станала им известна
в това им качество.
Чл. 8. (1) Заседанията на управителния
съвет се свикват от председателя. Председате
лят на управителния съвет свиква заседания
при необходимост, но най-малко веднъж на
3 месеца.
(2) Заседанието на управителния съвет е
редовно, ако на него присъстват лично наймалко 2/3 от членовете.
(3) Решенията на управителния съвет се
вземат с явно гласуване с мнозинство от 2/3
от членовете на управителния съвет. Члено
вете не могат да упълномощават други лица
да ги представляват.
(4) За всяко заседание на управителния
съвет се води протокол, който се подписва
от присъствалите членове.
Чл. 9. Председател ят на у правителни я
съвет:
1. свиква и ръководи заседанието на упра
вителния съвет;
2. утвърждава дневния ред на заседанието;
3. определя член на управителния съвет,
който да го замества при отсъствие;
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4. в качеството си на министър на земе
делието и храните предлага на управителния
съвет да избере изпълнителен директор след
съгласуване с министър-председателя;
5. в качеството си на министър на земе
делието и храните сключва трудов договор с
изпълнителния директор на фонда;
6. в качеството си на министър на земе
делието и храните съгласувано с министъра
на финансите при спазване на законоустано
вените срокове внася в Министерския съвет
за утвърждаване годишната план-сметка на
фонда, както и последващите промени в нея;
7. представя до 30 април в Министерския
съвет отчет за дейността на фонда за пред
ходната година;
8. в качеството си на министър на земе
делието и храните внася годишния отчет за
дейността на Разплащателната агенция за
одобряване от Министерския съвет.
Раздел III
Изпълнителен директор
Чл. 10. Изпълнителният директор:
1. представлява фонда;
2. организира и ръководи дейността на
фонда при осъществяване на всички негови
функции съгласно чл. 2, ал. 2;
3. изпълнява решенията на управителния
съвет;
4. осигурява стопанисването и опазването
на имуществото на фонда;
5. ежегодно изготвя и представя на упра
вителния съвет отчет за дейността на фонда
за предходната година;
6. ежегодно до 31 март изготвя и представя
на министъра на земеделието и храните годи
шен отчет за дейността на Разплащателната
агенция;
7. взема решения за одобряване или от
хвърляне на заявления по схемите и мерките
на Общата селскостопанска политика (ОСП),
прилагани от Разплащателната агенция;
8. утвърждава структурата на администра
тивните звена и длъжностните и поименните
разписания;
9. упражнява функциите на орган по на
значаването по отношение на държавните
служители и на работодател по отношение
на служителите, работещи по трудово пра
воотношение, в администрацията на фонда;
10. сключва договори с членовете на кредит
ните съвети, които не са в трудови/служебни
правоотношения с фонда;
11. утвърждава процедурните правила за
работа на организационните структури на
фонда;
12. издава Вътрешни правила за защита
на данните в интегрираната информационна
система по чл. 30, ал. 5 ЗПЗП;
13. организира, координира, ръководи и
контролира всички дейности, които подпома
гат и съпътстват основната дейност на фонда;
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14. периодично внася в управителния съвет
отчети и информация за дейността на фонда;
15. определя служителите на фонда, кои
то да извършват проверки по чл. 10и, ал. 2
ЗПЗП и да издават актове за установяване на
нарушения по чл. 50, ал. 1 ЗПЗП;
16. изпълнява и други функции, които са му
възложени с нормативни актове, във връзка
с дейността на фонда;
17. определя със заповед ресорното под
чинение на дирекциите в специализираната
администрация в Централното управление;
18. решава всички въпроси, които не са
от изключителната компетентност на упра
вителния съвет;
19. изпълнителният директор незабавно
докладва на председателя на управителния
съвет настъпилите обстоятелства, които са от
съществено значение за дейността на фонда.
Чл. 11. (1) Изпълнителният директор може
да делегира със заповед част от предоставени
те му от управителния съвет правомощия за
вземане на решения и/или сключване на дого
вори за финансово подпомагане на заместник
изпълнителните директори и на директорите
на областните дирекции на фонда.
(2) Изпълнителният директор може да
делегира със заповед правомощията си, про
изтичащи от правото на ЕС или от нацио
налното законодателство, в т.ч. за вземане на
решения, произнасяне по подадени заявления
и/или сключване на договори за финансово
подпомагане, на заместник изпълнителните
директори и на директорите на областните
дирекции на фонда съобразно териториалната
им компетентност.
(3) При отсъствие на изпълнителния ди
ректор той се замества от овластен от него
по съответния ред заместник изпълнителен
директор в рамките на изрично предоставе
ните му правомощия.
Г л а в а

т р е т а

УСТРОЙСТВО
Раздел I
Общи положения
Чл. 12. (1) Фондът е структуриран в Цен
трално управление и в 28 областни дирекции.
(2) Общата численост на персонала в ор
ганизационните структури на фонда е 1660
щатни бройки.
(3) Разпределението на общата численост
по ал. 2 е посочено в приложение.
(4) А дминист раци я та на Цен т ра лното
управление на фонда е организирана в 7 ди
рекции обща администрация, 10 дирекции
специализирана администрация, финансови
контрольори, служител по сигурността на ин
формацията, дирекция „Вътрешен одит“, звено
„Интегрирана система за администриране
и контрол“ (ИСАК), „Инспекторат“ и звено
„Сертификация на разходите по Оперативната
програма за развитие на сектор „Рибарство“.
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Раздел II
Заместник изпълнителни директори
Чл. 13. (1) Заместник изпълнителните ди
ректори подпомагат изпълнителния директор
при изпълнение на неговите функции и отго
варят пряко за съответните организационни
структури и дейности съгласно ресорното
им разпределение, определено с решение на
управителния съвет.
(2) Заместник изпълнителните директори
съгласно определените им ресори отговарят
и за съответните дейности на териториалните
структури на фонда.
(3) Заместник изпълнителните директори
заместват изпълнителния директор в случаите
и по реда на чл. 11.
(4) Поименното оправомощаване на за
местник изпълнителните директори по ресори
съгласно ал. 1 се извършва със заповед на
изпълнителния директор.
(5) При отсъствие заместник изпълнител
ните директори се заместват от друг замест
ник изпълнителен директор въз основа на
изрична заповед на изпълнителния директор
на фонда.
(6) Заместник изпълнителните директори
осъществяват и всички други функции и
задачи, посочени в длъжностните им харак
теристики.
(7) Ресорното разпределение на дейността
на заместник изпълнителните директори по
ал. 1, както и всяко последващо изменение
в него, целящо оптимизиране дейността на
фонда, следва да гарантира, че акредитираните
правила и процедури при Програма „САПАРД“
и Разплащателната агенция няма да бъдат
изменяни така, че да водят до национална
акредитация.
Раздел IІІ
Главен секретар
Чл. 14. (1) Главният секретар осъществява
административното ръководство на админи
страцията на фонда в изпълнение на законите.
(2) Главният секретар ръководи, координира
и контролира функционирането и дейността
на администрацията, като:
1. координира оперативното взаимодейст
вие на фонда с администрацията на Минис
терския съвет, Министерството на земеделието
и храните, Министерството на вътрешните
работи, другите министерства и админи
стративни структури и с неправителствени
организации;
2. осъществява координация между орга
низационните структури на фонда;
3. организира актуализирането на вътреш
ните актове на фонда в съответствие с приети
промени в законодателството и решенията на
управителния съвет;
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4. организира и координира изготвянето на
становища, доклади, отчети, информационни
материали, докладни записки и справки от
организационните структури на фонда;
5. осъществява контрол върху документообо
рота, като следи движението на документите и
осигурява спазването на сроковете, поставени
в решенията на управителния съвет и в запо
ведите на изпълнителния директор на фонда;
6. координира и контролира дейностите по
управление на човешките ресурси във фонда;
7. координира и контролира дейността по
стопанисването и управлението на собстве
ността на фонда;
8. осъществява и други дейности, възложени
му от изпълнителния директор.
Раздел ІV
Служител по сигурността на информацията
Чл. 15. (1) Служителят по сигурността на
информацията е пряко подчинен на изпъл
нителния директор на фонда и изпълнява
задачите, възложени му със Закона за защита
на класифицираната информация (ЗЗКИ) и
с нормативните актове по прилагането му.
(2) Служителят по сигурността на инфор
мацията:
1. организира и следи за спазването на
изискванията на ЗЗКИ и други нормативни
актове и прилага правилата относно видовете
защита на класифицираната информация;
2. осъществява контрол за спазването на
изискванията за сигурност на автоматизира
ната информационна система и дейностите
по осигуряване на криптографска защита на
класифицираната информация;
3. разработва план за охрана на класифи
цираната информация чрез физически и тех
нически средства и следи за изпълнението му;
4. извърш ва период и ч н и п роверк и на
отчетността и движението на материалите
и документите, съдържащи класифицирана
информация, както и води на отчет случаите
на нерегламентиран достъп и взетите мерки;
5. организира и осъществява процедурата
по проу чването за достъп до к ласифици
ра ната и нформа ц и я и вод и рег ис т ър на
проу чените лица;
6. разработва и поддържа план за защита на
класифицираната информация при положение
на война, при военно или друго извънредно
положение;
7. организира и провежда обучението на
служителите във фонда в областта на защитата
на класифицираната информация.
Раздел V
Дирекция „Вътрешен одит“
Чл. 16. (1) Дирекция „Вътрешен одит“
е функционално обособена структура, не
зависима от остана ли те организационни
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с т ру к т у ри на фон да, коя т о ос ъщес т вя ва
дейността си съгласно Закона за вътрешния
одит в публичния сектор (ЗВОПС), междуна
родно приетите стандарти за професионална
практика по вътрешен одит и Стандартите
за вътрешен одит в публичния сектор. Функ
цията на дирекцията е свързана с извърш
ване на независима и обективна дейност по
предоставяне на увереност и консултиране,
предназначена да носи полза и да подобрява
дейността на фонда. Дирекцията помага на
организацията да постигне целите си чрез
п ри лагане на системат и чен и дисцип ли
ниран подход за оценяване и подобряване
ефективността на процесите на управление
на риска, контрол и управление.
(2) Дирекция „Вътрешен одит“ е на пряко
административно подчинение на изпълнител
ния директор.
(3) Дирекция „Вътрешен одит“ извършва
вътрешен одит на всички структури, програми,
дейности и процеси във фонда по финансово
подпомагане на регистрираните земеделски
производители с държавни помощи, със сред
ства по програма „САПАРД“ и със средства
по Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони, Европейския фонд за
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Евро
пейския фонд за рибарство, както и структури,
дейности и процеси, свързани с дейността на
общата администрация.
(4) Дирекция „Вътрешен одит“:
1. планира, извършва и док ладва дей
ността по вътрешен одит в съответствие с
изискванията на ЗВОПС, Многогодишното
финансово споразумение относно прилагането
на програма „САПАРД“ в Република Бълга
рия, международните одиторски стандарти,
правото на ЕС и указанията на ЕК, Етичния
кодекс на вътрешните одитори, статута на
вътрешния одит и утвърдената от министъра
на финансите методология за вътрешен одит
в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
петгодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се одобряват и
утвърждават от изпълнителния директор;
3. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент, който съдържа обхват, цели,
времетраене и разпределение на ресурсите за
изпълнение на ангажимента, одитния подход
и техники, вида и обема на проверките;
4. дава на изпълнителния директор неза
висима и обективна оценка за състоянието
на одитираните системи за финансово упра
вление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени
от изпълнителния директор;
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6. проверява и оценява: съответствието
на дейностите със законодателството, въ
трешните актове и договори; надеждността и
всеобхватността на финансовата и оператив
ната информация; създадената организация
по опазване на активите и информацията;
ефективността, ефикасността и икономич
ността на дейностите; изпълнението на за
дачите, договорите, поетите ангажименти и
постигането на целите;
7. подпомага изпълнителния директор по
негово искане, като дава съвети, мнение, из
вършва обучение и др. с цел да се подобрят
процесите на управление на риска и контролът,
без да поема управленска отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с изпълнителния
директор и с ръководителите на структурите,
чиято дейност е одитирана, резултатите от
всеки извършен одитен ангажимент и пред
ставя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността
на системите за финансово управление и кон
трол, подпомага изпълнителния директор при
изготвянето на план за действие и извършва
проверки за проследяване изпълнението на
препоръките;
10. изготвя и представя на изпълнителния
директор годишен доклад за дейността по въ
трешен одит в съответствие с чл. 40 ЗВОПС;
11. осигурява повишаването на професио
налната квалификация на вътрешните одитори
и осъществява контакти с другите звена за
вътрешен одит от организациите от публич
ния сектор с цел обмяна на добри практики;
12. оценява дали насоките на дейност и
процедурите на вътрешен контрол, изградени
във фонда, са адекватни срещу измами или
неоторизирано използване на средства по на
ционалните схеми на подпомагане, Програма
„САПАРД“ и фондовете на ЕС по прилагане
на ОСП.
Раздел VI
Звено „Интегрирана система за администриране и контрол“
Чл. 17. (1) Звено „Интегрирана система
за администриране и контрол“ е на пряко
подчинение на изпълнителния директор и е
функционално обособена структура, която
осъществява дейностите, свързани с поддър
жане и развитие на услугите, предоставяни
от интегрираната информационна система за
администриране на средствата от фондовете
на ЕС по ОСП и ОРП. Звеното отговаря за
създаването, поддържането и контрола вър
ху изпълнението на правила и процедури за
осъществяване на посочените дейности.
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(2) Звено „Интегрирана система за админи
стриране и контрол“ осъществява дейността
си, като:
1. идентифицира необходимостта и разра
ботва предложения за актуализиране и разви
тие на системата чрез: разширяване на обхвата
є с усъвършенстване на съществуващи или
добавяне на нови модули и функционалности,
осъществяване на връзки и интегриране на
данните с регистри от външни системи, инте
грация с изградените към момента средства
за връзка с потребителите и др.;
2. съвместно със служителите от специали
зираната администрация на фонда анализира,
приоритизира и обобщава постъпили от тях
заявки за промени;
3. изпълнява промени в системата или
възлага тяхното изпълнение на външен из
пълнител;
4. извършва контрол върху дейностите
по въвеждане на промени и качеството на
изпълнението им, като предприема действия
при забелязани нередности;
5. извършва оперативните действия по
организацията и управлението на договор
с външен изпълнител на изнесени от отдел
дейности;
6. документира процеса по извършване на
промени в системата;
7. осъществява мониторинг и анализира
производителността на системата, изготвя
предложения за подобряване на модулите
по отношение на потребителски интерфейс,
връзки между регистрите, възможности за
автоматизиран контрол;
8. изготвя периодични доклади до изпъл
нителния директор за функционирането на
системата, използваемост та на отделните
модули и изготвя предложения за тяхното
подобряване;
9. изготвя и поддържа наръчници за работа с
интегрираната система; поддържа и съхранява
експлоатационната документация на ИСАК;
10. води мониторинг, контрол и управление
на достъпа на потребителите до Интегрира
ната система за администриране и контрол;
11. осъществява координацията с всички
поддържащи екипи на системата и потреби
телите на услугите на ИСАК вътре и извън
Държавен фонд „Земеделие“.
Раздел VІІ
Финансови контрольори
Чл. 18. (1) Финансовите контрольори са
независими от останалите организационни
структури във фонда.
(2) Финансовите контрольори:
1. извършват предварителен контрол за
законосъобразността на всички документи и
действия, свързани с финансовата дейност на
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фонда – Централното управление на фонда,
и в съответствие с указанията на министъра
на финансите;
2. участват при организацията, изграж
дането и функционирането на системите за
финансово управление и контрол;
3. подпомагат решенията на изпълнител
ния директор чрез изготвяне на становища
и препоръки.
Раздел VІІІ
Инспекторат
Чл. 19. (1) Инспекторатът е самостоятел
но звено в структурата на фонда на пряко
подчинение на изпълнителния директор за
осъществяване на административен контрол.
(2) Дейността на инспектората е насочена
към пълно и точно изясняване на проверява
ните случаи и предлагане на мерки за тяхното
разрешаване с цел:
1. предотвратяване и отст ран яване на
нарушения при функционирането на адми
нистрацията;
2. независима и обективна оценка на дей
ността на администрацията;
3. подобряване работата на администра
цията.
(3) Инспекторатът осъществява дейността
си съгласно вътрешни правила, утвърдени от
изпълнителния директор.
(4) Инспекторатът:
1. извършва комплексни, планови, тема
тични, извънпланови и последващи проверки
на структури, дейности и процеси във фонда;
2. прави оценка на корупционния риск и
предлага мерки за ограничаването му;
3. съби ра и ана лизи ра информаци я и
извършва проверки за установяване на нару
шения, прояви на корупция и неефективна
работа на фонда;
4. следи за спазването на законите, под
законовите и вътрешноведомствените актове
за организацията на работата от служителите
на фонда;
5. предлага образуване на дисциплинарно
производство при констатирани нарушения на
служебните задължения, както и на Кодекса
за поведение на служителите в държавната
администрация;
6. извършва проверка на сигналите срещу
незаконни или неправилни действия или без
действия на служители от фонда;
7. осъществява контрол и извършва про
верки по Закона за предотвратяване и уста
новяване на конфликт на интереси;
8. изпраща сигнали до органите на проку
ратурата, когато при проверки установи данни
за извършено престъпление;
9. прави предложения за нови или за из
менение на вътрешноведомствени актове,
регламентиращи организацията на работата
и дейността на фонда;
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10. осъществява други функции във връзка
с административния контрол, произтичащи
от нормативни актове или възложени от из
пълнителния директор.
(5) При осъществяване на своите функ
ции инспекторите имат право да изискват
документи, данни, сведения, справки и други
носители на информация от проверяваните
лица, които са необходими за извършване на
проверките.
(6) Инспекторат ът ежегодно представя
отчет за дейността си пред изпълнителния
директор.
Раздел ІХ
Звено „Сертификация на разходите по Оперативната програма за развитие на сектор
„Рибарство“
Чл. 20. Звено „Сертификация на разходите
по Оперативната програма за развитие на
сектор „Рибарство“ изпълнява функциите
на сертифициращ орган по Оперативната
програма за развитие на сектор „Рибарство“.
Чл. 21. Звено „Сертификация на разходите
по Оперативната програма за развитие на сек
тор „Рибарство“ е независимо от останалите
организационни структури на фонда.
Чл. 22. Звено „Сертификация на разходите
по Оперативната програма за развитие на
сектор „Рибарство“:
1. отговаря за изготвянето и изпращането
до Европейската комисия на удостоверени
отчети за разходи и молби за плащане;
2. уверява, че получената информация за
процедурите и проверките, извършени относно
разходите, посочени в отчетите за разходи,
представлява адекватна база за сертифициране;
3. отчита за целите на сертификацията
резултатите от всички одити, извършени от
или в рамките на отговорностите на одитния
орган;
4. осигурява поддържането на счетоводните
отчети за разходи в електронна форма, които
се декларират пред ЕК;
5. води на отчет сумите, подлежащи на
възстановяване, и на отказаните су ми в
резултат на отказ на цялото или на част от
финансирането на проекта;
6. удостоверява, че:
а) отчетите за разходите са точни, изгот
вени са чрез надеждни счетоводни системи
и се основават на проверими съпровождащи
документи;
б) декларираните разходи са в съответствие
с приложимите национални разпоредби и
разпоредбите на Европейската общност и са
извършени по проектите, избрани за финан
сиране съгласно критериите, приложими към
програмата и съответстващи на националните
разпоредби и разпоредбите на Европейската
общност.
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Раздел X
Обща администрация
Чл. 23. Общата администрация на фонда
е организирана във:
1. дирекция „Човешки ресурси“;
2. дирекция „Административно-стопанско
обслужване“;
3. дирекция „Връзки с обществеността,
протокол и координация“;
4. дирекция „Обществени поръчки“;
5. дирекция „Противодействие на изма
мите“;
6. дирекция „Правна“;
7. дирекция ,,Информационни технологии“.
Чл. 24. Дирекция „Човешки ресурси“:
1. изготвя и актуализира длъжностното
и поименното щатно разписание на фонда;
2. организира процеса по назначаването на
служители, изготвя всички актове, свързани с
възникването, изменянето и прекратяването
на служебните и трудовите правоотношения
на служителите в съответствие с действащото
законодателство;
3. образува, води и съхранява служебните и
трудовите досиета на работещите във фонда;
4. организира дейностите по набирането и
подбора на персонала;
5. разработва годишен план за обучение,
професионална квалификация и преквалифи
кация на служителите;
6. организира разработването и актуализи
рането на длъжностните характеристики на
служителите във фонда;
7. прилага системи за оценяване на изпъл
нението, заплащане и израстване в кариерата
на служителите във фонда;
8. консултира ръководителите и служи
телите във фонда по въпроси, свързани с
управлението на човешките ресурси;
9. организира, администрира и координира
всички дейности, свързани с управлението на
човешките ресурси във фонда;
10. подпомага ръководството на фонда за
законосъобразното прилагане на нормативна
та уредба в областта на човешките ресурси;
11. изготвя вътрешни документи за орга
низация на работата в областта на човешките
ресурси;
12. организира и осъществява цялостното
административно обслужване на персонала
на фонда в областта на човешките ресурси.
Чл. 25. Дирекция „Административно-сто
панско обслужване“:
1. осигурява транспортното обслужване
на служители на фонда, на представители
на международни институции и делегации в
София и в страната във връзка с изпълнението
на функциите на фонда;
2. осигурява техническата изправност на
превозните средства на фонда;
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3. организира и контролира целесъобраз
ното ползване на служебните автомобили,
изготвя индивидуални заповеди за ползване
на служебните автомобили, изготвя отчети
за разхода на горива, съгласува заявките за
ползване на служебни автомобили и изготвя
графици за използването им;
4. отговаря за административно-стопан
ското осигуряване на дейността на фонда и
за поддържането на сградния фонд, ползван
от структурите на фонда;
5. контролира изправността на комунал
ните системи, като осветление, отопление,
електрозахранване, водоснабдяване;
6. организира и контролира извършваните
строително-ремонтни дейности и прави пред
ложения за отстраняване на аварии;
7. осигурява необходимото обзавеждане
на работните помещения с офис мебели и
канцеларски пособия;
8. осъществява контрол върху целесъо
бразността на административно- стопанските
разходи;
9. отговаря за контрола на достъп, пропус
кателния режим и физическата охрана;
10. отговаря за осигуряване на сигнално-ох
ранителните и пожароизвестителните системи;
11. следи за изпълнението на задълженията
на външните контрагенти на фонда по подпи
сани договори за наем, доставки и услуги;
12. води регистър на стопанския инвентар
на фонда;
13. води регистър на сключените договори
за наем на недвижими имоти и собствения
сграден фонд;
14. организира и осъществява деловодната
обработка, архивирането и съхраняването на
кореспонденцията и документацията в съот
ветствие със Закона за Националния архивен
фонд, подзаконовите и вътрешните актове по
прилагането му;
15. извършва справки и изготвя заверени
копия на документи, съхранявани в деловод
ния и учрежденския архив;
16. осигурява куриерската дейност в Цен
тралното управление на фонда.
Чл. 26. Дирекция „Връзки с общественост
та, протокол и координация“:
1. осигурява провеждането на информа
ционната политика на фонда, като планира
и координира осъществяването є, анализира
информацията в средствата за масово осве
домяване за дейността на фонда;
2. организира предоставянето на информа
ция в съответствие с конституционните права
на гражданите; информира обществеността
за функциите, програмите и дейностите на
фонда;
3. организира публичните изяви на служи
телите на фонда и осъществява методическо
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ръководство и координация на връзките на
организационните структури на фонда с об
ществеността;
4. работи в координация със звената за
връзки с обществеността на Министерския
съвет, Министерството на земеделието и
храните и другите министерства и ведомства;
5. извършва административен контрол и
проследява изпълнението на сроковете по
възложени от изпълнителния директор, за
местник изпълнителните директори и главния
секретар резолюции;
6. обобщава информацията за обсъждане
от управителния съвет на фонда и подготвя
отчети за изпълнението на решенията;
7. осъществява и осигурява преводи, участва
в подготовката на документите с междунаро
ден характер, свързани с дейността на фонда;
8. осъществява протоколната кореспон
денция на изпълнителния директор и органи
зацията и координацията по провеждане на
официални срещи на представители на фонда
с външни органи и институции.
Чл. 27. Дирекция „Обществени поръчки“:
1. организира и координира дейността по
провеждането на процедури за възлагане на
обществени поръчки;
2. планира обществените поръчки и изготвя
график за провеждането им през съответната
година;
3. подготвя документациите за участие в
процедурите за обществени поръчки в съот
ветствие с предоставените є от съответната
отговорна дирекция необходими технически
данни по предмета на поръчката и специфични
изисквания към кандидатите или участниците;
4. води регистър за провежданите процедури
за възлагане на обществени поръчки;
5. отговаря за подготовката и изпращането
на информацията в съответствие с изисква
нията на Закона за обществените поръчки;
6. организира сключването на договорите
за обществени поръчки;
7. организира съхраняването на докумен
тацията по провеждането на процедурите за
възлагане на обществени поръчки до приключ
ването им и предаването на документацията
в архива на фонда;
8. разработва и предлага за утвърждаване
от изпълнителния директор вътрешни правила
за организацията за провеждане на процедури
за възлагане на обществени поръчки от фонда
и за контрола по изпълнението им;
9. води електронен Регистър за обществени
поръчки във фонда по Закона за обществе
ните поръчки (ЗОП) и регистър на сключе
ните договори за възлагане на обществени
поръчки във фонда;
10. осъществява процесуално представител
ство по дела, свързани с проведени процедури
за възлагане на обществени поръчки по реда
на ЗОП;
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11. изразява становища и извършва дейности
по въпроси, свързани със законосъобразността
на обществените поръчки.
Чл. 28. (1) Дирекция „Противодействие
на измамите“ е с правомощия в областта на
противодействие на неправомерното бъде
що разходване на средства от европейските
фондове и от държавния бюджет, както и
на предоставените вече на физически и/или
юридически лица кандидати за подпомагане
средства от европейските фондове и от дър
жавния бюджет.
(2) Дирекция „Противодействие на изма
мите“:
1. извършва проверки, основани на анализ
на рискови критерии относно злоупотреби
със средства от европейските фондове и от
националния бюджет;
2. извършва проверки по подаден сигнал
или при възникнало съмнение за нередност
и последиците от него и предприема необхо
димите последващи действия;
3. при съмнение за извършено престъпление
от общ характер изготвя мотивирано стано
вище до изпълнителния директор за необхо
димостта да бъдат уведомени компетентните
органи, изготвя сигналите до тях и оказва
необходимото съдействие при извършване
на проверки;
4. анализира текущо информацията, получе
на при осъществяване на дейността си, изготвя
6-месечен и годишен отчет до изпълнителния
директор и предлага мерки за противодействие
и превенция на нарушенията;
5. координира и контролира поддържането
на общ регистър на фонда на сигналите за
нередности, свързани с усвояването на сред
ства от европейските фондове и от държавния
бюджет;
6. координира и контролира действията на
структурните звена във фонда по изпълнение
на искания от компетентни органи, свързани
с проверка на сигнали за изясняване случаи
на нередности/измами;
7. изготвя до изпълнителния директор
предложения, становища, препоръки и насоки
за действия, които да се предприемат при ус
тановени незаконосъобразни действия, които
засягат финансовите интереси на Европейската
общност и на държавния бюджет;
8. изготвя предложения до изпълнителния
директор за извършване на допълнителни
проверки, в случай че в хода на извършвани
проверки по сигнал се установят наруше
ния – резултат от грешка, небрежност или
умишлено нарушение на правилата за от
пускане на финансова помощ от страна на
служители или структури на фонда.
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Чл. 29. (1) Дирекция „Правна“ извършва
предварителен, текущ и последващ контрол за
законосъобразност на актовете и действията
на организационните структури на фонда.
(2) Дирекция „Правна“ отговаря за прав
ното осигуряване на дейността на фонда при
осъществяване на финансово подпомагане със
средства от държавния бюджет и по прилагане
на програма „САПАРД“, както и при осъ
ществяване функциите му на Разплащателна
агенция, като:
1. подготвя и предоставя правни становища
и консултации на изпълнителния директор
на фонда и на организационните структури;
2. участва при изготвянето, изменянето,
допълнението и съгласуването на проекти на
нормативни актове, както и прави предло
жения за това с оглед въвеждането на общи
задължителни законодателни изисквания,
свързани с дейностите на фонда;
3. участва в процедурите за назначаване
на служители във фонда, дава становища по
законосъобразност на актовете, свързани с
възникването, изменянето и прекратяването
на трудовите и служебните правоотношения;
4. осъществява процесуалното представи
телство на фонда;
5. предприема необходимите правни дейст
вия с оглед събиране на недължимо платените
и надплатените суми: за предоставяне на
държавни помощи по програма „САПАРД“,
по схемите и мерките за подпомагане на
ОСП и ОРП, финансирани от фондовете на
ЕС и от държавния бюджет, както и глобите
и другите парични санкции, предвидени в
правото на ЕС;
6. подпомага и ръководи организацион
ните структури на фонда при изпълнение на
задълженията им, като им предоставя прав
ни становища във връзка с обезпечаване на
законосъобразната им дейност;
7. има п ра во да извърш ва последващ
контрол по изпълнение на задълженията на
организационните структури на фонда във
връзка с правното осигуряване на дейността
на фонда;
8. анализира информацията, получена при
изпълнение на задълженията, и предлага
промени в програмите, принципите и меха
низмите на подпомагане с оглед спазване на
законосъобразността им;
9. изразява правни становища и извършва
действия по въпроси, свързани със законосъ
образността при изпълнението на функциите
на фонда;
10. организира актуализирането на вътреш
ните актове на фонда в съответствие с приети
промени в законодателството и решенията на
управителния съвет;
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11. следи за измененията в правото на
ЕС, приложимо в областта на ОСП и ОРП,
държавните помощи и програма „САПАРД“,
и уведомява съответните структури на фонда,
които имат отношение към измененията;
12. съгласува проекти на решения, спора
зумения, договори, сделки и други документи
във връзка с дейността на фонда, сключвани
от името на фонда или с правни последици
за фонда, изготвени от организационните
структури на фонда;
13. съгласува по законосъобразност инди
видуалните административни актове и дого
ворите за безвъзмездна финансова помощ по
схемите и мерките на Общата селскостопанска
политика, прилагани от Разплащателната
агенция.
Чл. 30. Дирекция ,,Информационни тех
нологии“ (ИТ) отговаря за изпълнението
на информационната стратегия на фонда.
Методически ръководи всички организаци
онни структури във фонда по отношение на
използването на информационните системи,
компютърна, офис техника и комуникации.
Осигурява непрекъснатостта на работата на
основните функции на фонда. Дирекцията
поддържа информационните системи, инфра
структура и бази данни и следи за спазването
на изискванията за работа с техниката и
информационната сигурност, като:
1. администрира и поддържа в изправност
всички компютърни системи, периферна и
комуникационна техника, софтуерно оси
гуряване, бази данни, структурни кабелни
системи и резервирано електрозахранване
на компютърната техника, обединени като
информационната инфраструктура на фонда
и неговите структури;
2. участва в процесите по стратегическо
планиране в областта на информационните
технологии във фонда, отговаря за изгражда
нето и функционирането на корпоративната
ИТ архитектура и документира всички на
правени промени;
3. осигурява всички служители в организа
цията с цел поддържане основните функции
на фонда с необходимото им оборудване,
комуникации, софтуер и др. от гледна точка
на информац ионни т е т ех нолог ии, осиг у
рява планови профилактики и промени на
съществуващите техника и системи; тества
промените преди тяхната реализация в про
дуктивната среда;
4. проектира, създава и внедрява вътреш
ната ИТ инфраструктура съобразно изисква
нията за ефективност и изготвя мрежовите
и комуникационните стратегии, планове и
дизайн;

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9

5. управлява и координира административ
ните звена на фонда в областта на информа
ционните технологии, както и взаимоотно
шенията с външни организации, свързани с
информационните технологии;
6. отговаря и контролира изпълнението
на процедури и политики и прилагането на
най-добрите практики в областта на инфор
мационните технологии и информационната
сигурност;
7. проучва, въвежда и следи за спазването
на европейските норми и директивите на
ЕС, касаещи изискванията на организация
та и функционирането на информационните
системи на подобни институции; отговаря и
извършва обмен на информация за добрите
практики на разплащателните агенции в
ЕС, като участва в обучения, семинари и
конференции;
8. определя допустимия софтуер за ра
ботните станции, техните конфигурации и
инсталации, поддържа функционалността на
базите данни и организира достъпа на слу
жителите до тях;
9. ръководи, наблюдава и кон т роли ра
всички информационни процеси във фонда от
гледна точка на съблюдаването на правилата
и нормите на Системата за информационна
сигурност (СИС), Системата за управление на
информационната сигурност (СУИС) и Сис
темата за управление на качеството (СУК),
регистрира всички констатирани нарушения
и периодично информира ръководството на
фонда за тях, като предлага и съответни мерки
съгласно внедрените стандарти ISO 27001:2005
и ISO 9001:2008, разработва политики и про
цедури за съответните системи;
10. контролира и отговаря за контактите
и взаимоотношенията с външни контраген
ти, касаещи дейността на фонда и влизащи
в сферата на отговорностите на дирекцията,
следи за правилното и навременно изпълнение
на договорите, проверява качеството и прие
ма изпълнението, потвърждава извършената
работа и съгласува документи, свързани с
изпълнението на договорите;
11. контролира информационните активи
на всички нива и дава препоръки по отно
шение на защитата на данните, включени
в интегрираната информационна система,
като определя адекватни нива на физическа
и логическа сигурност;
12. организира оказването на системна и
методическа помощ за работа с компютърните
системи и приложните програми, разработва
политики и процедури за съответните системи;
13. осигурява бърза реакция при възникване
на проблеми във вътрешната ИТ инфраструк
тура и участва в изготвянето, тестването и
прилагането на плана за възстановяване на
работата при бедствия и аварии;
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14. описва процедури за експлоатация за
първо ниво на обслужване на потребителите;
осъществява мониторинг и превантивна дей
ност за предотвратяване на проблеми;
15. отговаря за периодичното създаване и
съхраняване на архиви на информацията на
магнитни носители или по електронен път
на данните на дирекциите в централното
управление и в областните дирекции;
16. следи за поддържането в наличност
и актуализирането на пълна документация,
касаеща зачисл яването на компют ърната
техника на служителите от фонда, както и
на документацията за компютърната техника
и приложните програмни продукти (ППП),
както и за периодичното подаване на тази
информация към отдел „ФСО“;
17. поддържа функционалността на базите
данни, ползвани от служителите на фонда;
създава архиви и тества за възстановяване,
следи натовареността на техниката и комуни
кациите, поддържащи съответните бази данни,
следи за необходимостта от доразвиване и
подобряване на системите за управление на
бази данни;
18. оценява заявките за изменения или
проекти на потребителите, анализира из
искванията и уместността на технологиите,
след което разработва и внедрява качествени
и ценово ефективни решения, свързани с въ
трешната ИТ инфраструктура;
19. анализира и предлага на ръководството
промени по информационната инфраструкту
ра за целите на постигане по-високи нива на
информационните технологии, касаещи биз
нес задачите и информационната сигурност;
20. координира и консултира изготвянето
на технически задания за закупуване на тех
нически средства и за разработването на нови,
специфични програмни продукти и следи за
навременното им реализиране;
21. осигурява приложни програмни проду
кти, необходими за работата на служителите
на фонда (software), техническо оборудване
(hardware) no своя инициатива или след пис
мена аргументация за необходимостта от съ
ответните дирекции, като писмено обосновава
всяка такава заявка;
22. координира с организационните струк
тури на фонда необходими изменения по ин
формационната система и за необходимостта
от нови инфраструктурни ресурси и оказва
съдействие на другите дирекции при решаване
на специфични задачи;
23. организира и контролира експерименти
рането и тестването на нови методи, продукти
и технологии, прави препоръки за обновявания
с оглед повишаване качеството на информа
ционната инфраструктура и сигурност;
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24. проучва източници на информация от
информационната база данни на Министер
ството на земеделието и храните, при обосно
вана необходимост осигурява получаването на
необходими за оперативната дейност на отде
лите на фонда данни по видове, показатели,
периодичност на събиране, възможности за
анализиране и обобщаване, като организира
създаването на необходимата инфраструктура
за това;
25. проучва всички източници на информа
ция, необходима за оперативната дейност на
отделите на фонда, извън информационната
база данни на Министерството на земедели
ето и храните; при обоснована необходимост
осигурява получаване на такава информация
на основание регламентиране на взаимо
отношенията с институциите, които ще я
предоставят;
26. разработва ИТ изискванията за техни
чески задания за добавяне на нови модули,
разширяване на системите и контролира дей
ностите по въвеждане на промени съвместно
със заинтересованите дирекции;
27. организира и контролира интегрирането
на външни регистри с данните в информаци
онната система съвместно със заинтересова
ните дирекции;
28. отговаря за ескалиране към изпълнител
ния директор и ръководството на организаци
ята за необходими спешни промени, касаещи
работоспособността на инфраструктурата и
организацията.
Раздел XI
Специализирана администрация на Централното управление.
Организация и правомощия
Чл. 31. Специализираната администрация
на фонда е организирана във:
1. дирекция „Инвестиционни схеми за
подпомагане“;
2. дирекция „Краткосрочни схеми за под
помагане“;
3. дирекция „САПАРД“;
4. дирекция „Селскостопански пазарни
механизми“;
5. дирекция „Директни плащания“;
6. дирекция „Договориране по прилагане
на мерки за развитие на селските райони“;
7. дирекция „Оторизация на плащанията
по прилагане на мерки за развитие на сел
ските райони“;
8. дирекция „Рибарство и аквакултури“;
9. дирекция „Финансово управление“;
10. дирекция „Технически инспекторат“.
Чл. 32. Дирекция „Инвестиционни схеми
за подпомагане“:
1. отговаря за прилагането на одобрените от
управителния съвет на фонда кредитни схеми
и схемите за държавни помощи, изготвени и
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одобрени от Министерството на земеделието
и храните, за създаване и придобиване на
дълготрайни активи в земеделието и в сел
ските райони;
2. организира и осъществява рефинансиране
на търговските банки за предоставяне от тях
на целеви кредити за създаване и придобиване
на дълготрайни активи в земеделието и в сел
ските райони при определени от управителния
съвет на фонда условия и ред, включително
за кредитиране изпълнението на проекти по
Програмата за развитие на селските райо
ни, както и в други случаи – по решение на
управителния съвет на фонда;
3. обработва и анализира исканията за
ползване на кредитните схеми и схемите на
държавни помощи за създаване и придоби
ване на дълготрайни активи в земеделието
и в селските райони и поддържа архив за
всички постъпили и отхвърлени искания на
кандидатите;
4. следи за целесъобразното и законосъо
бразното усвояване на одобрените кредити и
държавни помощи за създаване и придобиване
на дълготрайни активи в земеделието и в
селските райони и за изпълнението на дого
ворните задължения на кредитополучателите
и бенефициентите на помощи;
5. оказва методическа помощ и контрол
на териториалните структурни звена на фон
да при изпълнение на задълженията им по
прилагането на кредитните схеми и схемите
за държавни помощи за създаване и придо
биване на дълготрайни активи в земеделието
и в селските райони;
6. анализира информацията и резултатите
от последващия контрол, осъществяван от
териториалните структурни звена на фонда,
и предлага мерки и действия за подобряване
на дейността;
7. обработва и анализира констатациите за
нередности при прилагането на кредитните
схеми и схемите за държавни помощи за съз
даване и придобиване на дълготрайни активи
в земеделието и в селските райони, както и
за неизпълнение на договорните задължения
от кредитополучателите и бенефициентите на
помощи и изготвя мотивирани предложения
до изпълнителния директор за изискуемост
на вземанията;
8. инициира необходимите действия за
събиране на вземанията по предвидения от
закона ред и съгласно утвърдената процедура;
9. контролира изпълнението на задълже
нията на външните контрагенти на фонда
по подписани споразумения във връзка с
прилагането на кредитните схеми и схеми на
държавни помощи за създаване и придобива
не на дълготрайни активи в земеделието и в
селските райони;
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10. управлява и администрира отпуснатите
дългосрочни кредити за създаване и придо
биване на дълготрайни активи в земеделието
и в селските райони, в т. ч. кредитите по
инвестиционните програми, действали до
31 декември 2009 г.;
11. поддържа и администрира информаци
онна система за предоставените инвестицион
ни кредити и държавни помощи за създаване
и придобиване на дълготрайни активи в
земеделието и в селските райони, в която са
обединени данните за кредитополучателите
и бенефициентите, размера на отпуснатите
средства, датата на финансиране, вида на
инвестицията или основанието, на което се
предоставят помощите, както и това, дали
отпуснатите средства се обслужват редовно,
ползват се по предназначение или са обявени
за изискуеми вземания;
12. следи за спазването, анализира и прави
прогнозни разчети във връзка с лимитите по
съответните параграфи на план-сметката, от
които се предоставят кредити и държавни
помощи за създаване и придобиване на дъл
готрайни активи в земеделието и в селските
райони;
13. анализира информацията, получена при
осъществяване на функционалните си задъл
жения, отчита резултатите от дейността и при
необходимост предлага промени в принципите
и механизмите по прилагането на кредитните
схеми и схемите за държавни помощи за съз
даване и придобиване на дълготрайни активи
в земеделието и в селските райони.
Чл. 33. Дирекция „Краткосрочни схеми за
подпомагане“:
1. отговаря за прилагането на схеми за
държавни помощи по краткосрочните про
грами на фонда и краткосрочни кредитни
схеми съгласно действащото законодателство;
2. обработва и анализира исканията за
ползване на краткосрочни схеми за подпо
магане; поддържа информационни регистри
по прилаганите краткосрочни схеми за под
помагане;
3. следи за целесъобразното и законосъо
бразното усвояване на одобрените кредити и
субсидии и за изпълнението на договорените
задължения;
4. методически ръководи и контролира
областните дирекции при изпълнение на за
дълженията им по краткосрочните програми
на фонда;
5. извършва последващ контрол по изпълне
ние на задълженията на областните дирекции
по краткосрочните програми;
6. контролира изпълнението на задълже
нията на външните контрагенти на фонда по
подписани споразумения относно краткосроч
ните програми;
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7. анализира информацията, получена при
осъществяване правомощията на дирекцията и
предлага промени в програмите, принципите
и механизмите на краткосрочните схеми за
подпомагане.
Чл. 34. Дирекция „САПАРД“:
1. отговаря за изпълнението на програма
„САПАРД“ в нейната прилагаща част;
2. оказва съдействие на други организа
ционни структури на фонда и на външни
институции при необходимост от предоста
вяне на информация, касаеща дейността на
дирекцията;
3. отговаря за целесъобразното и зако
носъобразното одобряване на исканията за
подпомагане;
4. методически ръководи и контролира об
ластните дирекции на фонда при изпълнение
на задълженията им по програма „САПАРД“;
5. извършва последващ контрол по изпълне
ние на задълженията на областните дирекции
по прилагането на програма „САПАРД“;
6. следи за изпълнението на задълженията
на външните институции относно програма
„САПАРД“;
7. анализира информацията, получена при
осъществяване на правомощията му, изготвя
отчети и предлага промени в програмите,
принципите и механизмите на прилагане на
програма „САПАРД“;
8. проверява легитимността и законосъо
бразността на проведените съгласно национал
ното законодателство обществени поръчки по
общинските мерки по програма „САПАРД“;
9. отговаря за изпълнението на програма
„САПАРД“ в нейната разплащателна част;
10. извършва финансов контрол на заявките
за плащане;
11. отговаря за одобряване на заявени суми
за плащане;
12. отговаря за целесъобразното и законо
съобразното усвояване на средства от бюджета
на ЕС и от държавния бюджет на Република
България;
13. следи за изпълнението на договорените
ангажименти от ползвателите;
14. актуализира работните процедури и
контролните листа, свързани с работата на
дирекцията;
15. извършва риск-анализ на годишна база
с цел определяне на проектите, на които
следва да бъде извършена проверка на място
след плащане;
16. отговаря за процесите на осчетоводяване
на всички приходи и разходи, възникнали във
връзка с изпълнението на схемите и мерките за
подпомагане по програма „САПАРД“, изготвя
и изпраща месечни, тримесечни и годишни
отчети на дирекция „Национален фонд“ на
Министерството на финансите;
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17. получава всички потвърдени сигнали за
нередности и измами и изискуеми задължения
при дейността на дирекция „САПАРД“ при
усвояване на европейски средства; стартира
процедура по доброволно възстановяване на
дължими средства по програма „САПАРД“;
предоставя на дирекция „Правна“ необходи
мата информация за снабдяване с изпълни
телни листове, завеждане на граждански и
наказателни производства с оглед защита на
интересите на фонда;
18. води Книгата на длъжниците за суми
те, които следва да бъдат възстановени на
дирекция „САПАРД“;
19. следи за възстановяване на средствата,
предоставени на недобросъвестни ползватели
от бюджета на ЕС и от държавния бюджет
на Република България;
20. следи за събиране вземанията по про
грама „САПАРД“ от Националната агенция
за приходите;
21. обработва и съхранява информацията от
дирекция „Правна“ за развитието на образува
ните граждански и наказателни производства
за защита на интересите на фонда;
22. осъществява взаимодействие с компе
тентните национални и европейски органи по
въпроси, свързани с отчитане на констати
раните нередности и измами и със събиране
вземанията на дирекция „САПАРД“;
23. докладва на годишна база чрез дирек
ция „Национален фонд“ на Министерството
на финансите на ЕК – Генерална дирекция
„Земеделие и развитие на селските райони“,
във връзка с констатираните нарушения, из
мами и изискуеми вземания при уравняване
на сметките по програма „САПАРД“;
24. докладва всяко тримесечие на дирекция
„Координация на борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европей
ския съюз (АФКОС)“ на Министерството на
вътрешните работи (МВР) регистрираните
нарушения, измами и изискуеми вземания
съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 2 и 3 от
Наредбата за определяне на процедурите за
администриране на нередности по фондове
и програми, съфинансирани от Европейския
съюз, приета с Постановление № 285 на Ми
нистерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 97
от 2009 г.; изм. и доп., бр. 5 и 90 от 2010 г.,
бр. 7 от 2011 г. и бр. 6 от 2012 г.), на стойност
над 4000 евро европейско финансиране за
докладване информацията на Европейската
служба за борба с измамите (ОЛАФ).
Чл. 35. (1) Дирекция „Селскостопански
пазарни механизми“ изпълн ява следните
функции по прилагане на ОСП по следните
мерки и схеми:
1. по отношение на търговията с трети
страни:
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а) администрира системата за лицензиите
за износ и сертификатите за предварително
фиксиране на възстановяванията при износ,
удостоверения за възстановяване за продукти
извън Приложение I на Договора за функци
ониране на Европейския съюз и гаранциите
по тях;
б) изготвя предложения за оторизиране/
отхвърляне на възстановявания при износ
за земеделски продукти от Приложение I на
Договора за Европейския съюз и продукти
извън Приложение I (преработени земеделски
продукти);
в) изготвя предложения за освобождаване
на гаранции по издадени лицензии, сертифи
кати за предварително фиксиране и удостове
рения за възстановяване за продукти извън
Приложение I;
2. по отношение на пазара на полск и
култури:
а) администрира схеми за интервенцион
но изкупуване на полски култури, публично
съхранение и продажби на изкупените про
дукти на пазара на Общността или експорт
за трети страни;
б) администрира схеми за подпомагане
на най-нуждаещите се лица в ЕС съгласно
одобрен годишен план на ЕК;
3. по отношение на пазара на плодове и
зеленчуци:
а) администрира схеми за получаване на
помощ за плодове и зеленчуци от организации
на производители и от група производители;
б) администрира схема „Училищен плод“ –
разпространение на плодове и зеленчуци в
учебните заведения, както и други мерки и
схеми, касаещи пазара на плодове и зелен
чуци, финансирани от Европейския фонд за
гарантиране на земеделието;
4. по отношение на пазара на захарта:
а) администрира квотния режим за захар
та в Република България и събира такси за
производство на захар;
б) извършва първоначално одобрение и
последващ контрол върху дейността на рафи
ньорите на сурова тръстикова захар;
в) администрира разпределението на суб
сидиите, свързани с преструктурирането на
захарната индустрия – преструктуриране и
диверсификация, и контролира последващото
изпълнение на проектите;
5. администрира мерките, вк лючени в
Националната програма за подпомагане на
лозаро-винарския сектор;
6. по отношение на популяризирането на
продукти на селското стопанство на пазара
на ЕС и в трети страни:
а) администрира прилагането на одобре
ните промоционални програми, предложени
от сдружения;
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б) контролира изпълнението на одобрените
промоционални програми;
7. по отношение на пазара на мляко:
а) приема декларациите за изпълнените
квоти за доставки и директни продажби;
б) контролира административно и чрез
проверки на място верността на декларациите;
в) администрира имуществените санкции
и глобите по чл. 69 – 72 от Закона за прила
гане на общите организации на пазарите на
земеделски продукти на ЕС;
г) администрира вноските за превишение
на индивидуалните квоти;
д) администрира превръщането и прех
върлянето на индивидуалните млечни квоти;
е) администрира закупуването и продажба
та на индивидуални квоти – като междинно
звено, което осигурява натрупването на инфор
мация за желаещите да закупят индивидуална
квота и съответно за тези, които продават;
ж) приема и управлява банкови гаранции
на одобрените изкупвачи;
з) осъществява контрол на изкупвачите и
производителите на краве мляко;
и) участва в процедурата по одобряване
изкупвачите на мляко;
к) администрира подаването на заявления
по схема „Училищно мляко“;
л) осъществява контрол по изпълнението
на задълженията на заявителите по схема
„Училищно мляко“;
8. администрира интервенционни схеми
на пазара на млечни продукти;
9. администрира интервенционните схеми
на пазара на месо;
10. администрира прилагането на нацио
налните програми по пчеларство, одобрени
от ЕК.
(2) Във връзка с изпълнението на функ
циите по ал. 1 и за нуждите на прилагането
на мерките и схемите от ОСП, за които от
говаря, дирекция „Селскостопански пазарни
механизми“ осъществява и следните дейности:
1. осъществява дейността по планиране,
анализ и оценка на заложените цели по из
пълнение на мерките и схемите от ОСП;
2. изготвя предложения за оптимизиране
на действащи мерки и схеми или за старти
ране на нови в съответствие с действащото
законодателство;
3. извършва анализ и оценка на съответстви
ето на дейностите по прилагане на мерките и
схемите със законодателството, вътрешните
актове и договори, както и дава препоръки
за тяхното усъвършенстване и оптимизиране;
4. изработва програма за обучение на слу
жителите от дирекцията и поддържа архив
на обученията;
5. изготвя насоки за дейност та на ди
рекцията за следващия програмен период
2014 – 2020 г.;
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6. изготвя ст ратег ии те на ди рек ци я та
във връзка със съвместно разработваните с
министерства и ведомства рамкови позиции
по отношение на гласуването на проекти на
национални/европейски нормативни актове,
засягащи прилагането на ОСП.
(3) Дирекция „Селскостопански пазарни
механизми“ методически ръководи и кон
тролира областните дирекции на фонда при
изпълнение на задълженията им по прилагане
на схемите и мерките на селскостопанските
пазарни механизми.
Чл. 36. Дирекция „Директни плащания“:
1. организира и осъществява обработването
на заявленията за подпомагане и извършва
оторизация по схемите за директни плащания,
одобрените национални доплащания, схемите
за специфично подпомагане, мярка 211 „Пла
щания на земеделски стопани за природни
ограничения в планинските райони“, мярка 212
„Плащания на земеделски стопани в райони
с ограничения, различни от планинските ра
йони“, мярка 213 „Плащания по Натура 2000
за земеделски земи“ и мярка 214 „Агроеколо
гични плащания“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.;
2. извършва методически контрол и изготвя
при необходимост указания за дейността на
областните дирекции на фонда по отношение
на приеманите заявления за подпомагане за
прилаганите от дирекцията схеми и мерки;
3. изготвя и актуализира правилник за дей
ността на дирекцията, като разработва проце
дурни правила и контролните листа, свързани
с работата на служителите в дирекцията, и
изработва програми за тяхното обучение;
4. извършва риск-анализ с цел избор на
заявленията за подпомагане, както и избор на
заявленията, които следва да бъдат проверени
на място от дирекция „Технически инспек
торат“ по схемите и мерките, прилагани в
дирекцията;
5. организира обработката в ИСАК на
резултатите от извършените проверки на
място от дирекция „Технически инспекторат“
по подадените заявления от кандидати с цел
извършване на оторизация по прилаганите в
дирекцията схеми и мерки за подпомагане;
6. организира извършването на автома
тизирани проверки на декларираните данни
от кандидати в ИСАК спрямо подадените
данни от СИЗП, утвърдени и предоставени от
Министерството на земеделието и храните,
както и други географски цифрови данни,
предоставени и необходими за извършване на
административните проверки по подадените
от кандидатите заявления за подпомагане;
7. организира извършването на автомати
зираните проверки на декларираните данни
от кандидати в ИСАК спрямо актуални данни
от Системата за идентификация на животни
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те и регистрация на животновъдните обекти
(СИ Ж РЖО), поддържана от Българската
агенция по безопасност на храните (БАБХ)
към министъра на земеделието и храните;
8. обработва предоставената информация
от други организации за нуж дите на из
вършваните административни проверки по
декларираните данни в подадените заявления
за подпомагане;
9. при необходимост извършва последваща
обработка на подадените заявления и отори
зираните схеми и/или мерки;
10. изготвя уведомителни писма и админи
стративни актове до кандидатите във връзка с
подаваните от тях заявления за подпомагане
и обработката им;
11. изготвя справки, анализи и доклади по
отношение на данни от подадени заявления
за подпомагане, извършени административ
ни проверки в дирекцията и оторизираната
финансова помощ;
12. оказва съдействие на други органи
зационни структури на фонда и на външни
институции при подготовката на нормативни
актове и информационни материали;
13. предоставя актуална информация на
компетентните органи и институции съгласно
приложимото законодателство;
14. изготвя предложения за подобрения във
функционирането на ИСАК;
15. извършва проверки по жалби и изготвя
отговори до кандидати, както и становища
по обжалвани уведомителни писма;
16. оказва съдействие на компетентните
структури на фонда, които извършват про
верка по получени сигнали за неправомерно
получаване на финансова помощ;
17. предоставя информация на земеделски
те стопани за резултатите от приключилата
обработка на подадените от тях заявления за
подпомагане.
Чл. 37. Дирекция „Договориране по при
лагане на мерки за развитие на селските
райони“ (ДПМРСР):
1. отговаря за прилагането на мерките от
Програмата за развитие на селските райони
(ПРСР) съгласно договор за уреждане на пра
вата и задълженията във връзка с прилагане
на ПРСР за периода 2007 – 2013 г. между
Разплащателната агенция и Управляващия
орган на програмата;
2. отговаря за организиране процеса на
приемане и разглеждане на заявленията за
кандидатстване за финансова помощ по мер
ките от ПРСР;
3. обработва и анализира заявленията за
подпомагане по мерките от ПРСР, като отго
варя за целесъобразното и законосъобразното
им одобряване чрез извършване на админи
стративни проверки за комплектуваност и
легитимност на заявленията за подпомагане
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и съответствието им с критериите за допус
тимост по отделните мерки от ПРСР, в т. ч.
чрез извършване посещения на място;
4. определя и одобрява размера на допус
тимите разходи, за които се кандидатства в
заявленията за подпомагане, чрез прилагане
на предвидени в наредбите за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мерките от ПРСР механизми за
определяне основателността на предложените
разходи;
5. извършва проверка на икономическата
жизнеспособност на представените в проект
ното предложение данни по мерките от ПРСР,
при които е предвидена такава оценка;
6. предлага за разглеждане в ЕКОП про
екти, отговарящи на условията за подпома
гане, заложени в ПРСР, както и списък на
проектите, които са отхвърлени в резултат
на извършените проверки;
7. изготвя заповедите за одобрение/отказ
на заявленията за подпомагане по ПРСР;
8. отговаря за изготвянето и подписването
на договорите за отпускане на финансова
помощ по мерките от ПРСР, при които е
предвидено сключването на такива договори;
9. изготвя доклади за напредъка по прила
гането на мерките от ПРСР, представяни на
компетентните органи и институции;
10. изготвя, актуализира и адаптира ра
ботните процедури и документи за работа
в дирекцията при промени в нормативната
у редба, регламен т и ра ща п ри ла га нет о на
ПРСР, с цел осигуряване на единна мето
дология при обработка на заявленията за
подпомагане по ПРСР;
11. анализира пропуските и проблемите
по прилагането на нормативните актове и
работните процедури и документи по ПРСР
и изготвя предложения за тяхното изменение;
12. извършва риск-анализ за заявленията за
подпомагане с цел определяне на тези, които
ще бъдат проверявани на централно ниво, при
мерките, при които се прилага децентрали
зиран подход при разглеждане;
13. oсъществява контрол по отношение на
спазването на общите правила при провеждане
на обществени поръчки по мерки от ПРСР,
по които ползвателите се явяват възложители
по ЗОП; проверката се осъществява съобраз
но утвърдената от изпълнителния директор
Процедура за осъществяване на предвари
телна проверка и последващ контрол върху
процедури за обществени поръчки за одобрени
инвестиционни разходи, финансирани изцяло
или частично със средства от ЕЗФРСР;
14. за изпълнение дейностите по Стра
тегията за местно развитие одобрява или
не одобрява допустимостта на кандидатите,
дейностите и разходите по предложените от
местни инициативни групи (МИГ) проекти,
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проверява основателността на предложени
те разходи, липса на двойно финансиране и
изкуствено създадени условия, както и спаз
ването на процедурата за избор на проекти;
15. методически ръководи и контролира
областните дирекции на фонда при изпъл
нение на задълженията им по прилагане на
мерките по ПРСР.
Чл. 38. Дирекция „Оторизация на плаща
нията по прилагане на мерки за развитие на
селските райони“ (ОППМРСР):
1. отговаря за одобряване на заявени суми
за плащане;
2. извършва финансов контрол на заявките
за плащане;
3. извършва проверки на одобрени лимити
и допустими разходи, посочени в заявките за
плащане;
4. попълва и проверява контролните листове
за оторизация на плащанията;
5. изготвя доклади за оторизация на пла
щани ята, представяни на компетентните
институции;
6. осъвременява и контролира работните
процедури и контролните листове, свързани
с оторизацията на плащанията;
7. извършва риск-анализ с цел определяне
на кандидатите или заявките за плащане,
които следва да бъдат проверени на място от
дирекция „Технически инспекторат“;
8. методически ръководи и контролира об
ластните дирекции на фонда при изпълнение
на задълженията им по прилагане мерките
по ПРСР.
Чл. 39. Дирекция „Рибарство и аквакулту
ри“ (РБА) изпълнява функциите по верифи
кация на разходите по Европейския фонд за
рибарство (ЕФР) съгласно чл. 59, буква „б“ от
Регламент (ЕО) 1198/2006 на Съвета от 2006 г.
за Европейския фонд за рибарство, което
включва извършване на административни
проверки за удостоверяване, че съфинанси
раните продукти и услуги са доставени и че
декларираните от бенефициентите разходи
са действително извършени и съответстват
на националното и европейското законода
телство, като:
1. извършва проверки на допустимите раз
ходи, посочени в заявките за плащане;
2. изчисл ява размера на доп уст ими те
разходи;
3. отговаря за одобряване на заявени суми
за плащане;
4. контролира и актуализира работните
процедури и контролни листове, свързани
с обработката на заявките за плащане по
Оперативната програма за развитие на сектор
„Рибарство“ (ОПРСР);
5. поддържа регистри и предоставя акту
ална информация на компетентните органи
и институции;
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6. архивира документите и предоставя
заверени копия от пълната документация по
обработените заявки за плащане на Управля
ващия орган по ОПРСР;
7. методически ръководи и контролира об
ластните дирекции на фонда при изпълнение
на задълженията им по ОПРСР.
Чл. 40. Дирекция „Финансово управление“:
1. изготвя счетоводната политика на фонда
и отговаря за организацията на финансовата
и счетоводната отчетност;
2. изготвя годишната план-сметка на фонда,
последващите промени в нея и отговаря за
спазването на утвърдените показатели;
3. изготвя тригодишна бюджетна прогноза;
4. обработва, анализира и предоставя на
изпълнителния директор финансова и счето
водна информация, отговаря за достоверността
є, както и за своевременното и точното начи
сляване на дължимите от фонда суми съгласно
данъчно-осигурителното законодателство и на
всички други финансови задължения;
5. изготвя методика и осчетоводява всички
стопански операции във фонда: извършените
плащания през сметките на фонда за финан
сово подпомагане по националните схеми,
плащания за сметка на ЕС – директни пла
щания, пазарни мерки, средства от ЕЗФРСР,
средства от ЕФР, постъпления на суми от
ЕС и всички останали разходи, свързани с
издръжката на фонда;
6. осъществява разплащанията на фонда
чрез СЕБРА, включително осчетоводява раз
ходите на Разплащателната агенция и всички
получени суми от ЕС по сметката за отчитане
на преведените от европейските земеделски
фондове средства и насочването им по тран
зитните сметки;
7. изготвя и представя в Министерството
на земеделието и храните и в Министерството
на финансите финансов отчет на фонда, отчет
за касовото изпълнение на извънбюджетните
сметки/фондове и счетоводен баланс, както и
всяка друга информация, свързана с издадени
указания от Министерството на финансите за
съответната година;
8. изготвя финансовите обосновки по про
ектите на нормативни актове, предлагани от
фонда;
9. методически ръководи организацион
ните структури на фонда при изпълнение на
задълженията им по финансово-счетоводната
отчетност;
10. извършва последващ контрол по изпъл
нението на задълженията на териториалните
структурни звена по финансово-счетоводната
отчетност във фонда;
11. контролира изпълнението на финансо
вите задължения на външните контрагенти на
фонда по подписани споразумения и договори;
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12. анализира информацията, получена при
осъществяване на правомощията си, перио
дично отчита изпълнението на утвърдената
годишна план-сметка и предлага промени в
принципите и механизмите на финансовосчетоводната отчетност;
13. отговаря за процесите на осчетоводяване
на всички приходи, разходи и други операции
на Разплащателната агенция, възникнали във
връзка с изпълнението на схемите и мерките
за подпомагане по линия на ЕФГЗ, ЕЗФРСР,
ЕФР, както и от държавния бюджет;
14. води отделни счетоводни сметки по
различните схеми и мерки за подпомагане по
ЕФГЗ, ЕЗФРСР, ЕФР, както и от държавния
бюджет;
15. след извършване на осчетоводяванията
подава информация към съответните дирекции
на Разплащателната агенция;
16. изготвя и изпраща седмични, месечни,
тримесечни, шестмесечни и годишни отчети
за нуждите на ЕК относно извършените и
прогнозните разходи и получените приходи
по ЕФГЗ и ЕЗФРСР;
17. обобщава прогнозите за бъдещи разходи
по европейските фондове ЕФГЗ и ЕЗФРСР,
предоставени от дирекции на Разплащател
ната агенция, с цел изпращането им на ЕК;
18. изготвя и представя справка за оста
тъчния бюджет за разпределение по ПРСР
и ОПРСР;
19. приема и обработва документация за
плащания от оторизиращите звена на Разпла
щателната агенция и осчетоводени оторизации;
20. издава документи и нарежда трансфера
на средства от банковите сметки на Разпла
щателната агенция към сметките на крайните
ползватели в търговски банки чрез СЕБРА;
21. извършва плащанията по заявките за
плащане на регистрираните кандидати по
схемите и мерките, финансирани от ЕФГЗ,
ЕЗФРСР, ЕФР и от държавния бюджет;
22. проверява банковите документи за
извършени плащания, обработва приходите
от ЕК, възстановени суми от бенефициенти
и възстановени суми от закрити сметки, до
броволно възстановяване или вследствие на
съдебни решения;
23. изготвя консолидирана прогнозна таб
лица „Искане за наличност“ на месечна база;
24. осъществява взаимодействие с Ми
нистерството на финансите и с Българската
народна банка и с търговските банки по
въпросите на плащания на Разплащателната
агенция;
25. получава всички потвърдени сигнали за
нередности и измами и изискуеми задължения
при дейността на Разплащателната агенция;
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стартира процедура по доброволно възстановя
ване на дължими средства по ЕЗФРСР, ЕФГЗ
и ЕФР; предоставя на дирекция „Правна“
необходимата информация за снабдяване с
изпълнителни листове, завеждане на граж
дански и наказателни производства;
26. води Книгата на длъжниците за суми
те, които следва да бъдат възстановени на
Разплащателната агенция;
27. следи за възстановяване на средствата,
предоставени на недобросъвестни ползватели
от бюджета на ЕС и от държавния бюджет
на Република България;
28. следи събирането на вземанията на
Разплащателната агенция от Националната
агенция за приходите;
29. обработва информацията от дирекция
„Правна“ за развитието на образуваните граж
дански и наказателни производства;
30. осъществява взаимодействие с компе
тентните национални и европейски органи по
въпроси, свързани с отчитане на констати
раните нередности и измами и със събиране
вземанията на Разплащателната агенция;
31. докладва на годишна база на ЕК – Ге
нерална дирекция „Земеделие“, във връзка с
констатираните нарушения, измами и изис
куеми вземания при уравняване сметките на
Разплащателната агенция;
32. докладва всяко тримесечие на дирек
ция „Координация на борбата с правонару
шенията, засягащи финансовите интереси
на Европейския съюз (АФКОС)“ на МВР
регистрираните нарушения, измами и из
искуеми вземания на стойност над 10 000
евро европейско финансиране за докладване
информацията на Европейската служба за
борба с измамите (ОЛАФ);
33. докладва всяко тримесечие констатира
ните случаи на измама/нередност на дирекция
„Координация на борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европей
ския съюз (АФКОС)“ на МВР в съответствие
с Наредбата за определяне на процедурите за
администриране на нередности по фондове
и програми, съфинансирани от Европейския
съюз, приета с Постановление № 285 на Ми
нистерския съвет от 2009 г.
Чл. 41. Дирекция „Технически инспекторат“:
1. ръководи методически, възлага задачи
и извършва последващ контрол на дейността
на областните дирекции при изпълнение на
задълженията им по извършването на про
верки на място при кандидата/ползвателя;
2. изготвя годишен план за дейността на
дирекцията и на отделите „Регионален тех
нически инспекторат“ и отговаря за изпъл
нението му;
3. изготвя контролни листове, инструкции
и правилници за работата на служителите в
дирекцията и в отделите „Регионален техни
чески инспекторат“ и изработва програми за
тяхното обучение;
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4. отговаря за разработването и актуализи
рането на методи за проверки на място при
кандидата/ползвателя;
5. изготвя графици за контролни провер
ки, извършва контролни проверки, изготвя
доклад за контролните проверки, извършва
мониторинг върху резултатите от извършените
контролни проверки;
6. прави периодични оценки на резултатите
от контролната дейност, анализира и изготвя
предложения и системни мерки за предотвра
тяване на слабостите в проверките на място
при кандидата/ползвателя;
7. води писмена документация и изготвя
отчети за всички извършени проверки;
8. извършва контрол съгласно Регламент
№ 485/2008 на Съвета;
9. изготвя годишна програма за провер
ки, които ще бъдат извършвани по време
на следващия контролен период, съгласно
изискванията на Регламент (ЕО) № 485/2008
на Съвета и я изпраща на ЕК всяка година
до 15 април;
10. изготвя годишно предложение за анализ
на риска съгласно изискванията на Регламент
(ЕО) № 485/2008 на Съвета, което съдържа
информация за метода, техниките и крите
риите, които ще се използват, и за начина на
реализация, и го изпраща на ЕК до 1 декември;
11. прилага риск-анализ за избор на пред
приятията и транзакциите, които ще бъдат
проверявани, съгласно изискванията на Ре
гламент (ЕО) № 485/2008 на Съвета и в съ
ответствие с предложението по т. 2;
12. по време на контролния период, опреде
лен съгласно изискванията на Регламент (ЕО)
№ 485/2008 на Съвета, извършва проверки
на търговските документи на лицата, които
са получили или осъществили плащания,
свързани пряко или косвено със системата
за финансиране на ЕФГЗ, както и на трети
лица по смисъла на чл. 1, ал. 3, буква „б“ от
Регламент № 485/2008 на Съвета; целта на
проверките е да се установи дали транзак
циите, формиращи частта от финансирането
на ЕФГЗ, действително са били проведени и
изпълнени правилно;
13. при извършване на проверките прове
ряващите лица имат право:
а) на достъп до обектите на проверка – офи
си, производствени помещения, складове,
земи и други;
б) на информация относно обекта на про
верката;
в) на достъп до всички документи, свър
зани с обекта на проверката, както и копия
и извлечения от тях;
г) на вземане на проби за контролен анализ
в случай на необходимост;
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д) да изискват и получават оригинални
документи от проверяваните лица;
14. изготвя годишен доклад по прилагането
на Регламент (ЕО) № 485/2008 на Съвета за
всеки изминал контролен период и го изпраща
на ЕК ежегодно до 31 декември;
15. провежда съвместно сътрудничество с
останалите страни – членки на ЕС, и предос
тавя необходимата информация на ЕК за това.
Раздел XІІ
Администрация на териториалните структурни звена на фонда
Организация и правомощия
Чл. 42. (1) Държавен фонд „Земеделие“
е структуриран в 28 областни дирекции със
седалища в областните центрове в страната,
както следва: област София, Варна, Монтана,
Пловдив, Плевен, Ямбол, Разград, Велико
Търново, Благоевград, Хасково, Кърджали,
Бу ргас, Ви дин, Вра ца, Габрово, Добри ч,
Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, Перник, Русе,
Силистра, Сливен, Смолян, Софийска област,
Стара Загора, Търговище и Шумен.
(2) Областните дирекции на фонда се ръ
ководят от директори на областни дирекции.
Чл. 43. Областните дирекции в област
София, Варна, Монтана, Пловдив, Плевен,
Ямбол, Разград, Велико Търново, Благоев
град, Хасково, Кърджали, Бу ргас, Видин,
Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, Ловеч,
Пазарджик, Перник, Русе, Силистра, Сливен,
Смолян, Софийска област, Стара Загора,
Търговище и Шумен осъществяват следните
функции:
1. изпълняват функции във връзка с дей
ността на фонда по държавните помощи и
предоставяне на целеви кредити, като:
а) осигуряват административно-стопанско
то обслужване на областните дирекции на
фонда, координация и контрол върху дейността
на фонда по места;
б) организират, координират и контролират
цялостната дейност по предоставяне на ин
формация за дейността на фонда, условията,
критериите, изискванията и документите,
необходими за финансово подпомагане на
земеделските производители в региона;
в) организират, координират и контролират
законосъобразното направление на паричния
ресурс от фонда до земеделските производи
тели по краткосрочните финансови линии и
инвестиционните програми;
г) упражняват пряк контрол за разходване на
средствата по предназначение, като в случай на
установено отклонение на средства уведомяват
ръководството на фонда за предприемане на
действия за търсене на отговорност;
д) изпълняват всички предоставени им
правомощия съгласно Правилата за финан
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сово подпомагане на земеделските произ
водители на фонда, конкретните програми
и указания;
е) отговарят за текущия контрол по със
тоянието на подпомогнатите проекти по
националните схеми, тяхното обслужване,
целевото разходване на предоставените сред
ства, състоянието на приетите обезпечения,
подновяването на застраховките в полза на
фонда, както и за изпълнението на всички
други задължения от страна на земеделските
производители, произтичащи от сключените
с тях договори;
ж) отговарят за съхраняването на докумен
тацията в областните дирекции на фонда по
краткосрочните финансови линии и инвес
тиционните програми; поддържат архив за
всички отхвърлени или в процес на обработка
искания в съответствие с предвидените за
това срокове; отговарят за опазването и съх
раняването на документацията по одобрените
искания за финансово подпомагане;
з) предприемат своевременни действия
с оглед срочното събиране на вземанията
на фонда съгласно сключените договори по
държавните помощи;
и) извършват проверки по жалби и сигнали
и изготвят отговори по тях; при постъпили
в областните дирекции жалби и сигнали,
касаещи действия на служители на фонда,
изп ра щат информа ц и я та за п роверка до
Инспектората;
к) изпълняват нормативните и вътрешните
актове по дейността на фонда, решенията
на у правителни я съвет, разпореж дани ята
на изпълнителния директор и на заместник
изпълнителните директори и методическите
указания на директорите на дирекции в цен
тралното управление на фонда;
2. отговарят за счетоводното отчитане на
средствата по предоставяне на държавните
помощи и краткосрочните целеви кредити в
областната дирекция, като:
а) отчитат счетоводно постъпилите и раз
ходваните средства на областната дирекция
по финансови линии, отразяващи дейността
на фонда;
б) проверяват първичните счетоводни доку
менти за наличие на необходимите реквизити,
съответствие и легитимност съгласно Закона
за счетоводството;
в) извършват контировка на счетоводните
документи съгласно сметкоплана на фонда
аналитично по партиди;
г) следят за верността на данните по въ
трешните разчетни сметки; равняват обороти
те и салдата им ежемесечно и задължително
в края на месеца с Централното управление
на фонда;
д) следят за разходите по издръжката на
областната дирекция и разчетите по фи
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нансовите линии в областната дирекция;
изготвят ежемесечно справки за нередовни
длъжници;
е) подписват платежни нареждания заедно
с директор на областната дирекция на фонда;
ж) изготвят и представят в Централното
управление на фонда ежемесечно справка за
паричния поток (месечна и в натрупване);
з) подписват всички документи на област
ната дирекция за поемане на задължения към
земеделския производител;
и) подписват първични счетоводни доку
менти и носят отговорност за стопанските
операции;
к) изготвят оборотна ведомост в края на
всеки месец и я представят в Централното
управление на фонда;
л) контролират превеждането на възстано
вените суми от земеделските производители
по предоставени кредити, субсидии, лихви,
застрахователни обезщетения и други съгласно
изискванията на фонда;
м) контролират разходването на средства в
областната дирекция и уведомяват Централ
ното управление на фонда при констатиране
на нарушения;
н) следят за разходването на паричния
ресурс и при необходимост правят проверка
на място за целевото му разходване;
о) предприемат необходимите действия в
рамките на своята компетентност за събиране
на вземанията към фонда;
3. изпълняват функции във връзка с дей
ността на фонда като Разплащателна агенция,
като:
а) приемат заявления за кандидатстване за
подпомагане по мерките от ПРСР; извършват
първична обработка на приетите проекти;
изпращат обработените проекти в дирекция
„ОППМРСР“ на Централното управление на
фонда – Разплащателната агенция;
б) приемат заявления за директни пла
щания по схемите и мерките за директни
плащания; извършват първична обработка и
необходимите проверки на приетите заявле
ния и документи; отговарят за опазването и
съхранението на оригиналите на подадените
заявления за директни плащания; изпращат
копия на обработените заявления в дирекция
„Директни плащания“ на Централното упра
вление на фонда;
в) приемат и обработват документи по
схемите, мерките и програмите на дирекция
„Селскостопански пазарни механизми“ и из
пращат обработените документи в дирекцията;
4. изпълняват функции по прилагането на
програма „САПАРД“, като:
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а) организират, изпълняват и контролират
изпълнението на задачите и указанията, дадени
от изпълнителния директор и от директора
на дирекция „САПАРД“;
б) уведомяват дирекция „САПАРД“ при
констатирани нарушения от страна на ползва
телите на помощта по програма „САПАРД“;
в) отговарят за опазването и съхраняването
на документацията за проектите по програма
„САПАРД“;
г) извършват проверки по жалби и сигнали
и изготвят отговори по тях;
д) изпълняват нормативните и вътрешните
актове, свързани с прилагането на програма
„САПАРД“, разпорежданията на изпълнител
ния директор и методическите указания на
директора на дирекция „САПАРД“.
Чл. 44. Областните дирекции на фонда със
седалища в област София, Варна, Монтана,
Пловдив, Плевен, Ямбол, Разград, Велико
Търново, Благоевград, Хасково и Кърджали
осъществяват и функции във връзка със:
1. финансирането на проекти по ПРСР,
Оперативната програма за развитие на сек
тор „Рибарство“ и националната програма по
пчеларство, като:
а) приемат заявки за плащане;
б) отговарят за одобряване на заявени суми
за плащане;
в) извършват финансов контрол на заявките
за плащане;
г) извършват проверки на одобрени лимити
и допустими разходи, посочени в заявките за
плащане;
д) попълват и проверяват контролните
листове за оторизация на плащанията;
е) изготвят док лади за оторизаци я на
плащанията за нуждите на фонда – Разпла
щателната агенция;
2. проверката на кандидатите за подпо
магане, като:
а) организират и осъществяват извършва
нето на проверки на място при кандидата/
ползвателя;
б) водят писмената документация и изгот
вят отчетите за всички извършени проверки;
в) изпращат контролната документация и
отчетите в дирекция „Технически инспекто
рат“ на Централното управление на фонда.
Чл. 45. Областните дирекции със седали
ща в област София, Варна, Пловдив, Плевен,
Монтана и Ямбол осъществяват функции по
програма „САПАРД“ в нейната разплащателна
част и имат следния териториален обхват:
1. Областната дирекция – София, е с те
риториална компетентност в границите на
областите София, Софийска, Благоевград,
Кюстендил и Перник;
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2. Областната дирекция – Варна, е с те
риториална компетентност в границите на
областите Варна, Добрич, Разград, Силистра,
Търговище и Шумен;
3. Областната дирекция – Пловдив, е с
териториална компетентност в границите на
областите Пловдив, Стара Загора, Смолян,
Пазарджик и Кърджали;
4. Областната дирекция – Плевен, е с те
риториална компетентност в границите на
областите Плевен, Велико Търново, Габрово,
Ловеч и Русе;
5. Областната дирекция – Монтана, е с
териториална компетентност в границите на
областите Монтана, Враца и Видин;
6. Областната дирекция – Ямбол, е с те
риториална компетентност в границите на
областите Ямбол, Бургас, Сливен и Хасково.
Чл. 46. Областните дирекции – София,
Варна, Пловдив, Плевен, Монтана и Ямбол,
осъществяват следните функции във връзка с
дейността на фонда по програма „САПАРД“:
1. извършват документални проверки преди
плащането по заявките на ползвателите на
безвъзмездна финансова помощ;
2. извършват проверки по места на всички
постъпили заявки за изплащане на финансова
помощ;
3. изготвят предложения за оторизиране/
отхвърляне на плащанията;
4. извършват проверки на изпълнението
на проекта след плащането;
5. в случай на установяване на нередности
уведомяват дирекция „САПАРД“;
6. съхраняват копия на всички документи,
свързани със заявките за плащане, и създават
архиви и регистри;
7. изпълняват указанията на изпълнител
ния директор и на директора на дирекция
„САПАРД“ във връзка с осъществяване на
плащанията по програма „САПАРД“.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ФОНДА
Чл. 47. (1) Фондът осъществява дейността
си съгласно националното законодателство и
приложимото право на ЕС.
(2) Фондът изпълнява функциите по про
грама „САПАРД“ съгласно Многогодишното
финансово споразумение.
Чл. 48. Служителите на фонда, заемащи
ръководни длъжности, съобразно възложени
те функции и задачи на ръководената от тях
организационна структура:
1. възлагат задачи на работещите в ор
ганизационната структура, контролират и
отговарят за тяхното срочно и качествено
изпълнение;
2. осигуряват взаимодействието с другите
организационни структури на фонда в съ
ответствие с установените организационни
връзк и и разпределението на дейностите
между тях;
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3. ежегодно изготвят отчет за дейността на
ръководената от тях организационна структура
и правят предложения за конкретни мерки за
подобряване на дейността в нея;
4. предлагат назначаване, повишаване,
преместване, стимулиране, санкциониране и
освобождаване на служителите в ръководената
от тях организационна структура.
Чл. 49. (1) Директорите на дирекции от
Централното управление на фонда ръководят,
организират, контролират, планират, коор
динират, отчитат се и носят отговорност за
дейността и за изпълнението на функциите
на съответната дирекция в съответствие с
определените с правилника функции.
(2) Директорите на областните дирекции
на фонда осъществяват административно
ръководство и контрол върху дейността на
служителите в ръководените от тях територи
ални структури. Те отговарят за изпълнението
на функциите и задачите на фонда в рамките
на териториалния обхват на териториалните
структури и съобразно предоставените им
правомощия.
(3) Изпълнението на функциите на дирек
торите на областните дирекции по отношение
на отделите в областните дирекции следва
да гарантира, че акредитираните правила
и процедури по програма „САПАРД“ и на
Разплащателната агенция няма да бъдат изме
няни по начин, който да води до национална
акредитация.
Чл. 50. Комуникацията между организа
ционните структури на фонда се извършва
на принципа на йерархичното подчинение.
Чл. 51. Служителите във фонда изпълняват
възложените им задачи съобразно длъжност
ните си характеристики.
Чл. 52. (1) Документите, изпратени до
фонда от държавни органи, от юридически
или физически лица, се завеждат във входящ
регистър, като се отбелязват датата и часът
на получаването им.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени в тях, и се образува слу
жебна преписка, която се разпределя според
адресата или съдържанието є.
(3) При подаване на заявления за подпома
гане кандидатите удостоверяват пред фонда
обстоятелствата, предвидени в приложимите
за исканото финансово подпомагане норма
тивни актове, с писмена декларация.
Чл. 53. Ръководителите на организационни
структури във фонда възлагат с резолюция
изработването на служебните преписки на оп
ределен служител. При възлагане на повече от
един служител се посочва отговорният от тях.
Чл. 54. (1) Изходящите от фонда документи
се съставят в 3 екземпляра – един за адре
сата, един за дирекция „Административно-
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стопанско обслужване“ и един за съответната
организационна структура, която е изготвила
документа. Вторият екземпляр съдържа ини
циалите и подписа на служителя, изготвил
документа, и на ръководителя на съответната
организационна структура, като се посочва
и датата.
(2) Изпълнителният директор утвърждава
Правилник за деловодната дейност и доку
ментооборота в Държавен фонд „Земеделие“.
Чл. 55. Вътрешните правила за организация
на дейностите във фонда, пропускателният
режим и други специфични разпоредби, за
сягащи дейността на фонда, се утвърждават
със заповед на изпълнителния директор по
предложение на главния секретар.
Чл. 56. (1) Работното време на служителите
при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно
и 40 часа седмично.
(2) Работното време на служителите се оп
ределя със заповед на изпълнителния директор.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Изпълнителният директор на фонда
в срок един месец от влизането в сила на
правилника утвърждава длъжностните ха
рактеристики на служителите.
§ 2. Правилникът се приема на основание
чл. 21, ал. 1 ЗПЗП.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
§ 4. Отменя се Устройственият правилник
на Държавен фонд „Земеделие“, приет с По
становление № 255 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 87 от 2009 г.; изм.,
бр. 90 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 47 и 90 от
2010 г. и бр. 39 от 2011 г.).
Приложение
към чл. 12, ал. 3
Численост на персонала в организационните
структури на ДФ „Земеделие“ – 1660 щатни
бройки
Централно управление – 681 щатни бройки
Изпълнителен директор
1
Заместник изпълнителен директор
4
Главен секретар
1
Служител по сигурността на информацията
1
дирекция „Вътрешен одит“
20
Финансови контрольори
3
Звено „СРОПРС „Рибарство“
5
Звено „Интегрирана система за админист
риране и контрол“
7
Инспекторат
8
Обща администрация
в т. ч.:
147,5
дирекция „Правна“
24
дирекция „Противодействие на измамите“
11
дирекция „Връзки с обществеността и
протокол и координация“
15
дирекция „Човешки ресурси“
7
дирекция „Административностопанско обслужване“
52,5
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дирекция „Обществени поръчки“
дирекция „Информационни технологии“
Специализирана администрация
в т. ч.:
дирекция „Финансово управление“
дирекция „Технически инспекторат“
дирекция „Селскостопански пазарни
механизми“
дирекция „Рибарство и аквакултури“
дирекция „Краткосрочни схеми за
подпомагане“
дирекция „Инвестиционни схеми за
подпомагане“
дирекция „Сапард“
дирекция „Директни плащания“
дирекция „Договориране по ПМРСР“
дирекция „Оторизация на плащанията
по ПМРСР“

8
30
483,5
44
38
75
11
12
13
33,5
55
101
101

Областни дирекции – 979 щатни бройки
6837

РЕШЕНИЕ № 591
ОТ 12 ЮЛИ 2012 Г.

за отчуждаване на части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Въздушна линия (ВЛ) 110 kV
подстанция „Добрич“ – подстанция „Каварна
2“ (Маяк)“ на територията на област Добрич
На основание чл. 63, ал. 1 и 2 от Закона
за енергетиката във връзка с чл. 34а, ал. 1,
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграж
дане на обект „Въздушна линия (ВЛ) 110 kV
подстанция „Добрич“ – подстанция „Каварна
2“ (Маяк)“ съгласно влязъл в сила парцела
рен план, одобрен със Заповед № РД-11-10-48
на областния управител на област Добрич
от 15 март 2010 г., части от имоти – частна
собственост, намиращи се на територията на
общините Добричка, Балчик и Каварна, област
Добрич, подробно описани в приложението
по вид, размер, местонахождение, размер на
паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране
на процедурата по отчуждаване на имотите по
т. 1, са за сметка на „Национална електриче
ска компания“ – ЕАД, София, със седалище и
адрес на управление: София, ул. Триадица 8.
3. Решението може да се обжалва пред Вър
ховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

67951.15.2

67951.21.1

67951.21.3

48982.301.3 з е м е д е л 
ск а

2.

3.

4.

5.

час т на

Минка Ми хайлова РусчеваРоа йе

138,801

117

0,0 66

0,051

0,132

0,058

0,051

0,051

0,058

502

388

10 01

4 40

388

388

49 0

Наслед н и ц и на Мат ей ка Желева
С т ой чева:
Ж и вко С т ефа нов С т ой чев

Наслед н и ц и на Добри н к а И ва
нова Ог н я нова:
1. Да на и л И ва нов Ог н я нов;
2. Мари я С т ефа нова Х а д ж ис т о 
я нова;
3. А лександър Стефанов Огнянов
Наслед н и ц и на Добри н к а И ва
нова Ог н я нова:
1. Да на и л И ва нов Ог н я нов;
2. Мари я С т ефа нова Х а д ж ис т о 
я нова;
3. А лександър Стефанов Огнянов
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н и ва

150,0 01

48982.303.20 з е м е д е л 
ск а

Да на и л И ва нов Ог н я нов
нас лед н и ц и на Добри н к а
И ва нова Ог н я нова

8.

час т на

116

н и ва

114

48982.301.4 з е м е д е л 
ск а

150,0 03

113

110

7.

н а с лед н и ц и н а До б ри н к а
И ва нова Ог н я нова

149,996

149,982

10 4

115

час т на

н а с лед н и ц и н а До б ри н к а
И ва нова Ог н я нова

Да на и л И ва нов Ог н я нов

133,999

28

6.

н и ва

час т на

час т на

наследници на Матейка
Желева С т ой чева

18,0 0 0

Наслед н и ц и на Добри н к а И ва
нова Ог н я нова:
1. Да на и л И ва нов Ог н я нов;
2. Мари я С т ефа нова Х а д ж ис т оя нова;
3. А лександър Стефанов Огнянов
И мо т и, на м и ра щ и се в зем л и ще т о на с. Цари ч и но, ЕК АТ Т Е 48982 , общ и на Ба л ч и к , облас т Добри ч

н и ва

н и ва

час т на

нас лед н и ц и на Тодора А н
г елова К а мбу рова
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земедел
ск а

земедел
ск а

н и ва

час т на

С т ъ лб
№

42

земедел
ск а

н и ва

Обща
п лощ на
и мо та
(в д к а)

Наследници на Тодора А нгелова
К а мбу рова:
1. Жел яза А н г елова И ва нова;
2. Ви ша Колева Тодорова;
3. Пен к а Я н кова Тодорова;
4. Тодорк а Я н кова Х а д ж иева
И мо т и, на м и ра щ и се в зем л и ще т о на с. Соколово, ЕК АТ Т Е 67951, общ и на Ба л ч и к , облас т Добри ч

селскосто
па нск а

0260 42

1.

С обс т вен и к

Зас ег ната
Пари ч но
Забележ к а
о т о т ч у ж
обезщеда ва- не т о
т ен ие
п лощ о т
(в л в.)
и мо та
(в д к а)
И мо т и, на м и ра щ и се в зем л и ще т о на с. Пол ковн и к Свещарово, ЕК АТ Т Е 57279, общ и нa Добри ч к а , облас т Добри ч

Ви д на Нач и н на Ви д соб 
т ери т ори т ра й но с т венос т
я та
ползва не

И мо т
№

№ по
ред

Приложение
към т. 1
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18160.29.3

18160.53.8

12.

13.

7704 4.10.5

18.

земедел
ск а

н и ва

час т на

нас лед н и ц и на Добри Ата
насов Ата насов

54,999

221

0,051

Н а с лед н и ц и н а До б ри А т а н а
сов Ата насов: К а л и н к а Добрева
Ма н чева
Обща су ма за обезще тя ва не: 7852 л в.

383
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6700

Забележ к а

Имот № 12173.23.109 е образу ван
о т и мо т № 12173.23.6, ви д но о т
До г о в о р з а д о б р о в о л н а д е л б а
№ 77 о т 28.07.20 09 г.

62092.32.52 з е м е д е л 
н и ва
час т на Ра дом и р Пе т ров Велев
26,20 4
199
0,051
383
ск а
И мо т и, на м и ра щ и се в зем л и ще т о на с. Х а д ж и Д и м и т ър, ЕК АТ Т Е 770 44 , общ и на К а варна , облас т Добри ч

435

17.

0,058

земедел
н и ва
час т на И л к а Да на и лова Н и колова
35,62
187
0,0 66
496
ск а
И мо т и, на м и ра щ и се в зем л и ще т о на с. Ра ковск и, ЕК АТ Т Е 62092 , общ и на К а варна , облас т Добри ч

167

391

4 45

391

48828.5.29

250,0 0 0

0,051

0,058

0,051

444

504

16.

Дими т ър Мин чев Дими
т ров

150

142

140

0,058

0,0 66

12173.2 4.16 з е м е д е л 
н и ва
час т на М и т к а Георг иева Пе т рова
50,0 0 0
170
0,051
383
ск а
И мо т и, на м и ра щ и се в зем л и ще т о на с. Мог и л и ще, ЕК АТ Т Е 48828 , общ и на К а варна , облас т Добри ч

час т на

29,998

81,198

39,999

136

119

15.

н и ва

П а в е л Д и м и т р о в П а н ч ев
и д р.

Д и м и т ър Ен чев Я л ъмов

Д и м и т ър Ен чев Я л ъмов

21,0 0 0

36,898

12173.23.109 з е м е д е л 
ск а

час т на

час т на

час т на

М и ма С т оя нова Ча лева

Драгомира Стоилова Коева
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14.

н и ва

н и ва

н и ва

час т на

час т на

Обща
п лощ на
и мо та
(в д к а)

С обс т вен и ц и:
1. Па вел Д и м и т ров Па н чев;
2. Р уси Д и м и т ров Па н чев;
3. Па н чо Георг иев Па н чев;
4. Ра д и Па н чев Ра й чев;
5. ЕТ „Мари я М и лева Пенева“
М ВГ “ и д р.
И мо т и, на м и ра щ и се в зем л и ще т о на с. Вра н и но, ЕК АТ Т Е 12173, общ и на К а варна , облас т Добри ч

земедел
ск а
земедел
ск а

18160.29.13 з е м е д е л 
ск а

н и ва

н и ва

С обс т вен и к

Зас ег ната
Пари ч но
о т о т ч у ж
обезщеда ва- не т о
т ен ие
п лощ о т
(в л в.)
и мо та
(в д к а)
И мо т и, на м и ра щ и се в зем л и ще т о на с. Г у рково, ЕК АТ Т Е 18160, общ и на Ба л ч и к , облас т Добри ч

Ви д на Нач и н на Ви д соб 
т ери т ори т ра й но с т венос т
я та
ползва не

18160.101.16 з е м е д е л 
ск а
18160.10 6.55 з е м е д е л 
ск а

И мо т
№

11.

10.

9.

№
по
ред
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
Правилник за изменение на Правилника за
устройството и дейността на регионалните
инспекторати по образованието (обн., ДВ,
бр. 61 от 2003 г.; изм., бр. 45 от 2005 г., бр. 74
от 2008 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2009 г., бр. 29
от 2010 г.; изм., бр. 48 от 2010 г.)
§ 1. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) Работното време на служителите
в регионалния инспекторат по образованието е
8 часа дневно с променливи граници и 40 часа
седмично при 5-дневна работна седмица.
(2) Служителите сами определят началото
на работното си време, което може да бъде в
периода от 7, 30 до 10 ч. Краят на работното
време се определя в зависимост от началото
на работния ден след задължително отработ
ване на 8 часа дневно.
(3) Служителите ползват обедна почивка
30 минути между 12 и 14 ч.
(4) Освен почивката по ал. 3 се допуска
ползването и на втора почивка в размер на
3 часа по график, утвърден от началника на
регионалния инспекторат по образованието.
Условията и редът за ползването на втората
почивка се определят с вътрешни правила,
утвърдени от началника на регионалния ин
спекторат по образованието.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Сергей Игнатов
6585

Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността
на Националния център за информация и
документация (ДВ, бр. 25 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. Точка 9 се заличава.
2. Точки 10, 11 и 12 стават съответно т. 9,
10 и 11.
§ 2. В чл. 11 се създава нова т. 17 със
следното съдържание:
„17. развива и внедрява програмни системи
за автоматизиране на отделните дейности в
центъра, както и поддържането и осигуря
ването на достъпа до базите данни и инфор
мационните масиви, създавани в центъра.“
§ 3. В приложението към чл. 8, ал. 2 се
правят следните изменения:
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1. На ред Дирекция „Административна,
финансово-счетоводна дейност и управление на
собствеността“ числото „13“ се заменя със „7“.
2. На ред Дирекция „Научна библиотека
и информационно обслужване“ числото „19“
се заменя с „25“.
§ 4. Навсякъде в текста думите „Дирекция
„А дминистративна, финансово-счетоводна
дейност, информационно обслужване и упра
вление на собствеността“ се заменят с „дирек
ция „Административна, финансово-счетоводна
дейност и управление на собствеността“.
Министър:
Сергей Игнатов

6702

КОМИСИЯ
ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД
РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ
ПРАВИЛНИК

за дейността на Комисията за публичен надзор
над регистрираните одитори
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат:
1. дейността на Комисията за публичен
надзор над регистрираните одитори, наричана
по-нататък „комисията“;
2. структурата, функциите и дейността на
нейната администрация.
Чл. 2. Комиси я та е независим орган,
юридическо лице на бюджетна издръжка със
седалище София. Дейността на комисията се
финансира от държавния бюджет чрез бюджета
на Комисията за финансов надзор.
Чл. 3. Комисията осъществява публичен
надзор над дейност та на регист рираните
одитори и на Института на дипломираните
експерт-счетоводители (ИДЕС) по чл. 37 от
Закона за независимия финансов одит.
Чл. 4. Комисията осъществява сътрудни
чеството със съответните органи на Европей
ския съюз, с надзорните органи на държа
вите – членки на Европейския съюз, или на
трети държави, отговарящи за независимия
финансов одит.
Г л а в а

в т о р а

УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ НА КОМИ
СИЯТА
Раздел I
Състав и правомощия на комисията
Чл. 5. (1) Комисията е колегиален орган и
се състои от председател и четирима членове.
При отсъствие на председателя функциите
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му се изпълняват от член на комисията, оп
ределен от председателя за всеки конкретен
случай.
(2) Председателят и членовете на комисията
се избират от Народното събрание.
(3) Мандатът на комисията е 4 години.
Председателят и членовете на комисията не
могат да бъдат избирани за повече от два
последователни мандата. След изтичането
на мандата им председателят и членовете на
комисията изпълняват дейността си до избора
на нов председател и членове на комисията.
(4) Членовете на комисията, без председа
теля є, не са в трудово или служебно право
отношение с комисията.
(5) Дейността на комисията се подпомага
от администрация.
(6) За осъществяване на дейност та си
комисията може да привлича извънщатни
сътрудници.
Чл. 6. Комисията носи отговорност за
надзора над:
1. придобиването на правоспособност,
регистрирането на регистрираните одитори,
включително на одиторите и одиторските
предприятия от други държави – членки на
Европейския съюз, и от трети държави, и
отнемането на правоспособността им;
2. приемането и спазването на стандарти
за професионална етика, вътрешен контрол
на качеството в одиторските предприятия и
при извършването на одита;
3. продължаващото обучение на регистри
раните одитори, системите за гарантиране
на качеството, за разследване и налагане на
наказания.
Чл. 7. Комисията утвърждава или връща с
мотивирано искане за преразглеждане следни
те предложени от ИДЕС правила, методики
и други актове:
1. правилата и процедурите за извършва
не на проверки за контрол на качеството на
дейността на регистрираните одитори, лицата,
които участват в проверките, както и годишния
план за извършване на проверките;
2. съдържанието, организацията, реда и
начина на провеждане на изпитите на канди
датите за дипломиран експерт-счетоводител;
3. правилата за организиране и провеждане
на непрекъснатото обучение на дипломираните
експерт-счетоводители;
4. реда и начините за провеждане на из
питите по българско търговско, данъчно и
осигурително право на български език за
лицата, придобили правоспособност в дър
жава – членка на Европейския съюз, или
в държава от Европейското икономическо
пространство;
5. размера на таксите, дължими от реги
стрираните одитори за извършване на про
верки за контрол на качеството на одитната
им дейност;
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6. правилата за вписване в регистъра по
чл. 24 от Закона за независимия финансов
одит (ЗНФО) на всеки одитор и одиторско
предприятие от трета държава при условията
на чл. 21а ЗНФО.
Чл. 8. Комисията:
1. приема тримесечните и годишните до
клади, изготвени от ИДЕС, за резултатите
от извършените проверки на дейността на
регистрираните одитори;
2. оценява резултатите от извършените
проверки за контрол на качеството на дей
ността на одиторите, извършващи независим
финансов одит на предприятия, осъществява
щи дейност от обществен интерес, по приети
от нея критерии;
3. връща за допълнителна или повторна
проверка случаите, в които резултатите от
извършените проверки за контрол на качест
вото са незадоволителни;
4. определя член, съответно членове на
комисията, които да участват в проверките
съвместно с органите на ИДЕС, при повта
рящо се неспазване на определени срокове за
приключване на проверките или незадоволи
телно качество на извършваните проверки;
5. извършва проверки за спазване изисква
нията на утвърдените актове по чл. 7.
Чл. 9. (1) Комисията финансира от своя
бюджет участието на инспекторите в провер
ките за контрол на качеството.
(2) Членовете на комисията:
1. полу чават възнагра ж дение за всяко
участие в заседание, проверка (разследване) и
международна проява на комисията в размер
300 лв.; месечното възнаграждение на член
на комисията не може да превишава 50 % от
основната месечна заплата на председателя
на комисията;
2. могат да бъдат награждавани еднократ
но в рамките на една календарна година с
парични и предметни награди в размер до 50
на сто от основната месечна работна заплата
на председателя на комисията.
Чл. 10. (1) Комисията провежда разслед
вания при получени сигнали и предложения
от заинтересовани лица за предполагаеми
нарушения, както и в други случаи по своя
преценка. В тези случаи комисията може
да бъде подпомагана от съответните органи
на ИДЕС.
(2) Въз основа на резултатите от извърше
ните проверки комисията има право да дава
задължителни предписания на регистрираните
одитори и да предприема мерки срещу тях.
Чл. 11. Комисията налага наказания в
определените от ЗНФО случаи.
Чл. 12. (1) Комиси ята се произнася в
14-дневен срок по жалби, свързани с решения
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на управителния съвет на ИДЕС за отказ
на членство и регистрация на кандидати за
регистрирани одитори.
(2) Комиси я та разглеж да сл у чаи те на
освобождаване или оставка на регистриран
одитор, както и представените обяснения на
причините за това.
Чл. 13. Комисията изготвя и публикува на
електронната си страница:
1. годишната работна програма за дей
ността си;
2. резултатите от извършените проверки;
3. информаци я за сът рудни чест вото с
компетентните органи за публичен надзор
на другите държави от Европейския съюз и
трети страни;
4. годишния отчет за дейността си;
5. други материали, свързани с дейността є.
Чл. 14. Комисията изготвя и представя
на Народното събрание годишен отчет за
дейността си не по-късно от 30 май на след
ващата година.
Чл. 15. (1) Председателят на комисията
ръководи дейността на комисията и я пред
ставлява.
(2) Председателят на комисията е разпо
редител с бюджетните кредити.
(3) Председателят на комисията:
1. представлява комисията в страната и
в чужбина;
2. свиква и ръководи заседанията на ко
мисията;
3. издава наказателни постановления в
случаите, предвидени в ЗНФО;
4. организира, ръководи и контролира
дейността на администрацията на комисията;
5. утвърждава длъжностно разписание и
поименно разписание на длъжностите на
администрацията на комисията и утвържда
ва длъжностната характеристика на главния
секретар и на служителите, които са му не
посредствено подчинени;
6. сключва, изменя и прекратява служебните
и трудовите правоотношения на служителите
в администрацията на комисията;
7. определя възнагражденията на служите
лите от администрацията и реда за тяхното
изплащане;
8. сключва граждански договори с извън
щатни сътрудници;
9. сключва договори във връзка с дейността
на комисията и нейната администрация;
10. командирова членовете на комисията и
служителите от администрацията в страната
и в чужбина;
11. организира съставянето на проектобю
джета и го внася за приемане от комисията;
12. организира изпълнението, приключва
нето и отчитането на бюджета и го внася за
приемане от комисията;
13. издава заповеди и указания, свързани с
дейността на администрацията на комисията.
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(4) Председателят на комисията може да
създава на свое подчинение консултативни
съвети по изпълнението на неговите функции.
(5) Редът за командироване и отчитане
на председателя се определя с решение на
комисията.
Раздел II
Организация на работата на комисията
Чл. 16. (1) Комисията е постоянно дейст
ващ орган.
(2) Комисията разглежда и решава въпро
сите от своята компетентност на заседания,
които са открити. По решение на комисията
отделни заседания могат да бъдат закрити.
(3) Заседанията на комисията са редовни
и извънредни, като:
1. комисията заседава редовно най-малко
два пъти в месеца по предварително оповес
тен дневен ред; материалите по дневния ред
се раздават на членовете най-късно два дни
преди заседанието;
2. комисията се свиква на извънредно за
седание от председателя или по предложение
на най-малко двама от членовете;
3. на заседанията могат да се обсъждат
и въпроси, които не са включени в дневния
ред, ако никой от присъстващите членове не
възрази;
4. председателят на комисията определя
кои служители от администрацията да при
състват на заседанията при разглеждането на
определени въпроси.
Чл. 17. (1) Заседанията на комисията се
провеждат, ако на тях присъстват председа
телят и най-малко двама от членовете є.
(2) Отсъствие на член на комисията от
заседание е допустимо, само ако той е:
1. в служебна командировка;
2. в отпуск, разрешен по съответния ред;
3. в отпуск по болест.
(3) При неучастие без основателни при
чини в три и повече заседания на комисията
за период от една година председателят на
комисията внася в Народното събрание пред
ложение за предсрочно прекратяване мандата
на съответния член на комисията.
(4) Комисията приема решения с явно
гласуване и с мнозинство от три гласа.
(5) Решенията по чл. 41 и 42 ЗНФО за отне
мане на правото за извършване на независим
финансов одит и за правото да се упражнява
одиторска дейност се приемат с мнозинство
от четири гласа и тайно гласуване.
(6) Председателят и членовете на комисията
не могат да се въздържат от гласуване.
Чл. 18. (1) На всяко заседание на комисията
се води протокол от определен служител от
администрацията. Протоколът се подписва от
председателя, присъствалите на заседанието
членове на комисията и от водещия протокола.
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(2) Въз основа на протокола се изготвя пре
пис-извлечение, в което се включват въпроси
от дневния ред и приетите по тях решения.
Той се подписва от председателя на комисията
и определен служител от администрацията.
(3) Решенията на комисията се съобщават
писмено на заинтересованите лица в 7-дневен
срок.
Раздел III
Контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори
Чл. 19. (1) Всички регистрирани одитори и
регистрирани одиторски предприятия, които
са членове на Института на дипломираните
експерт-счетоводители, както и регистрира
ни одитори и регистрирани предприятия от
държавите – членки на Европейския съюз,
или от трети държави, са обект на контрол
на качеството на дейността им.
(2) Системата за контрол на качеството се
изгражда и функционира по правилата, проце
дурите и плановете, утвърдени от комисията
по предложение на ИДЕС.
(3) Системата за контрол върху качеството
функционира, като назначените от комисията
инспектори и контрольорите от ИДЕС извърш
ват проверките за контрол на качеството под
надзора на комисията.
(4) Инспекторите на комисията са в слу
жебни или извънтрудови правоотношения с
комисията. Те се назначават по ред, определен
със Закона за държавния служител и този
правилник.
(5) При извършване на п роверка и ли
разследване членовете и инспекторите на
комисията са длъжни да се легитимират със
служебна карта и да представят решение на
комисията или заповед на председателя за
извършване на проверката/разследването.
Чл. 20. При изпълнение на задълженията
си председателят, членовете на комисията и
лицата, определени с решение на комисията да
извършват проверки, имат право да изискват:
1. в определени от тях срокове от прове
рявания регистриран одитор документи, заве
рени копия на документи, сведения, справки
и друга информация, които имат значение за
извършване на проверката;
2. в определени от тях срокове от проверя
вания регистриран одитор писмени обяснения
по въпроси, свързани с проверката;
3. заверени копия на документи, сведения
и справки от юридически лица и еднолични
търговци извън проверявания регистриран
одитор, свързани с проверката;
4. от ИДЕС представянето на документи,
сведения, справки и друга информация, свър
зана с правомощията на комисията.
Чл. 21. Контролът на качеството на дей
ността на регистрираните одитори се извършва
при спазване на следните изисквания:
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1. контролът да се осъществява от лица,
които са независими от съответните контро
лирани регистрирани одитори и одиторски
предприятия;
2. лицата, които не упражняват дейност,
свързана с независимия финансов одит, и
участват в извършването на проверките, да
са в служебни или извънтрудови отношения
с комисията;
3. финансирането на контролните дейности
да е адекватно, достатъчно и независимо от
контролираните регистрирани одитори;
4. да са осигурени достатъчно ресурси
за извършване на необходимите контролни
дейности;
5. лицата, които извършват контрол на ка
чеството, да имат подходящо професионално
образование и съответстващ опит в областта
на независимия финансов одит и финансово
то отчитане и да са преминали обучение за
контрол на качеството;
6. да няма конфликт на интереси между
лицата, които извършват контрол на качест
вото, и проверяваните регистрирани одитори
и одиторски предприятия.
Чл. 22. (1) Контролът на качеството на
дейността на регистрираните одитори обхваща:
1. проверка за спазване изискванията на
Международните одиторски стандарти;
2. проверка на спазването на етичните
норми и изискванията за независимост на
одитора;
3. установяване адекватността на време
вите и човешките ресурси, употребени за
извършване на одита съобразно обхвата и
сложността му;
4. установяване адекватността на одитор
ските възнаграждения, получени за одита;
5. оценка на вътрешната система за контрол
на качеството, приложена от регистрирания
одитор;
6. проверка за спазване на дадените пред
писания по чл. 40а, ал. 5 ЗНФО;
7. проверка за спазване изискванията на
чл. 22, ал. 2, чл. 27, ал. 4, чл. 28, 33, 40м и § 1,
т. 9 от допълнителните разпоредби на ЗНФО.
(2) При проверка на одиторско предприятие
в извадката се включват одитите, извършени
от всеки един регистриран одитор, осъщест
вявал дейност от името на предприятието.
(3) За резултатите от всяка проверка се
изготвя доклад, който съдържа основните
заключения от извършения контрол. Копие
от доклада се предоставя на проверявания
регистриран одитор.
(4) Проверяваният регистриран одитор или
одиторско предприятие има право да представи
пред комисията в срок до 5 работни дни от
датата на получаване на доклада становище
относно констатациите, отразени в него.
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Чл. 23. (1) Регистриран одитор, който из
вършва независим финансов одит на предпри
ятие, осъществяващо дейност от обществен
интерес, подлежи на проверка за качеството
на одитната дейност най-малко веднъж на 3
години.
(2) Проверката за контрол на качеството
по ал. 1 се осъществява от инспектори и/или
членове на комисията. В проверката може да
участват и регистрирани одитори.
(3) Докладът за резултатите и цялата до
кументация от проверката се представят на
комисията в тридневен срок от изтичане срока
по чл. 22, ал. 4.
(4) Копие на доклада от проверката и препис
от решението на комисията за приемането му
се изпращат на ИДЕС.
Чл. 24. (1) Регистриран одитор, който не
извършва независим финансов одит на пред
приятие, осъществяващо дейност от обществен
интерес, подлежи на проверка за качеството
на одитната дейност най-малко веднъж на 6
години.
(2) Проверката по ал. 1 се осъществява от
ИДЕС, като в нея по преценка на комисията
може да участват и инспектори.
(3) Докладът за резултатите от проверката
по ал. 1 се представя за приемане от Съвета
за контрол по качеството на одиторските
услуги на ИДЕС.
(4) Институтът на дипломираните експертсчетоводители изготвя подробен доклад за
извършените проверки за контрол на качест
вото на дейността на тези одитори за всяко
календарно тримесечие. Копие от доклада се
представя на комисията в срок до 15 дни след
изтичане на съответното тримесечие.
Раздел IV
Сътрудничество и обмен на информация с
компетентните органи на други държави
Чл. 25. (1) Комисията си сътрудничи със
съответните компетентни органи на други
държави – членки на Европейския съюз, с
цел осъществяване на правомощията им в
областта на публичния надзор над регистри
раните одитори.
(2) При постъпили искания от страна на
компетентните органи на други държави ко
мисията незабавно предприема необходимите
действия за събиране на исканата информация.
При изпълнението на тази дейност комисията
се подпомага от ИДЕС.
(3) Изискването за професионална тайна
не възпрепятства обмена на информация
между комисията и компетентните органи
на държавите – членки на Европейския съюз.
Чл. 26. (1) Когато комисията има основа
телни съмнения, че на територията на друга
държава – членка на Европейския съюз, се
извършват действия в нарушение на изисквани
ята на Директива 2006/43/ЕО на Европейския
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парламент и на Съвета, тя предоставя под
робна информация за това на компетентните
органи на съответната държава – членка на
Европейския съюз.
(2) Когат о ком иси я та е у ведомена о т
компетентния орган на държава – членка на
Европейския съюз, за нарушения на изисква
нията на Директива 2006/43/ЕО на територи
ята на Република България, тя предприема
необходимите мерки и уведомява съответния
компетентен орган на държавата – членка
на Европейския съюз, за резултатите от тях.
Чл. 27. (1) Комисията извършва разслед
вания по искане на съответния компетентен
орган на друга държава – членка на Европей
ския съюз. В тези случаи комисията може
да разреши представители на компетентния
орган на държава – членка на Европейския
съюз, да участват в разследването.
(2) Комисията може да поиска да бъде
извършено разследване от компетентен орган
на друга държава – членка на Европейския
съюз, на територията на тази държава, както
и нейни членове да участват като наблюдатели
в това разследване.
Чл. 28. (1) Комисията може да откаже да
изпълни искане за информация и за провеж
дане на разследване с участие на наблюдатели
в случаите, посочени в чл. 40р ЗНФО.
(2) В случаите по ал. 1 комисията уведо
мява органа, поискал съдействието.
Чл. 29. (1) Комисията може да разреши в
посочените от ЗНФО случаи предоставянето
на работни документи, свързани с извърш
ването на независим финансов одит, или на
други документи, държани от регистрираните
одитори, на компетентните органи на трета
държава.
(2) Работните документи се предоставят
при спазване изискванията на глава шеста от
Закона за защита на личните данни.
(3) Искането на компетентните органи на
третата държава може да бъде отказано при
условията на чл. 40у, ал. 2, т. 4 ЗНФО.
Г л а в а

т р е т а

АДМИНИСТРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 30. (1) Комисията при осъществяване на
своите функции и правомощия се подпомага
от специализирана и обща администрация,
която е организирана в две дирекции.
(2) Общата численост на администрацията е
24 щатни бройки, разпределени по структурни
звена съгласно приложението.
(3) Председателят и служителите на коми
сията имат право на:
1. допълнителен платен годишен отпуск за
изпълнение на задълженията извън работно
време; конкретният размер на отпуска на
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председателя се определя с решение на ко
мисията, а на служителите – със заповед на
председателя;
2. повишаване на професионалната ква
лификация и преквалификация за сметка на
бюджета на комисията при спазване разпо
редбите на чл. 35 от Закона за държавния
служител;
3. представително облекло съгласно Наред
бата за служебното положение на държавните
служители приета с ПМС № 34 от 2000 г. (ДВ,
бр. 23 от 2000 г.; посл. изм., бр. 49 от 2012 г.),
като конкретният размер на средствата се
определя от председателя на комисията за
всяка календарна година;
4. допълнително възнаграждение за из
пълнение на специфичните им функции по
ЗНФО при условия и по ред, определени със
Закона за държавния служител и вътрешните
правила за работната заплата.
(4) За осъществяване на своята дейност и
при необходимост комисията може да привли
ча външни сътрудници и експерти. Статутът
им се определя с решение на комисията.
Чл. 31. Предварителният финансов контрол
се осъществява от служител, определен със
заповед на председателя на комисията.
Чл. 32. Ръководството на администрацията,
свързано с непосредственото изпълнение на
решенията на комисията, както и информа
ционното, техническото и административното
осигуряване на дейността є се осъществяват
от главен секретар, който се назначава от
председателя на комисията.
Раздел II
Структура и функции на администрацията
Чл. 33. (1) Главният секретар осъществява
административното ръководство на админи
страцията, като:
1. координира и контролира администра
тивните звена за точното спазване на нор
мативните актове, изпълнение решенията на
комисията и разпорежданията на председателя;
2. отговаря за планирането и отчетността
при изпълнение на ежегодните цели на ад
министрацията;
3. организира и контролира съставянето
на проекта на бюджета и годишния финан
сов отчет;
4. координира разработването, текущото
изпълнение и отчитането на годишната про
грама на комисията;
5. представлява администрацията на ко
мисията пред юридически и физически лица
в страната и в чужбина съобразно пълномо
щията, предоставени му от председателя на
комисията;
6. координира и контролира подготовката
на материалите за заседанията на комисията;
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7. ръководи и контролира процедурите по
разработване, утвърждаване и изменение на
длъжностните характеристики на служителите;
8. утвърждава длъжностните характерис
тики на служителите от администрацията, с
изключение на тези по чл. 15, ал. 3, т. 5;
9. организира обучението, повишаването
на квалификацията и преквалификацията на
служителите от администрацията;
10. изпълнява и други задачи, възложени
му от председателя на комисията.
(2) Главният секретар участва в заседанията
на комисията с право на съвещателен глас.
(3) При отсъствие на главния секретар той
се замества от лице, определено със заповед
на председателя на комисията.
Чл. 34. (1) Специализираната администра
ция подпомага осъществяването на правомо
щията на комисията.
(2) Специализираната администрация е
организирана в дирекция ,,Надзорна дейност“,
като осъществява своята дейност в три ос
новни направления – контрол на качеството
на дейността на регистрираните одитори,
международно сътрудничество и методология
и вътрешен контрол.
(3) Дирекция ,,Надзорна дейност“:
1. изготвя проект на годишната програма
за контролната дейност;
2. извършва планираните и допълнително
възложените проверки на качеството на дей
ността на регистрираните одитори;
3. извършва разследвания по получени
сигнали и предложения до комисията;
4. представя пред комисията доклади за
резултатите от извършени проверки и раз
следвания, като предлага предприемане на
съответните действи я и/или налагане на
наказания;
5. подпомага членовете на комисията при
извършваните от тях проверки;
6. участва в съвместните проверки с пред
ставители на надзорните органи на трети
страни;
7. поддържа връзк и със системите по
надзора над независимия финансов одит в
страните – членки на Европейския съюз, и съ
ответните органи към Европейската комисия;
8. извършва действия във връзка с обмена
на информация с компетентните органи за
публичен надзор над одиторите и одиторските
предприятия в другите държави – членки на
Европейския съюз, и трети държави;
9. проучва и популяризира добрата наша и
международна практика в надзорната дейност;
10. извършва подготовката и координира
изпълнението на международни проекти;
11. разработва и прилага методики за кон
трол на качеството на дейността на регистри
раните одитори, както и за вътрешен контрол
на качеството на инспекционната дейност;
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12. осъщест вява дейст ви я, свързани с
обучението и повишаване квалификацията
на служителите от специализираната адми
нистрация.
(4) Директорът на дирекция ,,Надзорна
дейност“:
1. ръководи дирекцията в съответствие с
определените в правилника функции; осъщест
вява контрол относно спазване на вътреш
нонормат ивни те ак т ове и заповеди те на
председателя на комисията; разпределя между
служителите в дирекцията поставените задачи,
контролира и отговаря за тяхното срочно и
качествено изпълнение;
2. участва в заседания на комисията, ко
гато в дневния ред са включени въпроси от
компетентността на дирекцията, включително
като дава становища;
3. предлага за повишение, стимулиране,
преместване или наказание служителите от
дирекцията;
4. предлага за командироване в страната и
в чужбина служителите от дирекцията;
5. оказва методическа помощ на инспек
торите от комисията при осъществяване на
контрол върху дейността на регистрираните
одитори;
6. осъществява контрол върху инспектори
те по отношение спазването на правилата и
процедурите при извършването на проверки
на качеството на дейността на регистрира
ните одитори;
7. изготвя становища по предложените за
утвърждаване от комисията актове на ИДЕС;
8. изготвя становища във връзка с постъ
пили възражения от регистрирани одитори
срещу констатации и заключения в докла
дите за резултати от извършени проверки и
разследвания на дейността им;
9. изпълнява и други задачи, възложени
му от председателя и главния секретар на
комисията.
(5) При отсъствие на директора на дирек
цията той се замества от лице, определено
със заповед на председателя.
Чл. 35. (1) Общата администрация подпо
мага технически и организационно дейността
на комисията и е организирана в дирекция
„Обща администрация“.
(2) Дирекция „Обща администрация“:
1. осъществява административно-техниче
ската подготовката на заседанията на коми
сията; изготвя протоколите от заседанията и
препис-извлечения от решенията на комиси
ята; уведомява съответните органи и лица
за решенията на комисията в 7-дневен срок
от приемането им;
2. осигурява правното обслужване и про
цесуалното представителство на комисията;
3. осъществява цялостното финансовосчетоводно обслужване и материално-тех
ническото снабдяване на комисията, вкл.
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изпълнява действията по съставянето на про
екта на бюджета и изготвянето на годишния
финансов отчет;
4. организира и осъществява деловодната
дейност;
5. осъществява действията, свързани с уп
равление на човешките ресурси, вкл. изготвя
актовете и съхранява документите по възник
ване, изпълнение, изменение и прекратяване
на служебните и трудовите правоотношения;
6. осъществява предварителен контрол за
законосъобразност в съответствие с изисква
нията на Закона за финансовото управление
и контрол в публичния сектор;
7. осъществява връзките с обществеността;
8. осигурява адекватно информационно
и техническо обслужване на дейността на
комисията;
9. осигурява охраната, противопожарната
безопасност, реда и чистотата в работните
помещения на комисията;
10. осигурява поддържането и ремонта на
помещенията и оборудването.
(3) Директорът на дирекция ,,Обща адми
нистрация“:
1. ръководи дирекцията в съответствие с
определените в правилника функции; осъщест
вява контрол относно спазване на вътреш
нонормат ивни те ак тове и заповеди те на
председателя на комисията; разпределя между
служителите в дирекцията поставените задачи,
контролира и отговаря за тяхното срочно и
качествено изпълнение;
2. участва в заседания на комисията, ко
гато в дневния ред са включени въпроси от
компетентността на дирекцията, включително
като дава становища;
3. предлага за повишение, стимулиране,
преместване или наказание служителите от
дирекцията;
4. предлага за командироване в страната и
в чужбина служителите от дирекцията;
5. изпълнява и други задачи, възложени
му от председателя и главния секретар на
комисията.
(4) При отсъствие на директора на дирек
цията той се замества от лице, определено
със заповед на председателя.
Чл. 36. С решение на комисията членовете
и служителите на комисията могат да бъдат
награж давани с отличия и награди, като
условията и редът се определя с вътрешните
правила за работната заплата.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът е приет на основание
чл. 35г, ал. 1 от Закона за независимия фи
нансов одит на заседание на Комисията за
публичен надзор над регистрираните одитори,
проведено на 6.07.2012 г.
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§ 2. Правилникът отменя Правилника за
дейността на Комисията за публичен надзор
над регистрираните одитори, (обн., ДВ, бр. 1
от 2009 г.; изм., бр. 38 от 2009 г., бр. 36 и бр. 70
от 2010 г., бр. 75 от 2011 г. и бр. 6 от 2012 г.).
Председател:
Николай Чаталбашев
Приложение към
чл. 30, ал. 2
Численост на админист раци ята – 24 щатни
бройки, в т.ч.:
1. главен секретар – 1;
2. дирекция „Надзорна дейност“ – 15, в т.ч.
директор на дирекция;
3. дирекция „Обща администрация“ – 8, в т.ч.
директор на дирекция.
6600

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2007 г. за условията и реда за
извършване на развъдна дейност, търговия
и участие в конно-спортни състезания на
регистрирани еднокопитни животни (обн.,
ДВ, бр. 66 от 2007 г.; изм., бр. 51 от 2010 г.)
§ 1. В наименованието на наредбата думи
те „търговия и участие в конно-спортни“ се
заменят с „предлагане на пазара и участие в“.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „и признаци“ се заличават.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. условията за предлагане на пазара и
участие в състезания на еднокопитни, ре
гистрирани в други държави – членки на
Европейския съюз (ЕС).“
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Развъдната дейност с еднокопитните по
чл. 1, т. 1 се извършва от развъдни организа
ции, получили разрешение по чл. 29 – 29б от
Закона за животновъдството (ЗЖ).“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Развъдните организации представят
в Изпълнителната агенция по селекция и
репродукция в животновъдството (ИАСРЖ)
описание на методите за извършване на кон
трола на продуктивните качества, описание на
вида продуктивност, статистическия метод за
анализ и използваните генетични параметри
за всеки оценяван признак и друга инфор
мация, свързана с дейностите по селекция и
репродукция, с цел изграждане и поддържане
на информационна система.“
3. В ал. 3 след думите „развъдните орга
низации“ се добавя „и развъдната дейност“.
4. Алинея 4 се изменя така:
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„(4) Националният генофонд по коневъд
ство се структурира по породи според ЗЖ.
Към Националния генофонд се причисляват:
1. за изчезващите и застрашените от изчез
ване породи – всички регистрирани жребци
производители и кобили майки с техните
приплоди;
2. за останалите породи – всички жребци
производители и кобили майки, класирани в
класовете елит и първи, с техните приплоди
до навършване на тригодишната им възраст.“
5. Създава се ал. 5:
„(5) Изпълнителната агенция по селекция
и репродукция в животновъдството поддържа
регистър на мъжките разплодни животни и
регистър на развъдните стада от Националния
генофонд, който ежегодно се актуализира
по предложение на развъдните организации
и се одобрява със заповед на министъра на
земеделието и храните.“
§ 4. Наименованието на раздел II се из
меня така:
„Контрол на продуктивните и функционал
ните качества“.
§ 5. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Контрол на продуктивните и функци
оналните качества със селекционна значимост
се извършва в конезаводи, племенни ферми,
жребцови депа, хиподруми, конно-спортни
бази и станции за тестиране:
1. продуктивните качества са: работоспо
собност, репродуктивна способност и опол
зотворяване на фуража;
2. функционалните качества са: екстериор,
конституция и темперамент.“
§ 6. Създава се чл. 3а:
„Чл. 3а. Комплексната оценка на продук
тивността и функционалните качества се
извършва въз основа на отделни оценки на
признаците, групирани по следния начин:
1. типичност;
2. екстериор: глава, шия, труп; предни и
задни крайници; телесни измервания;
3. конституция, мускулатура, сухожилия;
4. темперамент и нрав;
5. работоспособност, репродуктивна спо
собност и оползотворяване на фуража.“
§ 7. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думата „показатели“
се заменя със „задължителни признаци и
показатели“;
б) в т. 1 думите „време за преодоляване на
дистанцията, вид на надбягването, класиране“
се заменят с „бегово време, класация“;
в) в т. 2 след думата „издръжливост“ се
поставя запетая и се добавя „готовност за ра
бота“, а думите „конно-спортни“ се заличават;
г) в т. 3 след думата „издръжливост“ се
поставя запетая и се добавя „готовност за ра
бота“, а думите „конно-спортни“ се заличават.
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2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Работоспособността на регистрираните
еднокопитни се установява:
1. за породите по чл. 4, ал. 1, т. 1 – на
хиподрум;
2. за породите по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и 3 – в
конезаводи, племенни конеферми, жребцо
ви депа, конно-спортни бази и станции за
тестиране.“
4. Създават се алинеи 4, 5 и 6:
„(4) При контрола на признаците, характе
ризиращи работоспособността, задължително
подлежат на регистрация факторите, оказващи
влияние върху фенотипното им разнообразие.
(5) Провеждането на официални състеза
ния за установяване работоспособността на
конете от:
1. чистокръвна английска порода се орга
низира от организация, която е оторизирана
за национален представител на Република
България в IFHA от министъра на земеделието
и храните и е член на същата;
2. чистокръвна арабска порода могат да
бъдат организирани от организация, която е
оторизирана за национален представител на
България в IFAHR от министъра на земеде
лието и храните и е член на същата;
3. рисистите породи могат да бъдат органи
зирани от организация, която е оторизирана
за национален представител на България в
UET от министъра на земеделието и храните.
(6) Контролът на признаците, характери
зиращи работоспособността на спортните
породи, може да бъде осъществяван в състе
зание за стил и официални състезания, орга
низирани от Българската федерация по конен
спорт (БФКС), съобразени с изискванията на
FEI и WBFSH.“
§ 8. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „провеждане на“ се
добавя „бонтировките и“.
2. В ал. 2 думата „асоциация“ се заменя с
„организация“.
§ 9. Член 6 се отменя.
§ 10. Създава се чл.6а:
„Чл. 6а. (1) При автохтонните породи коне,
застрашени от изчезване, се прилагат развъдни
консервационни програми.
(2) Обект на контрола при прилагане на
поддържаща селекция са признаците, характе
ризиращи произхода и типичността, екстери
ора, качествата на движение и темперамента
и готовността за работа.
(3) Обект на контрола и задължителен
мониторинг са:
1. ефективният размер на популацията и
нивото на инбридинг;
2. телесните измерения: височина при
холката, коса дължина на тялото, дълбочина
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на гърдите, ширина на гърдите, обхват на
гърдите и обхват на свирката;
3. репродуктивните качества: % заплодяе
мост, % на абортите, брой живородени кончета,
пол на живородените кончета;
4. дълголетието и продължителността на
стопанско използване.
(4) При автохтонните породи коне, незастра
шени от изчезване, контролът на признаците
се извършва по реда на чл. 4.“
§ 11. Създава се чл. 6б:
„Чл. 6б. (1) При всички породи оценките на
произхода и типичността, телесните измере
ния, екстериора и темперамента се извършват
по време на контролите на телесното развитие,
бонитировката, тестиранията и състезанията.
(2) Преценката по екстериор и работо
способност на конете от чистокръвна арабска
порода може да бъде извършена в шоу програ
ми и спортни състезания (без надбягвания),
организирани от ECAHO (Европейската конфе
ренция на организациите за арабска порода).“
§ 12. В чл. 7, т. 2 в края на изречението
се добавя „като данните се систематизират
по години в таблица „Разплодна дейност на
кобилата“.
§ 13. Създава се чл. 7а:
„Чл. 7а. При всички породи коне, застра
шени от изчезване, обект на контрол и за
дължителен мониторинг са генеалогичната
структура, ефективният размер на популацията
и нивото на инбридинг.“
§ 14. Създава се нов чл. 8:
„Чл. 8. (1) Зоотехническите прегледи на
стадата в държавните конезаводи и конеферми
(държавни предприятия, резервати, научни
институти, университети и др.) се извършват
от комисия, назначена със заповед на изпъл
нителния директор на ИАСРЖ.
(2) Комисията по ал. 1 се състои от експерти
на ИАСРЖ, научни работници в областта на
коневъдството, председателя на развъдната
организация, работеща с дадената порода, или
упълномощено от него лице, представител на
институцията – обект на контрол.
(3) Зотехническият преглед се провежда
два пъти в годината, както следва:
1. пролетен преглед – извършва се общ
преглед на конското стадо; в прегледа участ
ват само младите коне; комисията определя
животните, несъответстващи на развъдните
цели и развъдната политика на конефермата
и могат да бъдат обявени за продажба;
2. есенен преглед – включват се всички
животни; комисията определя животните,
нес ъо т ве т с т ва щ и на ра звъд н и т е це л и и
развъдната политика на конефермата и мо
гат да бъдат обявени за продажба, както и
ремонтните животни, които да влязат в ос
новно стадо; комисията одобрява за разплод
жребц и производители и изготвя случен план
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по предложение на специалистите по места;
изпълнението на случните планове е обект
на контрол от страна на ИАСРЖ.
(4) Комисията съставя протокол, отразяващ
резултатите от проведения преглед, в четири
еднообразни екземпляра – един за МЗХ, един
за ИАСРЖ и два за проверяваното стопанство.
Протоколът се утвърждава от изпълнителния
директор на ИАСРЖ.“
§ 15. Създава се нов раздел IIа:
„Раздел ІІа
Определяне на развъдната стойност“.
§ 16. Досегашният чл. 8 става чл. 9 и се
изменя така:
„Чл. 9. (1) Развъдната стойност на едноко
питни за разплод се определя от развъдната
организация от квалифицирани специалисти
зооинженери.
(2) Лицата по ал. 1 определят развъдната
стойност на всички контролирани животни
за разплод от дадена порода в съответствие с
развъдната програма на съответната развъдна
организация.
(3) Развъдната стойност на конете от
породата Шагия се извършва по критерии,
определени от ISG.
(4) Развъдната стойност на чуждите породи
коне се извършва по критериите на съответ
ните международни организации.
(5) Еднокопитни, които не отговарят на
изискванията на раздел IV, не подлежат на
определяне на развъдна стойност.
(6) Развъдната стойност се определя въз
основа на посочените показатели в чл. 4, 6а,
6б и 7.“
§ 17. Досегашният чл. 9 става чл. 10 и се
изменя така :
„Чл. 10. Източници на информация за пре
ценка на развъдната стойност са:
1. произходът на животните;
2. собствената продуктивност на животните;
3. страничните родственици на животните;
4. потомството на животните.“
§ 18. Член 11 се отменя.
§ 19. Досегашния чл. 10 става чл. 11а.
§ 20. Наименованието на раздел III се
изменя така:
„Условия за използване на регистрирани едно
копитни, сперма, яйцеклетки и ембриони от
тях за разплод и предлагането им на пазара“.
§ 21. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. При конете от чистокръвните поро
ди за разплод се допускат само регистрирани
в родословната книга и утвърдени за разплод
жребци и кобили. Забранява се регистрацията
в родословната книга на приплоди, получени в
резултат на изкуствено осеменяване, ембрио
тр ансфер и други генетични манипулации при
чистокръвната английска порода.“
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§ 22. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. За разплод в полукръвните породи
се допускат само жребци, регистрирани и ут
върдени за разплод в съответствие с приетите
от МЗХ развъдни програми на съответните
развъдни организации и които отговарят на
следните изисквания:
1. произход до шести родословен пояс
включително;
2. наличие на преценка по собствена про
дуктивност, в т.ч. работоспособност.“
§ 23. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. За разплод при породи коне за
работа се допускат еднокопитни, регистри
рани от развъдна организация и отговарящи
на изискванията на развъдната програма по
чл. 29, ал. 1, т. 2 ЗЖ.“
§ 24. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Еднокопитните от всички породи,
използвани за разплод, трябва да отговарят
на следните изисквания:
1. да са идентифицирани и регистрирани;
2. да са включени в регистрите по чл. 18,
ал. 6 ЗЖ;
3. да нямат предаващи се по наследство
болести;
4. да нямат дефекти на половите органи,
включително и крипторхизъм;
5. да нямат аномалии по зъбите и челюстите;
6. да нямат наследствени недостатъци и
лоши навици;
7. да не са претърпявали операции за ко
рекция на крайниците.“
§ 25. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) Получаването, обработката и
съхранението на сперма се извършва:
1. в центрове за изкуствено осеменяване,
одобрени и регистрирани от Българската
агенция по безопасност на храните (БАБХ)
съгласно Закона за ветеринарномедицинската
дейност;
2. от жребци, отговарящи на изискванията
по чл. 12, 13, 14 и 15.
(2) Произведената сперма се идентифицира
и се придружава от зоотехнически сертифи
кат и ветеринарномедицински сертификат
съгласно чл. 56, ал. 1, т. 3 от Закона за вете
ринарномедицинската дейност.
(3) Обстоятелствата по ал. 1, т. 2 и ал. 2
се контролират по реда на чл. 47, т. 3 ЗЖ.“
§ 26. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Яйцеклетки и ембриони се
получават:
1. в центрове за трансплантация на ем
бриони, одобрени и регистрирани от БАБХ
съгласно Закона за ветеринарномедицинската
дейност;
2. от регистрирани еднокопитни, които са
вписани в родословна книга.
(2) Произведените яйцеклетки и ембри
они са идентифицирани и се придружават от
зоотехнически сертификат и ветеринарноме
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дицински сертификат съгласно чл. 56, ал. 1,
т. 3 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност.
(3) Обстоятелствата по ал. 1, т. 2 и ал. 2
се контролират по реда на чл. 47, т. 3 ЗЖ.“
§ 27. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) Предлагането на пазара на ре
гистрирани еднокопитни, сперма, яйцеклетки
и ембриони от тях не може да бъде забраня
вано или ограничавано на зоотехнически и
генеалогични основания освен произтичащите
от ЗЖ и тази наредба.
(2) Предлагането на пазара на сперма,
яйцеклетки и ембриони се осъществява при
наличие на зоотехнически сертификат, а на
регистрираните еднокопитни – идентифика
ционен документ (паспорт).
(3) Копие от документите по ал. 2, издадени
извън територията на Република България, се
предоставя на ИАСРЖ.“
§ 28. Създава се чл.18а:
„Чл. 18а. Внасянето от трети страни на
регистрирани еднокопитни за разплод се
извършва под контрола на ИАСРЖ и БАБХ,
при условие че животните са:
1. вписани в родословна книга или в зоо
технически регистър на страната износител,
която се води от развъдна организация, от
говаряща на изискванията по чл. 44а ЗЖ;
2. придружени с идентификационен доку
мент (паспорт), зоотехнически сертификат,
идентификационен документ (паспорт), доказ
ващи произхода и продуктивните им качества;
3. придружени с ветеринарномедицински
сертификат съгласно чл. 56, ал. 1, т. 3 от За
кона за ветеринарномедицинската дейност;
4. придружени с документ, доказващ, че
регистрираните еднокопитни ще бъдат впи
сани в родословна книга или зоотехнически
регистър по изискванията на водените в Ев
ропейската общност.“
§ 29. Създава се чл. 18б:
„Чл. 18б. (1) Внасянето на яйцеклетки и
ембриони в страната от трети страни се осъ
ществява под контрола на ИАСРЖ и БАБХ
при спазване на следните изисквания:
1. яйцеклетките и ембрионите да произхож
дат от животно, което е вписано в родословна
книга или в зоотехнически регистър на стра
ната износител, които се водят от развъдна
организация, отговаряща на изискванията на
чл. 44а ЗЖ;
2. яйцеклетките и ембрионите са придру
жени от зоотехнически и ветеринарномеди
цински сертификати.
(2) Внасянето на сперма в страната от
трети страни се осъществява при спазване
на следните изисквания:
1. да произхожда от животно, което е впи
сано в родословна книга или в зоотехнически
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регистър на страната износител, които се
водят от развъдна организация, отговаряща
на изискванията на чл. 44а ЗЖ;
2. да произхожда от животно, което е било
предмет на контрол на продуктивните качества
и има определена развъдна стойност;
3. да е придружена от зоотехнически и
ветеринарномедицински сертификати.
(3) Вносителят организира съхраняването
на внесените сперма, яйцеклетки и ембриони
при спазване на ветеринарномедицинските
изисквания.“
§ 30. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Родословната книга се води от развъдни
те организации по чл. 2, получили разрешение
по реда на чл. 29 – чл. 29б ЗЖ. Развъдните
организации изготвят вътрешен правилник
за вписване на конете в родословната книга
съгласно действащите национални и между
народни нормативни документи.“
2. В ал. 2 думата „възходяща“ се заменя с
„низходяща“, след думата „линия“ се поставя
запетая и се добавя „не по-малко от пети
родословен пояс.“
§ 31. Създава се чл. 19а:
„Чл. 19а. (1) При чистокръвните и полу
кръвните чуждестранни породи коне, за които
има изисквания за официално представител
ство за водене на книга, за които важат общи
меж д у народни изиск вани я, родословните
книги се водят от организации, оторизирани
със заповед на министъра на земеделието и
храните при спазване на европейските изис
квания, съгласно правилата на съответната
международна организация.
(2) Режимът на регистрация и структурата
на родословната книга за коне от чистокръвна
английска порода се определят от специали
зираните изисквания на ISBC, а на конете от
чистокръвна арабска порода – и на WAHO.
(3) Режимът на регистрация и структурата
на родословната книга за коне от породата
Шагия се определят от специализираните
изисквания на ISG.
(4) Режимът на регистрация и структурата
на родословната книга за коне от специали
зираните за класичиските дисциплини на
конния спорт породи може да бъде съгласуван
с изискванията на WBFSH.
(5) Режимът на регистрация и структурата
на родословната книга за коне от рисистите
породи може да бъде съгласуван с изисква
нията на UET.“
§ 32. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „главен и допълнителен
раздел“ се заменят с „главен раздел, съдържащ
един или повече класа (нива), и допълнителен
раздел, наречен регистър“.
2. Създава се нова ал. 2:
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„(2) Вписването на конете в класовете и
регистъра се извършва в зависимост от тях
ната развъдна стойност.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея се
създават точки 1, 2 и 3:
„1. да произлизат от родители, които са
вписани в главния раздел на родословната
книга за същата порода, и да има родосло
вие, установено в съответствие с правилата
за водене на посочената родословна книга;
2. да бъде идентифицирано след раждане
съгласно правилата за водене на родословната
книга;
3. за конете от автохтонните породи при
първоначално въвеждане на родословни книги
се допуска тригодишен период на вписване
на идентифицирани животни за разплод и
преценка на признаците, характеризиращи
типичността и екстериора, след което режи
мът на вписване се привежда в съответствие
с т. 1 и 2.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се из
меня така:
„(4) По предложение на развъдната органи
зация комисия от специалисти, оторизирана
от ИАСРЖ, може да вземе решение по от
ношение на животни, които не отговарят на
критериите по чл. 28, ал. 1 ЗЖ и притежават
специфичните за породата характеристики, да
бъдат вписвани в регистъра към родословната
книга, ако отговарят на следните изисквания:
1. идентифицирани и регистрирани са съ
гласно правилата за водене на родословната
книга на страната на произход;
2. да отговарят на характеристиките на
породата, определени в развъдната програма
на страната на произход;
3. имат минимума от продуктивни качества,
необходими за осъществяване на развъдната
програма.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се из
меня така:
„(5)В случаите по ал. 3, т. 2 и 3 при впис
ването в регистъра към родословната книга
за дъл ж ително се посочва, че ж ивотното
задължително отговаря на изискванията на
развъдната програма на развъдната органи
зация.“
6. Създава се ал. 6:
„(6) Развъдната организация определя пра
вилата, даващи възможност на потомството
на такива животни да бъде вписано в главния
раздел на родословната книга.“
§ 33. В чл. 21 думите „с висше животновъдно
образование“ се заменят със „зооинженер“.
§ 34. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. Развъдната организация не може
да откаже вписването в родословната книга
на чистопородни и регистрирани еднокопитни,
ако те произхождат от друга държава – членка
на ЕС, при условие че животните отговарят
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на изискванията за вписване в родословната
книга и се спазват международно приетите
правила за работа с породите.“
§ 35. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „ – продукт на кръстос
ване“ се заличават, а думата „селекционната“
се заменя с „развъдната“.
2. В ал. 3 думите „дейност по селекция и
репродукция“ се заменят с „развъдна дейност“.
3. В ал. 4, т. 2 пред думата „установен“ се
добавя „частично“, а след думата „произход“
се слага запетая и се добавя „доказващ при
надлежността към съответната порода“.
§ 36. В чл. 24, ал. 1 думите „търговия с“ се
заменят с „предлагане на пазара на“.
§ 37. В наименованието на раздел V думата
„сертификат“ се заменя със „сертификати“.
§ 38. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Идентификационният документ се из
дава в печатен неделим формат на френски,
английски и български език и по стандар
тен образец на Регламент (ЕО) № 504/2008
на Комисията за прилагане на Директива
90/426/ЕИО и Директива 90/427/ЕИО на
Съвета относно методите за идентификация
на еднокопитни животни (обн., ОВ L 149 от
7 юни 2008 г.) и на Наредба № 45 от 2006 г.
за здравните изисквания при придвижване на
еднокопитни животни между Република Бъл
гария и държавите – членки на Европейския
съюз, и внасянето от трети страни (ДВ, бр. 43
от 2006 г.). Минималната информация, която
съдържа идeнтификационният документ, е
съгласно приложение № 1.“
2. Създават се нови ал. 3, 4, 5, 6 и 7:
„(3) Паспорт на кон се издава по писмено
заявление на собственика му не по-късно от
навършване на 6-месечна възраст на кончето,
докато то е под майка си (чл. 5, т. 5 и 6 от
Регламент (ЕО) № 504/2008).
(4) При внос на еднокопитни в 30-дневен
срок след приключване на митническия режим
собственикът подава заявление за регистрация
на съществуващия идентификационен доку
мент в съответстващата на породата база данни
(чл. 8, т. 1 от Регламент (ЕО) № 504/2008).
(5) Паспортът не може да бъде преиздаван
или заменян с изключение на случаите и по
реда съгласно чл. 16 и 17 от Регламент (EO)
№ 504/2008.
(6) Органът издател гарантира, че иденти
фикационен документ за еднокопитно животно
не се издава преди попълване на раздели I
и II от него.
(7) Преди да издаде идентификационен
документ, органът издател е длъжен съгласно
чл. 9 и 10 от Регламент (ЕО) № 504/2008 да про
вери дали до момента не е бил издаван такъв
идентификационен документ за съответното
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еднокопитно и да предотврати многократното
неправомерно издаване на идентификационни
документи за отделно еднокопитно животно.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 8 и се из
меня така:
„(8) Към идентификационния документ се
прикрепя сертификат за произход с педигре
до четвърти родословен пояс, издаден от раз
въдните организации по чл. 2.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 9 и се из
меня така:
„(9) Идентификационният документ винаги
придружава регистрираните еднокопитни,
освен в случаите, посочени в чл. 13, параграф
2 от Регламент (ЕО) № 504/2008. Документът
трябва да може да бъде представен до три часа.“
5. Създават се ал. 10, 11 и 12:
„(10) При смърт на животното паспортът
се анулира чрез печат „невалиден“ от право
имащия ветеринарен лекар и следва да бъде
върнат на органа, който го е издал.
(11) Паспортът се анулира и в случаите,
когато след излизане на резултата от ДНК
теста на кончето неговият произход не съот
ветства на официално обявения.
(12) Официалният ветеринарен лекар може
да прекрати временно валидността на паспорта
за целите на движение чрез подходящо впис
ване в раздел VІІ от него по реда на чл. 18
от Регламент (EO) № 504/2008.“
§ 39. Създава се чл. 25а:
„Чл. 25а. (1) За идентифициране самолич
ността на всички коне за разплод се прилага
системата за универсалния доживотен номер
на еднокопитните (UELN), приета в световен
мащаб от оргинизациите за отглеждане на
коне и за провеждане на състезания по конен
спорт и конни надбягвания.
(2) Универсалният доживотен номер се
състои от 15 цифри, като първите три цифри са
ISO на страната, поддържаща коня, следващите
три са издаденият от UELN номер на базата
данни, а останалите девет са индивидуалният
номер на коня в базата данни на породата.
(3) Развъдните организации, водещи ро
дословните книги, получили разрешение по
чл. 29 – 29б ЗЖ, задължително поддържат
база данни за съставяне на UELN и за изда
ваните от тях паспорти по реда на чл. 21 от
Регламент (ЕО) № 504/2008.
(4) Министерството на земеделието и хра
ните предоставя наименованията, адресите,
включително и начините за осъществяване
на контакт, както и шестцифрения код, съв
местим с UELN, на базите данни на органите
издатели на разположение на другите страни
членки и на обществеността на интернет стра
ница (чл. 21 от Регламент (ЕО) № 504/2008).
Ползването на един номер на база данни
за различни породи се извършва с писмено
разрешение от изпълнителния директор на
ИАСРЖ.
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(5) Идентифицирането на конете се из
вършва от правоимащ ветеринарен лекар чрез
графичното описание и чрез поставянето на
транспондер (чип), чийто код е съвместим с
UELN и започва с ISO на България.
(6) При регистрираните за развъдни цели
херг елета о т а вт ох т онни т е пород и коне,
обитаващи високопланинск и райони или
природни резервати, където изпълнението на
чл. 19 от Регламент (ЕО) № 504/2008 е прак
тически неизпълнимо, може да бъде ползван
алтернативен метод за удостоверяване на
идентификацията по реда на чл. 12 от същия
регламент, като:
1. алтернативният метод за удостоверяване
на самоличността (идентификацията) включ
ва графично описание и трайно уникално за
развъдната организация тавро при внедрен
ДНК тест за доказване на произход;
2. алтернативният метод за удостоверяване
на самоличността (идентификацията) не се
прилага за коне, напускащи местообитанието
или използвани за работа;
3. алтернативният метод за удостоверя
ване на самоличността (идентификацията)
не променя стандартния по Регламент (ЕО)
№ 504/2008 образец на идентификационния
документ (паспорт);
4. Българската агенция по безопасност на
храните издава разрешително за използване
на алтернативния метод за удостоверяване на
самоличността (идентификацията) на конете
на развъдните организации по приложен спи
сък на хергелетата и тяхното местообитание
след съгласуване с ИАСРЖ.“
§ 40. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Получените от регистрирани едно
копитни сперма, яйцеклетки и ембриони се
придружават от зоотехнически сертификати,
издадени от развъдните организации.“
2. В ал. 2 думите „търговия със“ се заменят
с „предлагане на пазара на“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Зоотехническите сертификати по ал. 1
доказват произхода, продуктивните качества
и генетичната стойност на животните.“
§ 41. Създава се чл. 26а:
„Чл. 26а. Зоотехническият сертификат за
сперма от регистрирани еднокопитни се издава
при предлагане на пазара по образец съгласно
приложение № 2 и съдържа:
1. данните по чл. 26, отнасящи се до едно
копитното, което дава спермата;
2. данни за спермата.“
§ 42. Създава се чл. 26б:
„Чл. 26б. (1) Зоотехническият сертификат
за ембриони или яйцеклетки от регистрира
ни еднокопитни се издава при предлагане на
пазара по образец съгласно приложение № 3
и съдържа:
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1. данните по чл. 26, отнасящи се до жи
вотното, от което са получени ембрионите
или яйцеклетките;
2. данни за ембрионите или яйцеклетките.
(2) Ако има повече от една яйцеклетка или
от един ембрион в една пайета, това трябва
да бъде отбелязано върху нея.
(3) В случая на ал. 2 всички яйцеклетки и
ембриони трябва да имат един и същ произход.“
§ 43. В наименованието на раздел VI думата
„конно-спортни“ се заличава.
§ 44. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „конно-спортни“ се за
личава.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При организиране на национални състе
зания с цел: отбор на еднокопитни; провеждане
на състезания за еднокопитни, регистрирани
в родословна книга, с цел подобряване на
породата; състезания, свързани с исторически
или традиционни събития, изискванията по
ал. 1 и 2 не се прилагат.“
§ 45. В чл. 28, ал. 1 след думата „състеза
ние“ се добавя „по чл. 27, ал. 3“.
§ 46. Наименованието на раздел „Допълни
телна разпоредба“ се заменя с „Допълнител
ни разпоредби“ и в него се правят следните
изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) точка 2 се отменя;
б) в т. 4 думата „охраненото“ се заменя с
„телесното“;
в) в т. 5 думата „асоциация“ се заменя с
„организация“ и думите „селекционно-племен
на работа“ се заменят с „развъдната дейност“;
г) създава се т. 6а:
„6а. „Резерват“ – държавно предприятие,
в което се съхраняват ценни за страната ге
нетични ресурси.“;
д) в т. 7 думата „конно-спортно“ се за
личава, а след думата „обездка“ се добавят
запетая и думата „издръжливост“;
е) създава се т. 7а:
„7а. „Официално състезание“ e състезание,
резултатите от което се използват за развъдни
цели в национален мащаб.“;
ж) създава се т. 7б:
„7б. „Състезание за стил“ е състезание за
млади коне на 4- и 5-годишна възраст, в кое
то се поставя обща оценка, характеризираща
стила на четирите фази на скока, работата на
отделните части на тялото на коня по време
на летежната фаза, силата (потенциала) на
скока, галопирането и воденето на коня в
паркура, спазването на галопните махове в
дистанциите между препятствията и ритъма
на галопа.“;
з) в т. 10 думата „асоциация“ се заменя с
„организация“;
и) в т. 12 думата „продоволствието“ се
заменя с „храните“;
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к) в т. 14 думата „селекционна“ се заменя
с „развъдната“;
л) в т. 16 след думите „чл. 29 – 29б“ се
добавя „ЗЖ“;
м) в т. 22 думата „конно-спортно“ се за
личава;
н) точка 24 се отменя;
о) създават се т. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35:
„26. „Хергеле“ e култивирано стадо коне,
живеещо в естествено местообитание.
27. IFHA – Интернационална федерация
на националните представителства за конни
надбягвания.
28. IFAHR – Интернационална федерация
на националните представителства за надбяг
вания с арабски коне.
29. ISG – Интернационално дружество за
породата Шагия.
30. WA HO – Свет овна организац и я за
арабска порода.
31. ISBC – Интернационален комитет по
родословна книга (само за чистокръвна ан
глийска порода).
32. ECAHO – Европейска конференция на
организациите за арабска порода.
33. WBFSH – Световна федерация за раз
въждане на спортни коне.
34. FEI – Интернационална федерация по
конен спорт.
35. UETI – Европейски съюз на рисистките
породи.“
2. Създава се § 1а:
„§ 1а. Тази наредба въвежда разпоредбите
на Директива 90/427 на Съвета относно зоо
техническите и генеалогичните условия за
търговия с еднокопитни животни в Общността
(OB, L 224 от 18 август 1990 г.), Директива
90/428 на Съвета относно търговията с едноко
питни животни, предназначени за състезания,
и определянето на условията за участие в тези
състезания (OB, L 224 от 18 август 1990 г.) и
чл. 8 и 9 от Директива 2008/73/ЕО на Съвета от
15 юли 2008 г. за опростяване на процедурите
по вписване и публикуване на информация във
ветеринарната и зоотехническата област и за
изменение на директиви 64/432/ЕИО, 77/504/
ЕИО, 88/407/ЕИО, 88/661/ЕИО, 89/361/ЕИО,
89/556/ЕИО, 90/426/ЕИО, 90/427/ЕИО, 90/428/
ЕИО, 90/429/ЕИО, 90/539/ЕИО, 91/68/ЕИО,
91/496/ЕИО, 92/35/ЕИО, 92/65/ЕИО, 92/66/
ЕИО, 92/119/ЕИО, 94/28/EO, 2000/75/EO,
Решение 2000/258/ЕО и директиви 2001/89/
EO, 2002/60/ЕО и 2005/94/EO (OB, L 219/40
от 14 август 2008 г.).“
§ 47. В раздел „Заключителни разпоредби“
се правят следните изменения:
1. Параграф 2 се отменя.
2. В § 3 думите „във връзка с чл. 39а, ал. 1
от Закона за животновъдството“ се заличават.
§ 48. Приложението към чл. 25, ал. 2 се
изменя така:
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„Приложение № 1

РАЗДЕЛ I
Част А - Идентификационни детайли

„Приложение № 1 към чл. 25,
ал.
2 25, ал. 2
към
чл.

Раздел І
Част А – Идентификационни детайли
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Част Б – Контурна схема

РАЗДЕЛ II
Certificat d’origine
Certificate of Origin
Сертификат за произход
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§ 49. Създава се приложение № 2 към чл. 26а:
„Приложение № 2
към чл. 26а
ЗООТЕХНИЧЕСКИ СЕРТИФИКАТ ЗА СПЕРМА ОТ РЕГИСТРИРАНИ ЕДНОКОПИТНИ
А. Данни за жребеца донор:

1. Орган, издаващ сертификата

2. Порода

3. Наименование на родословната книга
4. Име на животното:

5. Номер в родословната книга по произход:

6. Система за идентификация:

7. Идентификационен номер:

8. Дата на раждане:

9. Анализ на кръвна група (или ДНК тест)
(да/не)

10. Име и адрес на собственика :
11. Произход:
Баща
Родословна книга № ......
Майка
Родословна книга № ......

Баща на майката
Родословна книга № ......

12. Резултати от тестовете за продуктивност и оценка на развъдна стойност:
Б. Данни за спермата:

1. Система за идентификация на спермата
(цвят, № и др.)

2. Идентификация на контейнера

3. Произход на спермата (адрес и регистрационен № на центъра/центрове за събиране на сперма)
4. Местоназначение на спермата (име и адрес на получателя)

Брой дози

Дата на събиране

Идентификация на дозите (пайети,
тръби, таблети и т.н.)

Съставено в ..................................................... на .........................................................................
Подпис ............................................................................................................................................
ИМЕ С ГЛАВНИ БУКВИ И ДЛЪЖНОСТ НА ПОДПИСАЛОТО ЛИЦЕ
..........................................................................................................................................................
“

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 55

§ 50. Създава се приложение № 3 към чл. 26б, ал. 1:
„Приложение № 3
към чл. 26б, ал. 1
ЗООТЕХНИЧЕСКИ СЕРТИФИКАТ ЗА ЕМБРИОНИ ИЛИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ ОТ
РЕГИСТРИРАНИ ЕДНОКОПИТНИ
А. Данни за жребеца донор:
1. Орган, издаващ сертификата

2. Порода

3. Наименование на родословната книга
4. Име на животното:

5. Номер в родословната книга по произход:

6. Система за идентификация:

7. Идентификационен номер:

8. Дата на раждане:

9. Анализ на кръвна група (или ДНК тест)
(да/не)

10. Име и адрес на собственика:
11. Произход:
Баща
Родословна книга № ......
Майка
Родословна книга № ......

Баща на майката
Родословна книга № ......

12. Резултати от тестовете за продуктивност и оценка на развъдна стойност:
Б. Данни за кобилата донор:
1. Орган, издаващ сертификата

2. Порода

3. Произход на спермата (адрес и регистрационен № на центъра/центрове за събиране на сперма)
4. Име на животното:

5. Номер в родословната книга по произход:

6. Система за идентификация:

7. Идентификационен номер:

8. Дата на раждане:

9. Анализ на кръвна група (или ДНК тест)
(да/не)

10. Име и адрес на собственика:
11. Произход:
Баща
Родословна книга № ......
Майка
Родословна книга № ......

Баща на майката
Родословна книга № ......
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12. Резултати от тестовете за продуктивност и оценка на развъдна стойност:
В. Данни за яйцеклетките/ембриона (ембрионите):
1. Система за идентификация на яйцеклетките/
ембриона
(цвят, № и др.)

Идентификация на контейнера

3. Произход на яйцеклетките/ембриона (адрес и регистрационен № на центъра/центрове за
събиране на яйцеклетките/ембриона)
4. Местоназначение на яйцеклетките/ембриона (име и адрес на получателя)
Идентификация на
пайетата

Брой на
яйцеклетките/
ембриона в пайета

Дата на събиране

Дата на осеменяване

Съставено в ..................................................... на .........................................................................
Подпис .............................................................................................................................................
ИМЕ С ГЛАВНИ БУКВИ И ДЛЪЖНОСТ НА ПОДПИСАЛОТО ЛИЦЕ
..........................................................................................................................................................
За министър:“
Цветан Димитров

6635

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Подобряване икономичес
ката стойност на горите“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2008 г.;
изм., бр. 50 от 2010 г., бр. 5 и 105 от 2011 г. и
бр. 28 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 11, ал. 3 след думата „помощ“
се добавя „за ползватели на помощта общини
и не по-късно от шест месеца от датата на
сключване на договора за отпускане на фи
нансовата помощ за ползватели на помощта
по чл. 13, ал. 1, т. 1“.
§ 2. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „преди не повече от една
година назад, считано от датата на подаване
на заявлението за подпомагане“ се заменят
с „не по-рано от 1 януари 2007 г.“.
2. В ал. 10 след думата „разхода“ се добавя
„може да“.

§ 3. В чл. 22, ал. 1 думите „до пет“ се
заменя с „от подаването на заявлението за
подпомагане, но не по-късно от два“.
§ 4. В чл. 33, ал. 1 думата „до четири“ се
заменя с „не по-късно от два“.
§ 5. В т. 1 от таблица „Инвестиции, за
които се кандидатства“ от приложение № 3
към чл. 21, ал. 1 числото „15“ се заменя с „10“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 7. За подадените заявления за подпома
гане преди влизане в сила на тази наредба
не се прилагат § 2, т. 1 и § 5.
§ 8. За проектите със сключени договори
през 2011 г. и до 16 май 2012 г., по които не е
заявено авансово плащане, срокът по чл. 11,
ал. 3 е до 15 ноември 2012 г.
За министър:
Цветан Димитров
6749
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Подкрепа за създаване и
развитие на микропредприятията“ от Прог
рамата за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 76 от
2008 г.; изм., бр. 37, 45 и 55 от 2010 г., бр. 72,
76, 89 и 99 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 11, ал. 3 думата „три“ се заменя
с „шест“.
§ 2. В чл. 23, ал. 12 думите „една година
преди датата на подаване на заявлението за
подпомагане“ се заменят с „1 януари 2007 г.“.
§ 3. В чл. 25, ал. 2 думата „работни“ се
заменя с „календарни“.
§ 4. В чл. 27, ал. 1 думите „до пет“ се
заменя с „от подаването на заявлението за
подпомагане, но не по-късно от два месеца,
а в случаите на строително-монтажни работи
в срок не по-късно от три“.
§ 5. В чл. 37, ал. 1 думите „до четири“ се
заменят с „не по-късно от два месеца, а в
случаите на строително-монтажни работи в
срок не по-късно от три“.
§ 6. В чл. 40 след думата „РА“ се поставя
запетая и се добавя „но не по-късно от 15
юли 2015 г.“.
§ 7. Подточка 1.4 от точка „1. Изгражда
не и/или реконструкция или подобрение на
сгради и/или помещения и друга недвижи
ма собственост:“ от раздел „Б. Специфични
документи“ от приложение № 8 към чл. 35,
ал. 1 „Документи за междинно и окончателно
плащане“ се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 9. За подадените заявления за подпома
гане преди влизане в сила на тази наредба
не се прилага § 2.
§ 10. За проектите със сключени договори
през 2011 г. и до 16 май 2012 г., по които не е
заявено авансово плащане, срокът по чл. 11,
ал. 3 е до 15 ноември 2012 г.
За министър:
Цветан Димитров
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 77 от 2008 г.; изм., бр. 37, 45
и 55 от 2010 г., бр. 72, 76, 89 и 99 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 11, ал. 3 думата „три“ се заменя
с „шест“.
§ 2. В чл. 23, ал. 12 думите „една година
преди датата на подаване на заявлението за
подпомагане“ се заменят с „1 януари 2007 г.“.
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§ 3. В чл. 25, ал. 2 думата „работни“ се
заменя с „календарни“.
§ 4. В чл. 27, ал. 1 думите „до пет“ се
заменят с „от подаването на заявлението за
подпомагане, но не по-късно от два месеца,
а в случаите на строително-монтажни работи
в срок не по-късно от три“.
§ 5. В чл. 37, ал. 1 думите „до четири“ се
заменят с „не по-късно от два месеца, а в
случаите на строително-монтажни работи в
срок не по-късно от три“.
§ 6. В чл. 40 след думата „РА“ се поставя
запетая и се добавя „но не по-късно от 15
юли 2015 г.“.
§ 7. Подточка 1.4 от точка „1. Изгражда
не и/или реконструкция или подобрение на
сгради и/или помещения и друга недвижи
ма собственост“ от раздел „Б. Специфични
документи“ от приложение № 8 към чл. 35,
ал. 1 „Документи за междинно и окончателно
плащане“ се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 9. За подадените заявления за подпома
гане преди влизане в сила на тази наредба
не се прилага § 2.
§ 10. За проектите със сключени договори
през 2011 г. и до 16 май 2012 г., по които не е
заявено авансово плащане, срокът по чл. 11,
ал. 3 е до 15 ноември 2012 г.
За министър:
Цветан Димитров
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 32 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Насърчаване на туристическите дейности“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 83 от 2008 г.; изм., бр. 55 от
2010 г., бр. 30, 76, 89 и 99 от 2011 г. и бр. 28
от 2012 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 2 се правят следните из
менения и допълнения:
1. В т. 3 точката се заменя с точка и запе
тая, а думите „и които не са общинска и/или
държавна собственост“ се заличават.
2. Създава се т. 4:
„4. изграждане или обновяване на атрак
ции и съоръжения за посетители, които не
са държавна и/или общинска собственост, с
изключение за кандидати юридически лица
с нестопанска цел, които могат да изграждат
или обновяват атракции и съоръжения за
посетители, тяхна собственост.“
§ 2. В чл. 11, ал. 3 след думата „помощ“
се добавя „за ползватели на помощта общини
и не по-късно от шест месеца от датата на
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сключване на договора за отпускане на фи
нансовата помощ за ползватели на помощта
по чл. 13, ал. 1, т. 2“.
§ 3. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 14 след думата „разхода“ се добавя
„може да“.
2. В ал. 15 думите „една година преди датата
на подаване на заявление за подпомагане“ се
заменят с „1 януари 2007 г.“.
§ 4. В чл. 24, ал. 1 думите „до пет“ се
заменят с „от подаването на заявлението за
подпомагане, но не по-късно от два месеца,
а в случаите на строително-монтажни работи
в срок не по-късно от три“.
§ 5. В чл. 34, ал. 1 думата „четири“ се
заменя с „не по-късно от два месеца, а в
случаите на строително-монтажни работи в
срок не по-късно от три“.
§ 6. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Крайният срок по ал. 1 за изпълнение
на одобрения проект не може да е с продъл
жителност след 15 юли 2015 г.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5, а думите
„ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6, а думите
„ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7, а думите
„ал. 4 и 5“ и „ал. 4 или 5“ се заменят съот
ветно с „ал. 5 и 6“ и „ал. 5 или 6“.
§ 7. В чл. 38, ал. 2 след думата „агенция“
се добавя „може да“.
§ 8. Точка 1 от подраздел „I. Изграждане
и/или реконстру к ци я или подобрение на
сгради, помещения, съоръжения“ от раздел
„Специфични документи по видове дейности“
от приложение № 7 към чл. 32, ал. 1 „Доку
менти, които ползвателят на помощта следва
да подаде при заявка за междинно и оконча
телно плащане“ се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 10. За подадените заявления за подпо
магане преди влизане в сила на тази наредба
не се прилага § 3, т. 2.
§ 11. За проектите със сключени договори
през 2011 г. и до 16 май 2012 г., по които не е
заявено авансово плащане, срокът по чл. 11,
ал. 3 е до 15 ноември 2012 г.
§ 12. Разпоредбите на § 1 са в сила от
6 авг уст 2012 г.
За министър:
Цветан Димитров
6752
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
НАРЕДБА № Н-2
от 2 юли 2012 г.

за реда за регистриране, подновяване на
регистрацията и контрол по Схемата на
Общността за управление по околна среда
и одит (EMAS)
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. редът за регистриране и подновяване
на регистрацията на организации по EMAS
съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 на
Европейския парламент и на Съвета от 25
ноември 2009 г. относно доброволното участие
на организации в Схемата на Общността за
управление по околна среда и одит (EMAS)
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001
и решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на
Комисията (ОВ L 342, 22/12/2009), наричан
по-нататък „Регламент (ЕО) № 1221/2009“;
2. контролът за съответствие с изискванията
на Регламент (ЕО) № 1221/2009;
3. спирането и заличаването на регистра
ция по EMAS.
Г л а в а

в т о р а

РЕД ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ПОДНОВЯВА
НЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ОРГАНИ
ЗАЦИИТЕ
Чл. 2. Съгласно чл. 3, параграфи 1 и 2 от
Регламент (ЕО) № 1221/2009 и чл. 134, ал. 1 от
Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
министърът на околната среда и водите е
компетентният орган за регистрация на:
1. организации, разположени на територи
ята на Република България;
2. организации с обекти, разположени в
повече от една държава – членка на Евро
пейския съюз, със седалище или център за
управление в Република България.
Чл. 3. Организациите, желаещи да се регис
трират по EMAS, подават в Министерството
на околната среда и водите (МОСВ) следните
документи на български език:
1. заявление за регистрация съгласно при
ложение № 1;
2. информация за организацията съгласно
Приложение VI от Регламент (ЕО) № 1221/2009;
3. еколог и ч ната дек лара ц и я, изг о т ве
на съгласно чл. 4, параграф 1, точка г) от
Регламент (ЕО) № 1221/2009, заверена от
проверяващ по околна среда, в електронна
и печатна форма;
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4. декларация на проверяващия по околна
среда съгласно Приложение VII от Регламент
(ЕО) № 1221/2009;
5. декларация на проверяващия по околна
среда съгласно приложение № 2 в случай на
искане за ползване на дерогация за малки
организации.
Чл. 4. В срок 14 дни от представяне на доку
ментите по чл. 3 компетентният орган по чл. 2
или оправомощено от него длъжностно лице
проверява пълнотата на документацията и:
1. открива процедура за регистрация, за
което писмено уведомява заявителя, както
и за размера на дължимата такса за регис
трация съгласно чл. 6, ал. 1 от Тарифата за
таксите, които се събират в системата на
МОСВ, приета с ПМС № 136 от 2011 г. (ДВ,
бр. 39 от 2011 г.), или
2. не открива процедура за регистрация
в случай на констатирани неточности или
пропуски в документацията, за което писмено
уведомява организацията.
Чл. 5. (1) След откриване на процедура
за регистрация по чл. 4, т. 1 компетентният
орган по чл. 2 или оправомощено от него
длъжностно лице:
1. публикува в срок 30 дни на интернет
страницата на МОСВ информация за от
криването на процедура за регистрация на
организацията;
2. изисква от Изпълнителна агенция „Бъл
гарска служба за акредитация“ потвърждение,
че проверката и заверката са извършени в
съответствие с изискванията на Регламент
(ЕО) № 1221/2009;
3. изиск ва о т кон т рол ни т е орга ни по
чл. 157д, а л. 1 ЗООС становище относно
спазването на изискванията на нормативната
уредба по околна среда от страна на заявителя;
4. извършва оценка за съответствие с изис
кванията на чл. 13, параграф 2 от Регламент
(ЕО) № 1221/2009 за регистрация; за целите
на оценката компетентният орган може да
изиска допълнителна информация.
(2) Въз основа на извършената оценка по
ал. 1, т. 4 и в срок до 75 дни от откриването
на процедурата по чл. 4, т. 1 компетентният
орган по чл. 2:
1. издава мотивирано решение за регис
трация и удостоверение за регистрация на
български и английски език, предоставя на
организацията логото на EMAS и регистра
ционния є номер, или
2. издава мотивирано решение за отказ за
регистрация.
Чл. 6. (1) За подновяване на регистрация
та организациите подават ежегодно в МОСВ
следните документи на български език:
1. информация за организацията съгласно
Приложение VI от Регламент (ЕО) № 1221/2009;
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2. заверена екологична декларация съгласно
чл. 6, параграф 1, буква в) или заверена ак
туализирана екологична декларация съгласно
чл. 6, параграф 2, буква в), или незаверена
актуализирана екологична декларация съ
гласно чл. 7, параграф 3 от Регламент (ЕО)
№ 1221/2009;
3. декларация на проверяващия по околна
среда съгласно Приложение VII от Регламент
(ЕО) № 1221/2009;
4. декларация на проверяващия по околна
среда съгласно приложение № 2 в случай на
искане за ползване на дерогация за малки
организации.
(2) Организациите, ползващи се от деро
гацията за малки организации съгласно чл. 7
от Регламент (ЕО) № 1221/2009, не подават
декларациите по ал. 1, т. 3 и 4 в годините,
в които предават незаверена актуализирана
екологична декларация.
Чл. 7. В срок 14 дни от представяне на доку
ментите по чл. 6 компетентният орган по чл. 2
или оправомощено от него длъжностно лице
проверява пълнотата на документацията и:
1. писмено уведомява заявителя за размера
на дължимата такса за подновяване на регис
трацията съгласно чл. 6, ал. 2 от Тарифата
за таксите, които се събират в системата на
МОСВ; или
2. писмено уведомява организацията за
констатирани неточности или пропуски в
документацията, както и за срока по чл. 13,
ал. 1, т. 4.
Чл. 8. (1) След уведомяването по чл. 7, т. 1
компетентният орган по чл. 2 или оправомо
щено от него длъжностно лице:
1. изисква от Изпълнителна агенция „Бъл
гарска служба за акредитация“ потвърждение,
че проверката и заверката са извършени в
съответствие с изискванията на Регламент
(ЕО) № 1221/2009;
2. изиск ва о т кон т ролни те органи по
чл. 157д ЗООС становище относно спазването
на изискванията на нормативната уредба по
околна среда от страна на заявителя;
3. извършва оценка за съответствие с
изискванията на чл. 14, параграф 1 от Регла
мент (ЕО) № 1221/2009 за подновяване на
регистрацията; за целите на оценката компе
тентният орган може да изиска допълнителна
информация.
(2) Въз основа на извършената оценка по
ал. 1, т. 3 и в срок до 45 дни от уведомяването
по чл. 7, т. 1 компетентният орган по чл. 2
или оправомощено от него длъжностно лице:
1. подновява регистрацията на организа
цията, за което писмено я информира, или
2. спира регистрацията с мотивирано ре
шение.
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Ч л. 9. Ком пет ен т н и я т орга н по ч л. 2
поддържа на интернет страницата на МОСВ
публичен регистър на регистрираните по
EMAS организации в България, който съдържа
следните данни:
1. регистрационен номер;
2. дата на регистрация/дата на спиране на
регистрацията;
3. наименование на организацията;
4. адрес на организацията/обекта (обектите);
5. име и регистрационен номер на акре
дитацията или лиценза на проверяващия по
околна среда;
6. дата на предоставяне на следващата
екологична декларация/актуализирана еко
логична декларация;
7. информация за начина, по който може
да бъде получена екологичната декларация
на организацията.
Г л а в а

т р е т а

КОНТРОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВА
НИЯТА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1221/2009
Чл. 10. Компетентният орган по чл. 2
или оправомощено от него длъжностно лице
уведомява контролните органи по чл. 157д
ЗООС за всяка извършена от него регистра
ция или заличена регистрация, както и за
всяка регистрация или заличена регистрация,
извършена от компетентен орган в друга дър
жава – членка на организация, разположена
на територията на Република България.
Чл. 11. Контролните органи по чл. 157д
ЗООС в срок до 30 дни информират ком
петентния орган по чл. 2 при констатирано
нарушение на:
1. нормативната уредба по околна среда
или неизпълнение на условия в решения/
разрешителни по околна среда от страна на
организация, регистрирана по EMAS;
2. използването на логото на EMAS.
Чл. 12. Изпълнителна агенция „Българска
служба за акредитация“ информира компе
тентния орган по чл. 2 за нарушения, кон
статирани при осъществяване на надзора на
проверяващите по околна среда, действащи
на територията на Република България.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СПИРАНЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ НА РЕГИС
ТРАЦИЯТА
Чл. 13. (1) Компетентният орган по чл. 2
спира регистрацията по EMAS:
1. при констатирано нарушение на изис
кванията на нормативната уредба по околна
среда, или
2. при получаване на доказателства, че
дейностите на проверяващия по околна среда
не гарантират в достатъчна степен изпълне
нието от организацията на изискванията на
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Регламент (ЕО) № 1221/2009, или
3. при получаване на доказателства, че
проверката и заверяването от проверяващия
по околна среда са извършени в нарушение
на едно или повече изисквания на Регламент
(ЕО) № 1221/2009, или
4. при непредставяне на някой от доку
ментите по чл. 6 в срок два месеца след
посочената в регистъра дата за предоставяне
на следващата екологична декларация, или
5. ако организацията не осигурява достъп
на общественост та до своята екологична
декларация съгласно чл. 6, параграф 3 от
Регламент (ЕО) № 1221/2009, или
6. ако организация е въвела съществена
промяна, без да са извършени дейностите по
чл. 8 от Регламент (ЕО) № 1221/2009, или
7. по искане на регистрираната организация.
(2) Компетентният орган по чл. 2 преце
нява основанията по ал. 1 след консултации
със заинтересованите страни, включително
с организацията.
Чл. 14. (1) Спряна регистрация се въз
становява съгласно чл. 15, параграф 10 от
Регламент (ЕО) № 1221/2009.
(2) Спряна регистрация се заличава, ако
не бъде подновена до 6 месеца.
(3) Регистрация се заличава и по искане
на регистрираната организация.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Проверяващ по околна среда“ означава:
а) орган за оценяване на съответствието,
определен в Регламент (ЕО) № 765/2008, или
сдружение или група от такива органи, полу
чили акредитация в съответствие с Регламент
(ЕО) № 1221/2009, или
б) физическо или юридическо лице или
сдружение или група от такива лица, полу
чили лиценз за извършване на проверка и
заверяване в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 1221/2009.
2. „Съществена промяна“ означава всяка
промяна във функционирането, структурата,
администрацията, процесите, дейността, про
дуктите или услугите на дадена организация,
която оказва или може да окаже значително
въздействие върху системата за управление
по околна среда на организацията, върху
околната среда или човешкото здраве.
3. „Корпоративна регистрация в ЕС“ озна
чава: регистрация на организации с обекти,
разположени в повече от една държава – член
ка на Европейския съюз.
§ 2. В случаите на корпоративна регис
трация в ЕС компетентният орган по чл. 2
следва процедурите, посочени в тази наредба,
и прилага указанията, установени с Решение
на Комисията от 7 декември 2011 г. относно
ръководство по корпоративна регистрация
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в ЕС, регистрация в трети държави и гло
бална регистрация съгласно Регламент (ЕО)
№ 1221/2009 на Европейския парламент и
на Съвета относно доброволното у частие
на организации в Схемата на Общността за
управление по околна среда и одит (EMAS)
(ОВ L 330/25, 14/12/2011).

5. Декларация на проверяващия по околна
среда съгласно приложение № 2 от Наредба
№ Н-2 от 2012 г. за реда за регистриране, подно
вяване на регистрацията и контрол по Схемата
на Общността за управление по околна среда и
одит (EMAS) в случай на искане за ползване на
дерогация за малки организации.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 136 от Закона за опазване на околната
среда.
§ 4. Наредбата отменя Наредба № 2 от
2008 г. за схема на Общността за управление
по околна среда и одитиране (ДВ, бр. 96 от
2008 г.).
§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Нона Караджова

С уважение,
…………………………..........
(име, подпис и печат)

Приложение № 1
към чл. 3, т. 1
ДО
МИНИСТЪРА НА
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от .............................................................................
(посочва се пълното наименование на организа
цията)
ЕИК/БУЛСТАТ: ................................................... ;
адрес на регистрация: ......................................... ,
представлявана от: ................................................
................................................................................. ,
(трите имена и длъжност)
УВАЖАЕМА/И Г-ЖО/Г-Н МИНИСТЪР,
Моля, на основание чл. 134, ал. 1 от Закона
за опазване на околната среда да бъде открита
процедура за регистрация на:
..................................................................................
(наименованието на организацията или обекта/
обектите)
по EMAS съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009
на Европейския парламент и на Съвета от 25
ноември 2009 г. относно доброволното участие
на организации в Схемата на Общността за уп
равление по околна среда и одит (EMAS).
Прилагам следните документи:
1. Информация съгласно Приложение VI от
Регламент (ЕО) № 1221/2009.
2. Заверена екологична декларация, изготвена
съгласно чл. 4, параграф 1, точка г) от Регламент
(ЕО) № 1221/2009, в печатна форма.
3. Екологична декларация по т. 2 в електрон
на форма.
4. Декларация на проверяващия по околна
среда съгласно Приложение VII от Регламент
(ЕО) № 1221/2009.

Приложение № 2
към чл. 3, т. 5
и чл. 6, ал. 1, т. 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
на проверяващия по околна среда във връзка
с искане на малка организация за дерогация
съгласно чл. 7 от Регламент (ЕО) № 1221/2009
от
..................................................................................
(наименование на проверяващия по околна среда)
с регистрационен номер на акредитацията/лицен
за за проверяващ по околна среда по EMAS ...
..................................................................................
Във връзка с искането на ....................................
..................................................................................
(наименование на малката организация)
за ползване на дерогацията за малки организации
съгласно чл. 7 от Регламент (ЕО) № 1221/2009
декларирам, че:
1. не съществуват значителни рискове за
околната среда;
2. организацията не е планирала съществени
промени, както са определени в чл. 2, параграф
15 от Регламент (ЕО) № 1221/2009, и
3. няма значителни местни екологични про
блеми, за които организацията да допринася.
Настоящият документ не може да бъде из
ползван като самостоятелен документ за други
цели освен при подаване на заявление за регис
трация/подновяване на регистрацията по ЕМАS
съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009.
Съставен в ………….. на ……/..…/20..…г.
6664

Наредба за отменяне на Наредба № 3 от
2003 г. за Националната схема за екомаркировка (обн., ДВ, бр. 49 от 2003 г.; изм., бр. 42
от 2006 г.)
Параграф единствен. Отменя се Наредба
№ 3 от 2003 г. за Националната схема за еко
маркировка (обн., ДВ, бр. 49 от 2003 г.; изм.,
бр. 42 от 2006 г.).
Министър:
Нона Караджова
6701
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-5
от 27 юни 2012 г.

за условията и реда за предотвратяване, контрол и установяване на годността за военна
служба на военнослужещите от въоръжените
сили на Република България при употреба
на алкохол и злоупотреба и/или зависимост
от наркотични вещества
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се уреждат услови
ята и редът за предотвратяване, контрол и
установяване на годността за военна служба
на военнослужещите от въоръжените сили
на Република Българи я при у потреба на
алкохол и злоупотреба и/или зависимост от
наркотични вещества.
Чл. 2. Употреба на алкохол от военнослу
жещи от въоръжените сили на Република
България през работно време е установенaтa
чрез технически средства и потвърдена с ла
бораторни изследвания в специализираните
лаборатории на Военномедицинска академия
(ВМА) концентрация на алкохол в кръвта над
0,50 грама на литър (g/l).
Чл. 3. Злоупотреба с наркотични вещества
от военнослужещи във въоръжените сили на
Република България е установената с техни
чески средства и потвърдена с лабораторни
изследвания в специализираните лаборатории
на ВМА употреба на забранени наркотични
вещества или употреба без лекарско предпи
сание на лекарствени средства, съдържащи
наркотични вещества и поставени под кон
трол по смисъла на Закона за контрол върху
наркотичните вещества и прекурсорите.
Чл. 4. Зависимост от наркотични вещества
на военнослужещи във въоръжените сили на
Република България е психическо или физи
ческо състояние, определено по реда на § 1,
т. 12а от допълнителната разпоредба на Закона
за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите, в съответствие с диагностич
ните критерии, посочени в Международната
класификация на болестите, и установено от
лекар със специалност „психиатрия“.
Чл. 5. Всеки военнослужещ от въоръ
жените сили на Република България през
работно време подлежи на задължителни и/
или внезапни изследвания за употреба на
алкохол или злоупотреба и/или зависимост
от наркотични вещества.
Чл. 6. (1) Органите за предотвратяване,
контрол и установяване на годността за во
енна служба при употребата на алкохол и
злоупотребата с наркотични вещества във
въоръжените сили на Република България са:

ВЕСТНИК
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1. постоянна комисия, състояща се от
представители от ВМА, дирекция „Управление
на човешките ресурси“ – МО; по решение на
министъра на отбраната в комисията могат
да се включват и представители на други
структури от Министерството на отбраната,
Българската армия и структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната;
2. специализирани клиники на ВМА, На
учно-приложен център по военномедицинска
експертиза, авиационна и морска медицина
(НПЦВМЕАММ) – Централна военномеди
цинска комисия (ЦВМК), Център по психично
здраве и превенция (ЦПЗП) от ВМА и пси
холози от въоръжените сили на Република
България;
3. екипи за внезапна проверка, състоящи
се от ръководител – лекар (клиничен токсико
лог), и членове: медицинска сестра/лаборант,
представители от дирекция „Управление на
човешките ресурси“ – МО, и техническо лице;
по решение на министъра на отбраната в еки
пите могат да се включват и представители
на други структури от Министерството на от
браната, Българската армия и структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната,
съгласувано с ръководителя на съответната
структура; във всеки екип задължително се
включват представители и от двата пола;
4. командирите (началниците) на военните
формирования/ръководителите на съответни
те структури, дежурните длъжностни лица и
медицинските лица от военните формирования
и съответните структури.
(2) Органите по ал. 1 и служба „Военна
полиция“ могат да инициират извършването
на проверки при условията и по реда на тази
наредба.
Чл. 7. (1) Ежегодно до 20 януари минис
търът на отбраната издава заповед по пред
ложение на началника на ВМА, съгласувано
с началника на отбраната, с която определя
поименния състав на постоянната комисия
по чл. 6, ал. 1, т. 1 и на екипите за внезапна
проверка по чл. 6, ал. 1, т. 3.
(2) Постоянната комиси я осъществява
дейностите по организацията, контрола и
методическата помощ на останалите органи
при прилагането на наредбата.
Чл. 8. (1) Употребилите алкохол и/или
злоупотребили с наркотични вещества военно
служещи подлежат на задължителна военно
медицинска експертиза на годността за военна
служба в мирно време в НПЦВМЕАММ –
ЦВМК.
(2) До произнасяне на решението на ЦВМК
по ал. 1 командирът (началникът)/ръководи
телят на съответната структура издава запо
вед, с която освобождава военнослужещия от
служебни задължения, включващи управление
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на моторни превозни средства и бойна техни
ка, боравене с оръжие и боеприпаси и други
специфични дейности.
Раздел ІІ
Ред за установяване употребата на алкохол
и/или злоупотребата с наркотични вещества
и задължения на командирите (началниците)
на военните формирования/ръководителите
на съответните структури
Чл. 9. Задължително изследване за употреба
на алкохол и/или злоупотреба с наркотични
вещества се извършва при:
1. кандидатстване за военна служба и за
висши военни училища;
2. кандидати за летателна и плавателна
служба;
3. кандидати за служба в доброволния
резерв;
4. военнослужещи, определени за участие
в операции и мисии извън територията на
страната, преди заминаване;
5. военнослужещи, определени за участие
в операции и мисии извън територията на
страната, при завръщането им;
6. кандидати за екипажи за управление на
безпилотни летателни апарати;
7. освидетелстване по обосновано искане от
командирите/ръководителите на съответните
структури или по инициатива на медицин
ските органи.
Чл. 10. (1) Внезапно (непредизвестено)
изследване за употреба на алкохол и/или
наркотични вещества се извършва:
1. от екипите за внезапна проверка – на
военнослужещи от въоръжените сили на Репуб
лика България, избрани на случаен принцип;
2. от комисия, назначена със заповед на
командира (началника) на военното формиро
вание/ръководителя на съответната структура,
в състав – представител/и на медицинската
служба и двама офицери (цивилни служи
тели) – на военнослужещи от съответното
военно формирование/структура.
(2) При изследване за злоупотреба с нар
котични вещества по ал. 1 задължително се
включват представители и от двата пола.
Чл. 11. (1) Употребата на алкохол и/или
злоупотребата с наркотични вещества в слу
чаите по чл. 9 и 10 се установява чрез използ
ване на технически средства и лабораторни
изследвания.
(2) Техническите средства, с които се из
вършва проверка за употреба на алкохол от
кандидатите за военна служба и от военно
служещите, се одобряват по реда на Закона
за измерванията.
(3) Апаратурите за лабораторно изследване,
с които се извършва проверка за злоупотреба
с наркотични вещества от кандидатите за
военна служба и от военнослужещите, се
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одобряват от Изпълнителната агенция по
лекарствата към Министерството на здра
веопазването.
Чл. 12. Вземането, тестването, опаковането,
транспортирането и лабораторното изследване
на издишан въздух и проби от урина и/или
кръв при изследване за употреба на алкохол
и/или злоупотреба с наркотични вещества
се извършват по реда, посочен в приложение
№ 1, като се изготвя протокол за вземане на
проби за установяване употреба/неупотреба
на алкохол и/или наркотични вещества (при
ложение № 2).
Чл. 13. Военнослужещите, показали поло
жителен резултат за употреба на алкохол и/
или злоупотреба с наркотични вещества след
изследване с техническо средство, задължител
но подлежат на лабораторно изследване. Те се
изпращат с талон за медицинско изследване
(приложение № 3) в определена специализира
на лаборатория, като пробите им се предават
в специализираната лаборатория с протокол за
предаване/приемане на проби за лабораторно
изследване (приложение № 4).
Чл. 14. (1) В случай на отказ от страна на
военнослужещ да бъде изследван за употреба
на алкохол и/или наркотични вещества по
чл. 9 или 10, командирът (началникът) на
военното формирование/ръководителят на
съответната структура му налага дисциплинар
но наказание по реда на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
и правилника за неговото прилагане. В този
случай военнослужещият подлежи на задъл
жителна военномедицинска експертиза на
годността за военна служба по реда на чл. 8.
(2) Отказът на военнослужещия да участва
в процедурата се удостоверява с протокол
съгласно приложение № 5, съставен в два
екземпляра – един за командира (началника)
на военното формирование/ръководителя на
съответната структура и един за комисията
или екипа за внезапна проверка.
(3) Когато военнослужещият, показал поло
жителен резултат от изследване с техническо
средство за употреба на алкохол и/или нар
котични вещества, откаже да получи талон
за медицинско изследване (приложение № 3)
или не се яви в срок до 3 часа в определената
специализирана лаборатория за лабораторно
изследване с цел установяване концентрация
та на алкохол в кръвта му, а при тестване за
наркотични вещества – в срок от 6 часа, се
приема за валиден резултатът от показанията
на техническото средство. Същият подлежи на
задължителна военномедицинска експертиза
на годността за военна служба по реда на чл. 8.
Чл. 15. Резултатите от лабораторното
изследване, проведени в специа лизирана
лаборатория на ВМА, се нанасят в протокол
от химическа експертиза за определяне кон
центрацията на алкохол и/или наркотично

БРОЙ 55

ДЪРЖАВЕН

вещество в кръв/урина (приложение № 6) и
се изпращат на командира (началника) на
военното формирование/ръководител я на
съответната структ у ра – заявител, в срок
до 7 работни дни от приемането на пробата
в лабораторията, а в случаите на чл. 9 – в
НПЦВМЕАММ – ЦВМК.
Чл. 16. След получаване на протокола
от специализираната лаборатория по чл. 13
при положителен резултат от лабораторно
то изследване командирът (началникът) на
военното формирование/ръководителят на
съответната структура – заявител, изпраща
военнослужещия в НПЦВМЕАММ – ЦВМК за
военномедицинска експертиза на годността за
военна служба в мирно време по установения
ред със следните документи:
1. здравно-производствена характеристика
с мнение за възможностите на военнослуже
щия да продължи да изпълнява служебните
си задължения;
2. протокол от химическа експертиза за
определяне концентрацията на алкохол и/
или наркотично вещество в кръв/урина (при
ложение № 6);
3. протокол за медицинско изследване за
употреба на алкохол и/или наркотично веще
ство (приложение № 7);
4. друга налична документация.
Чл. 17. В случай на еднократно установен
прием на алкохол и/или наркотични вещества
при военнослужещи без установени прояви на
болестни отклонения, настъпили във връзка
с приема, ЦВМК взема експертно решение
на основание Медицинските стандарти за
определяне годността за военна служба в
мирно време (приложение № 1 към чл. 2 от
Наредба № Н-2 от 2011 г. за военномедицинска
експертиза на годността за военна служба в
мирно време, ДВ, бр. 24 и 25 от 2011 г.).
Чл. 18. (1) При повторно установяване
на употреба на алкохол и/или злоупотреба
с наркотични вещества от военнослужещия
по описания ред командирът (началникът)
на военното формирование/ръководителят
на съответната структура предлага/налага на
същия дисциплинарно наказание по реда и при
условията, предвидени в Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
и правилника за неговото прилагане.
(2) Командирът (началникът) на военното
формирование/ръководителят на съответната
структура уведомява ЦВМК за предприетите
мерки.
Чл. 19. (1) Кандидатите за приемане на во
енна служба, показали положителен резултат
за употреба на алкохол и/или злоупотреба с
наркотични вещества, са негодни за воен
на служба в съответствие с Медицинските
стандарти за определяне годността за военна
служба в мирно време (приложение № 1 към
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чл. 2 от Наредба № Н-2 от 2011 г. за военно
медицинска експертиза на годността за военна
служба в мирно време.
(2) В случай че кандидатът за приемане на
военна служба откаже изследване за употреба
на алкохол и/или злоупотреба с наркотични
вещества, медицинското освидетелстване на
същия се прекратява и ЦВМК не се произ
нася по годността му за военна служба към
момента на освидетелстването.
Чл. 20. (1) НПЦВМЕАММ – ЦВМК еже
месечно или при поискване предоставя ин
формация относно употребата на алкохол
и злоупотребата с наркотични вещества на
военнослужещи от въоръжените сили на Репуб
лика България на служба „Военна полиция“
и Държавна агенция „Национална сигурност“
и обменя информация с Центъра по психично
здраве и превенция.
(2) Съхранението и отчетът на информация
та се извършват в специално създаден и под
държан регистър в НПЦВМЕАММ – ЦВМК.
Раздел ІII
Функции на специализираните звена и органи по осигуряване на психично здраве във
въоръжените сили на Република България
и превенция на рисково поведение при установени случаи на употреба на алкохол и
злоупотребата с наркотични вещества
Чл. 21. Специализираните звена и орга
ни по осигуряване на психично здраве във
въоръжените сили на Република България
провеждат превантивна и терапевтична ра
бота при установяване на случаи на употреба
на алкохол и/или злоупотреба с наркотични
вещества на военнослужещи от въоръжени
те сили на Република България в следните
основни насоки:
1. социално-психологически изследвания
и анализ на факторите на риска и рисковото
поведение в рамките на въоръжените сили;
2. прилагане на информационно-обучи
телни тренингови програми и модули по
разпознаване, повлияване и прогнозиране на
рисковото поведение, свързано с употребата
на алкохол и наркотични вещества (лекции,
дискусии, семинари, тренинги), за следните
целеви групи:
а) курсанти;
б) военнослужещи;
в) медицински служби;
г) специалисти по психично здраве;
3. провеждане на кризисни интервенции и
организационно консултиране във военните
формирования по показания и/или заявка;
4. провеждане на индивидуална консул
тация и психотерапия по показания и/или
по заявка;
5. разработване и издаване на информаци
онно-обучителни (печатни, аудио- и видео-)
материали.
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Чл. 22. Психологичната работа при уста
новени случаи на употреба на алкохол и/или
злоупотреба с наркотични вещества се със
тои от следните дейности, осъществявани от
специалистите по психично здраве във ВМА
и във военните формирования:
1. и н д и ви д уа л н а пс и хо лог и ч н а раб о 
та – провежда се веднъж седмично с всеки
установен случай от специалистите психолози
във военните формировани я/съответните
структури и включва кризисно консултира
не и интервенции, провеждани по алгори
тъм (приложение № 8), за които се изготвя
протокол за проведена психологична работа
(приложение № 9);
2. групова психологична работа – провежда
се под формата на дискусия, ролеви игри и
работа по казуси от специалистите психоло
зи във военните формирования/съответните
структури;
3. психологични интервенции на органи
зационно ниво – включват два основни вида
дейности:
а) обучение, тренинг и оказване на мето
дична помощ на специалистите психолози
във военните формировани я/съответните
структури; в тези случаи специализираните
психиатрични и психологични звена на ВМА
осъществяват методична помощ на специали
стите психолози във военните формирования/
съответните структури за работа с военнослу
жещи, употребили алкохол и/или злоупотре
били с наркотични вещества; дейностите се
извършват под формата на специализирани
модули за развиване на специфични професи
онални умения у специалистите психолози от
военните формирования/съответните структу
ри, включващи извършване на психологична
диагностика и терапия (при необходимост)
на военнослужещите, употребяващи алкохол
и злоупотребяващи с наркотични вещества,
индивидуална и групова психологична рабо
та и подпомагане на процесите, свързани с
предприемане на организационни мерки за
недопускане на такива случаи;
б) обучeние на военнослужещи от военните
формирования/ съответните структури, което
се осъществява от специалистите психолози;
психологичната работа включва обучителна
дейност с командирите/ръководителите и
личния състав на военните формирования/
с ъо т вет ни т е с т ру к т у ри по разпозна ва не,
повлияване и прогнозиране на рисковото
поведение, свързано с употреба на алкохол
и злоупотреба с наркотични вещества; обу
чителната работа има превантивен характер
и включва както теоретична подготовка на
личния състав, така и практическа работа
по казуси, ролеви игри и др.; насочена е към
формиране на отговорно здравно поведение и

ВЕСТНИК

БРОЙ 55

ангажираност от страна на командния състав
като елемент по утвърждаване на психичното
здраве на военнослужещите.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Техническо средство за установяване
употреба на алкохол и/или злоупотреба с нар
котични вещества“ е преносимо устройство,
което позволява да се установи употребата
на алкохол (наркотични вещества) в полеви
условия чрез тестване на достъпни биоло
гични материали от изследваните лица, като
урина, издишан въздух, слюнка, коса, със
статистическа достоверност на получаваните
резултати над 90 %.
2. „Лабораторно изследване за доказване
употреба на алкохол и/или наркотични ве
щества“ е апаратурен метод за изследване
на биологични материали, като кръв, урина,
слюнка, с прилагане на хроматографски и
спектрални методи (газова хроматография
с масспек т ра лна детек ци я, течна х рома
тография с масспектрална детекция), със
статистическа достоверност на получаваните
резултати 100 %.
3. „Специализираните звена и органи по
осигуряване на психично здраве във въоръ
жените сили на Република България“ са:
а) специализирани психиатрични и психоло
гични звена в състава на ВМА: НПЦВМЕАММ;
Клиника „Психиатрия“; ЦПЗП.
б) специализираните органи са:
– специалисти психолози във: щабовете
на видовете въоръжени сили, НВУ „Васил
Левски“, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“;
– специалисти психолози във: военните
формирования/структури, служба „Военна
информация“ и служба „Военна полиция“;
– специалисти психолози в Националната
гвардейска част (НГЧ).
4. „Ръководител на съответна структура“ е
министърът на отбраната или оправомощени
от него длъжностни лица – за администраци
ята на Министерството на отбраната, както и
ръководителите на структурите на пряко под
чинение на министъра на отбраната по чл. 78
ЗОВСРБ – за ръководените от тях структури.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 159, ал. 2 от Закона за отбраната и въ
оръжените сили на Република България и
чл. 49, ал. 1 от Правилника за прилагане на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Аню Ангелов
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Приложение № 1
към чл. 12
Ред на вземане, тестване, опаковане, транспортиране и лабораторно изследване на
издишан въздух и проби от урина и/или кръв
при изследване за употреба на алкохол и/или
злоупотреба с наркотични вещества
I. При извършване на задължителните ме
дицински прегледи в случаите по чл. 9, т. 1 – 3
и 5 – 7 вземането, тестването, опаковането,
транспортирането и лабораторното изследване
на издишан въздух и проби от урина и/или кръв
при изследване за употреба на алкохол и/или
злоупотреба с наркотични вещества се извършва
в следния алгоритъм:
1. При извършване на медицински прегледи
на лицата по чл. 9, т. 1 – 3 и 5 – 7 се организира
проверка за съдържание на алкохол в издишан
въздух с техническо средство и контролирано
вземане на проби урина за изпитване за съдър
жание на наркотични вещества с техническо
средство, както следва:
1.1. Подлежащите на изследване за употреба
на алкохол преминават през кабинет по токсико
логия във ВМА, където в присъствието на лекар
токсиколог се извършва изпитване за съдържание
на алкохол в издишан въздух с техническо сред
ство. При положителен резултат за съдържание
на алкохол в токсикологичния кабинет се взема
двойна кръвна проба от изследваното лице, която
се изпраща за лабораторно изследване.
1.2. Подлежащите на изследване за употреба
на наркотични вещества дават проба урина под
контрол на служебно лице, което проверява
самоличността на изследвания и отговаря за
идентичността на пробите и недопускане на
тяхната подмяна, разреждане или маскиране.
Контролирано взетите проби урина се изпитват
за съдържание на наркотични вещества с тех
ническо средство. В кабинета по токсикология
резултатите от изследването на пробите урина
се вписват в протокол за освидетелстване на
годността за военна служба съгласно Наредба
№ Н-2 от 2011 г. за военномедицинска експертиза
на годността за военна служба в мирно време,
ДВ, бр. 24 и 25 от 2011 г.
1.3. При положителен резултат от изпитва
нето за съдържание на наркотични вещества с
техническо средство се провежда процедура за
лабораторно изследване.
1.4. Определянето на служебно лице за кон
тролиране даването на проби урина се определя
със заповед на началника на ВМА.
2. При положителен резултат от лабораторното
изследване протоколът от химическа експертиза
за определяне концентрацията на алкохол и/или
наркотично вещество в кръв/урина (приложение
№ 6) и протоколът за медицинско изследване за
употреба на алкохол и/или наркотично вещество
(приложение № 7) се връщат в спешния токсико
логичен кабинет, откъдето са изпратени пробите.
2.1. Лекарят токсиколог обобщава данните от
медицинското изследване и уточнява диагнозата
по МКБ-10 (Медицинските стандарти). Същият
изпраща протокола за медицинско изследване за
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употреба на алкохол и/или наркотично вещество
(приложение № 7) и протокола от химическа
експертиза за определяне концентрацията на
алкохол и/или наркотично вещество в кръв/
урина (приложение № 6) в ЦВМК.
3. След химическото изследване пробите
кръв и урина, показали положителен резултат
за съдържание на алкохол и/или наркотични
вещества, се съхраняват в лабораториите до 2
месеца при температура - 20 °С във фризер.
4. Повторно изследване на кръвта да се из
вършва в случаите, когато това е поискано от
командира (началника) на военното формиро
вание/ръководителя на съответната ЦВМК или
изследваното лице (за негова сметка), в рамките
на срока за съхранение на контролната проба.
II. В случаите по чл. 10, ал. 1, т. 1 вземането,
тестването, опаковането, транспортирането и
лабораторното изследване на издишан въздух
и проби от урина и/или кръв при изследване
за употреба на алкохол и/или злоупотреба с
наркотични вещества се извършва в следния
алгоритъм:
1. Установяването на употреба/неупотреба на
алкохол се извършва чрез изпитване на изди
шан въздух от изследваното лице с техническо
средство.
1.1. Изпитването на издишан въздух се извърш
ва в присъствие на екипа за внезапна проверка.
1.2. При положителен резултат, съответстващ
на съдържание на алкохол в кръвта над 0,50 грама
на литър (g/l), медицинското лице от екипа за
внезапна проверка взема двойна кръвна проба
от изследвания военнослужещ във вакутейнери
с натриев флуорид.
Кръвните проби трябва да се вземат от ве
нозна кръв, всяка с обем не по-малко от 2,0
ml, като мястото на убождане се дезинфекцира
с разтвор на сублимат 1:1000 (за целта не се
използва алкохол!).
На вакутейнерите се изписват името и ЕГН на
изследваното лице и датата и часът на вземане
на кръвната проба.
Вземането на кръвните проби се описва в
протокол за вземане на проби за установяване
употреба/неупотреба на алкохол и/или нарко
тични вещества (приложение № 2), който се
подписва от членовете на екипа за внезапна
проверка и от изследваното лице и е неразделна
част от двойната кръвна проба.
2. Установяването употреба/неупотреба на
наркотични вещества се извършва чрез изпит
ване на проба урина от изследваното лице с
техническо средство.
2.1. За даване на проба урина на изследваното
лице се предоставя запечатана в плик чаша. Из
следваното лице дава урина в присъствие на член
на екипа за внезапна проверка. Количеството
на урината трябва да бъде не по-малко от 50 ml.
В присъствие на екипа за внезапна проверка се
извършва изпитване на пробата за съдържание
на наркотични вещества с техническо средство.
2.2. При положителен резултат от изследва
нето на урината с техническо средство пробата
урина се разпределя поравно в два съда за проби,
като всеки съд трябва да съдържа не по-малко
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от 20 ml от пробата. В този случай от изследва
ното лице се взема и двойна кръвна проба във
вакутейнери с хепарин, като всяка от пробите
трябва да съдържа не по-малко от 5 ml кръв.
Съдовете се запечатват в присъствието на екипа
за внезапна проверка и на изследваното лице. На
всеки от съдовете се изписват името и ЕГН на
изследваното лице и датата и часът на вземане
на пробите. Вземането на проба урина и кръв се
описва в протокол за вземане на проби за уста
новяване употреба/неупотреба на алкохол и/или
наркотични вещества (приложение № 2), който
се подписва от членовете на екипа за внезапна
проверка и от изследваното лице и е неразделна
част от двойните проби урина и кръв.
2.3. Клиничният токсиколог от екипа за вне
запна проверка след преглед на изследваното
лице попълва в два екземпляра протокол за
медицинско изследване за употреба на алкохол
и/или наркотично вещество (приложение № 7),
единият от които предава на командира (начал
ника) на военното формирование/ръководителя
на съответната структура и при необходимост
насочва военнослужещия за диагностично уточ
нение в Клиниката по интензивна токсикология
и алергология на ВМА – София.
3. Кръвните проби и/или пробите урина заедно
с протоколите за вземане на проби се запечатват
в транспортен контейнер, индивидуален за про
бите на всяко изследвано лице, в присъствието на
всички членове на екипа за внезапна проверка
и представител от командването, след което
се прави опис на всички проби и протоколи,
налични в контейнера.
4. Транспортният контейнер се съхранява и
транспортира до специализираната лаборатория
на ВМА в хладилна чанта при температура не
по-висока от 10 °С.
5. Транспортирането и предаването на транс
портните контейнери с проби кръв и/или урина
в специализирана лаборатория за лабораторно
изследване се осъществява от определено от
ръководителя на екипа за внезапна проверка
длъжностно лице в срок до 48 часа от вземане
на пробите.
6. Предаването на пробите в специализира
ната лаборатория се извършва с протокол за
предаване/приемане на проби за лабораторно
изследване (приложение № 4).
7. Едната от двойните проби (кръв, урина)
се анализира по валидиран лабораторен метод
в специализираната лаборатория, където е из
пратена за изследване, за веществата, за които
изследването с техническо средство е показало
положителен резултат, в срок до 7 дни от пред
ставянето на пробата в лабораторията.
8. Другата (втората) от двойните проби (кръв,
урина) се съхранява неразпечатана (неотваряна) в
лабораторията до 60 дни от деня на представяне
в лабораторията.
9. Резултатите от лабораторното изследване
на изпратените проби се описват в протокол за
химическа експертиза за определяне концентра
цията на алкохол и/или наркотично вещество в
кръв/урина (приложение № 6) и се предават на
заявителя по ред, определен от началника на ВМА.
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III. В случаите по чл. 9, т. 4 и чл. 10, ал. 1,
т. 2 вземането, тестването, опаковането, транс
портирането и лабораторното изследване на
издишан въздух и проби от урина и/или кръв
при изследване за употреба на алкохол и/или
злоупотреба с наркотични вещества се извършва
в следния алгоритъм:
1. При съмнение за употреба на алкохол
и/или друго наркотично вещество от военно
служещ във въоръжените сили на Република
България командирът (началникът) на военното
формирование/ръководителят на съответната
ст ру кт у ра, където сл у ж и военносл у жещи ят,
назначава комисия, която да извърши проверка
за употреба на алкохол и/или друго наркотично
вещество.
1.1. Комисията извършва проверка за съ
държание на алкохол в издишан въздух и/или
за съдържание на друго наркотично вещество
в урина.
1.1.1. Проверка на издишан въздух се извършва
в присъствие на комисия.
1.1.2. При положителен резултат, съответ
стващ на съдържание на алкохол в кръвта над
0,50 g/l, изследваният военнослужещ се изпраща
с талон за медицинско изследване (приложение
№ 3) за вземане на кръвна проба за лабора
торно изследване в най-близкото медицинско
подразделение на ВМА и/или в Диагностичноконсултативни центрове в договорни отношения
с Министерството на отбраната, където трябва
да се яви не по-късно от 3 часа от момента на
проверката с техническото средство, съпрово
ден от придружител, назначен със заповед на
съответния командир (началник) на военното
формирование или ръководител на съответната
структура, както следва:
– в спешния токсикологичен кабинет на
Клиниката по токсикология и алергология на
МББАЛ – София;
– в токсикологичен кабинет на МББАЛ –
Варна;
– в токсикологичен кабинет на МББАЛ –
Пловдив,
– в токсикологичен кабинет МББАЛ – Пле
вен;
– в токсикологичен кабинет към ДКЦ „Свети
Георги Победоносец“ – ЕООД, Бургас.
Резултатът от изследването се докладва на
командира (началника) на военното формиро
вание/ръководителя на съответната структура.
1.1.3. Проверка за установяване на наркотични
вещества се извършва чрез изпитване на проба
урина от изследваното лице.
1.1.3.1. За даване на проба у рина на из
следваното лице се предоставя чиста чаша.
Изследваното лице дава урина в присъствие
на представител от комисията от същия пол.
Медицинско лице от военното формирование/
съответната структура извършва изпитването
на пробата урина с техническото средство и
отчита резултата в присъствие на членовете
на комисията. Резултатът от изследването се
докладва на командира на военното формиро
вание/ръководителя на съответната структура.
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1.1.3.2. При положителен резултат от изследва
нето на урината с техническо средство изследва
ният военнослужещ се изпраща в специализирана
лаборатория с талон за медицинско изследване
(приложение № 3), с който той трябва да се яви
не по късно от 6 часа в едно от медицинските
подразделения на ВМА и/или в Диагностичноконсултативни центрове в договорни отношения
с Министерството на отбраната по т. 1.1.2 за
вземане на проба урина и/или кръв за лабора
торно изследване.
2. При явяване на изпратен с талон за медицин
ско изследване военнослужещ в подразделенията
на ВМА и/или в Диагностично-консултативни
центрове в договорни отношения с Министер
ството на отбраната в амбулаторния журнал на
кабинета се регистрират следните данни:
– пореден номер;
– звание, трите имена по документ за само
личност, военно формирование, населено място;
– дата и час на явяване;
– номер и дата на издаване на талона за
медицинско изследване;
– час на вземане на пробата кръв и/или урина;
– дата на изпращане на кръвта и/или урината
в специализираната лаборатория за лаборатор
но изследване (да се нанася допълнително при
изпращането на пробата).
2.1. Лекарят в кабинета извършва клиничен
преглед, освидетелстване и задължително по
пълва протокол за медицинско изследване за
употреба на алкохол и/или наркотично вещество
(приложение № 7), в който се описват поведе
нието, общото психично и соматично състояние
на лицето, поведенческите реакции, степента на
промяна в съзнанието, ориентацията, паметта,
абстинентните прояви, когато има такива, и
резултатите от изследването за употреба на
алкохол и/или наркотични вещества, ако е из
вършено такова.
2.2. Резултатът от освидетелстването, събра
ните анамнестични и клинико-диагностични
данни, доказващи заболявания (диабет, епи
лепсия и др.), и приетите от военнослужещия
лекарства през последните 48 часа се вписват
в протокол за медицинско изследване за упо
треба на алкохол и/или наркотично вещество
(приложение № 7).
2.3. При необходимост от диагностично уточ
нение на състоянието клиничният токсиколог
от токсикологичния кабинет на съответната
болнична база насочва военнослужещия към
Клиниката по токсикология и алергология на
ВМА – София.
2.4. При медицинския преглед в кабинета се
вземат проби кръв и/или урина за химическо
изследване, както следва:
2.4.1. При изследване за употреба на алкохол
се взема двойна кръвна проба 2 х 2 ml кръв във
вакутейнери с натриев флуорид, като вакутейне
рите се напълват до максималния им капацитет.
2.4.2. При изследване за употреба на упойва
що вещество се взема двойна проба урина 2 х
20 ml в съдове за урина и/или 2 х 5 ml кръв във
вакутейнери с хепарин и без гел.
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2.4.3. На вакутейнерите с взетите проби кръв
и съдовете с взетите проби урина четливо се
надписват трите имена и ЕГН на изследваното
лице, датата и часът на вземане на пробата.
2.4.4. Вземането на кръв за изследване на
алкохол се извършва в срока, определен в талона
за медицинско изследване.
Кръвта за изследване за алкохол да се взема
след дезинфекция с 1 на хиляда воден разтвор
на сублимат! За целта да не се използва алкохол!
2.4.5. При обективна невъзможност лекарят да
вземе кръв за изследване в посочения срок той
отбелязва в протокола за медицинско изследване
(приложение № 7) причините за забавянето и
часа на реалното вземане на кръвната проба.
2.4.6. В случай че военнослужещият откаже да
бъде изследван, отказът се отразява от лекаря в
протокола за медицинско изследване (приложение
№ 7) и се удостоверява с подпис на изследвания
и/или на двама свидетели.
2.4.7. Пробите кръв се съхраняват при тем
пература +4÷8 °С.
2.4.8. Пробите от кръв и урина заедно с та
лона за медицинско изследване и съставеният
протокол за медицинско изследване се запечат
ват в транспортен контейнер и се изпращат в
най-близката от определените със заповед на
началника на ВМ А специализирани лабора
тории за изследване наличието на алкохол и/
или наркотични вещества по длъжностно лице,
определено от ръководителя на болничната база
или от лекаря на кабинета по токсикология, не
по-късно от 48 часа след вземането на пробите.
2.4.9. В случаите по т. 2.4.8 в кабинета се по
пълва протокол за предаване/приемане на проби
за лабораторно изследване (приложение № 4).
Протоколът се подписва от лекаря от кабинета
по токсикология и се регистрира с изходящ номер
по установения ред.
3. Изследването на кръвна проба или проба ури
на за наличие на наркотични вещества се извършва
в Токсикохимична лаборатория на МББАЛ –
София, и в Лаборатория по хроматография на
МББА Л – Варна, или дру ги определени със
заповед на началника на ВМА специализирани
лаборатории.
3.1. Изследването за употреба на алкохол се из
вършва по валидиран газхроматографския метод.
Анализът се извършва най-малко двукратно, като
резултатите в отчетената крайна концентрация
не трябва да се различават с повече от 0,04 g/l.
3.2. Изследването за употреба на наркотично
вещество да се извършва по валидиран хрома
тографски – масспектрален метод.
4. Изследва не на п роби т е за х им и ческа
експертиза и изчисленията на резултатите се
извършват от химик (експерт) от специализи
раната лаборатория.
5. Резултатите от изследването се отразяват в
протокол от химическа експертиза за определяне
концентрацията на алкохол и/или наркотично
вещество в кръв/урина (приложение № 6) и се
вписват в лабораторна книга, като се отбелязват:
– датата и часът на получаването на пробите;
– броят и видът на пробите;
– начинът на затваряне и опаковане;
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– количеството и видът на съдържанието;
– надписът на етикета;
– кой и откъде изпраща пробите;
– датата и часът на химическото изследване;
– резултатът от химическото изследване и
методиката, по която е проведено.
6. Протоколите за химическа експертиза и
вписаните в лабораторната книга резултати се
подписват от химика (експерт), извършил ана
лиза, и от завеждащия лаборатория (или негов
заместник).
7. В седемдневен срок от извършване на из
следването протоколите от химическа експертиза
за определяне концентрацията на алкохол и/или
наркотично вещество в кръв/урина (приложение
№ 6), медицинско изследване за употреба на
алкохол и/или наркотично вещество (приложе
ние № 7) и талонът за медицинско изследване
(приложение № 3) се изпращат във военното
формирование/съответната структура, откъдето
е изследваният военнослужещ, по ред, опреде
лен от началника на ВМА, като копие от тях се
съхранява в съответната регистратура.
8. След химическото изследване едната от
двойните проби кръв и/или урина се съхранява
в специализираната лаборатория до 60 дни от
вземането на пробите при температура -20 °С.
9. Повторно изследване на проби се извършва
в случаите, когато това е поискано от коман
дира на военното формирование/ръководителя
на съответната структура, ЦВМК, военния съд,
органите на военното досъдебно производство или
изследваното лице (за негова сметка) в рамките
на срока за съхранение на пробите.

Приложение № 2
към чл. 12
ПРОТОКОЛ
за вземане на проби за установяване употреба/
неупотреба на алкохол и/или наркотични вещества от военнослужещи във въоръжените сили
на Република България
Днес, ............./ .........../ ............./ ................/,
(час)
(ден)
(месец)
(година)
съгласно заповед на .............../ .............../ .............
(документ) (номер) (дата)
за проверка за употреба/неупотреба на алкохол
и/или наркотични вещества от военнослужещия
..................................................................................
(звание, име, презиме, фамилия, ЕГН, военно фор
мирование)
бяха взети проби:
– венозна кръв, в два броя вакутейнери от
(2) ml
– урина, в два броя контейнери от (50) ml
(ненужното се зачерква)
Пробите са взети на основание положителен
резултат за съдържание на:
– алкохол............................................................
(вид и показания на техническото средство)
– наркотично вещество....................................
(вид по показания на
техническото средство)
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Изследваният военнослужещ потвърждава/
отрича употребата на
(ненужното се зачерква)
..................................................................................
Взел пробите:
Изследван
______ ( )
военнослужещ:
______ (
)
Ръководител на ЕВП: ………………… (
Членове на ЕВП: 1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ (
2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (
3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (

)
)
)
)

Приложение № 3
към чл. 13
ТАЛОН ЗА МЕДИЦИНСКО ИЗСЛЕДВАНЕ
Подписан(ият)(aта) ..........................................
на длъжност ...................... във военно формиро
вание ...................... гр. ..........................................
в присъствие на ....................................................
извърших проверка за употреба на алкохол/
злоупотреба с наркотични вещества (ненужното
се зачерква)
на военнослужещия ..............................................
от военно формирование .....................................
гр./с. ........................................................................
притежаващ л.к. № ................., издадена на........
от МВР ............................, с ЕГН ..........................
Извършената предварителна проба с ...........
за .......................... показва положителен/отрица
телен (ненужното се зачерква) резултат (отчетена
стойност ..............).
Протоколът за медицинското заключение
и протоколът за химическа експертиза да се
изпратят на ............................................................
във военно формирование .......... гр. .................
(място на извършване на проверката)
Подпис: .............................................................
Подписаният ....................................................
от военно формирование ................ гр. ..............
удостоверявам, че препис от този талон ми бе
връчен в ... ч. и ... мин. на .............. 201 ...... г.
Уведомен съм, че трябва да се явя в ...........
(лечебно заведение) до ......... ч. от връчването на
този талон.
Изследван военнослужещ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(подпис)
Подписаните 1. .................................................
с ЕГН ..........................., на длъжност ..................
във военно формирование ..................................
гр. ............................................................................
2. ................................................
с ЕГН ............................, на длъжност .................
във военно формирование ..................................
гр. ............................................................................
удостоверяваме, че
военнослужещият ............................................
отказва да получи настоящия „Талон за ме
дицинско изследване“.
Свидетел: 1 ................
(подпис)
2 .................
(подпис)
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Приложение № 4
към чл. 13
ПРОТОКОЛ
за предаване/приемане на проби за лабораторно изследване
в .................................................... лаборатория
Днес, ........................, в .....................................
лаборатория при ...................................................
Бяха представени ....................... проби (кръв)
(урина) от:
1...........................................................................
(звание, име, фамилия, ЕГН, военно формиро
вание)
2...........................................................................
(звание, име, фамилия, ЕГН, военно формиро
вание)
3...........................................................................
(звание, име, фамилия, ЕГН, военно формиро
вание)
Пробите се изпращат за лабораторно изслед
ване на ....................................................................
Предал пробите ............................. (

)
(име,
фамилия,
подпис)

Приел пробите лекар токсиколог .................
.............................................................. (
)
(име, фамилия, подпис)

Приложение № 5
към чл. 14, ал. 2
ПРОТОКОЛ
за отказ на военнослужещия да участва в изследване за употреба на алкохол и/или злоупотреба
с наркотични вещества
(попълва се от екипите за внезапна проверка или
комисията, назначена със заповед на командира/
ръководителя по чл. 10, ал. 1, т. 2)
Днес, ................. екип (комисия), назначен/а
със заповед № ............... на ................ , в състав:
Ръководител: .....................................................
(звание, име, фамилия)
Членове: 1 .........................................................
(звание, име, фамилия)
2 .........................................................
(звание, име, фамилия)
3 .........................................................
(звание, име, фамилия)
Установихме, че военнослужещият ..............
..................................................................................
(звание, име, фамилия, ЕГН, военно формирование)
отказва да участва във внезапна проверка за:
..................................................................................
(описват се подробно фактите и обстоятелства
та по отказа)
..................................................................................
..................................................................................
Ръководител: .....................................................
(звание, име, фамилия)
Членове: 1 .........................................................
(звание, име, фамилия)
2 .........................................................
(звание, име, фамилия)
3 .........................................................
(звание, име, фамилия)
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Запознат с протокола:
..................................................................................
(звание, име, фамилия,
военнослужещ:
ЕГН, военно формирование
____________
на военнослужещия)
(подпис)

Приложение № 6
към чл. 15
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТОКСИКОХИМИЧЕ
СК А ЛАБОРАТОРИЯ
ПРОТОКОЛ
от химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол и/или наркотично вещество
в кръв/урина
№ .........../........ 201 ... г.
Днес, ........ 201..г., в ..... ч. подписаният .......
..................................................................................
химик-експерт в специализираната/акредитирана
токсикохимическа лаборатория при ..................
................................................................................. ,
извърших лабораторно изследване за съдържание
на алкохол/наркотично вещество на проба кръв/
урина, взета от лицето ........................................ ,
ЕГН ............................., от под. ............................. ,
гр. ……………………. ул. ........................... № ..............
Пробите за химическо изследване се изпращат
от .............................................................................
с писмо № .........../ ............................... 201 ...... г.,
получено в химическата лаборатория с колетна
пратка/донесено на ръка на ... ....201.. г.
Опаковката на пробите е с нарушена/ненару
шена цялост (ненужното се зачерква).
Вид на пробите:
Материалът е изследван за:
1. етилов алкохол по метод ............................
2. наркотично вещество по метод: ...............
Заключение
В изпратените за изследване проби кръв/
урина, взети от лицето, се доказа/не се доказа
присъствие на етилов алкохол в количество ......
............................................................................ g/l
В изследваните проби кръв, взети от същото
лице, се доказа/не се доказа наличие на нарко
тично вещество: ....................................................
Извършил изследването: ...................
Завеждащ лаборатория: .....................

Приложение № 7
към чл. 16, т. 3
ПРОТОКОЛ
за медицинско изследване за употреба на алкохол
и/или наркотично вещество
Подписаният д-р ............................................. ,
лекар в ....................................................................
..............................., днес ........................... 201 ... г.
в ... ч. и ... мин. взех кръв/урина от .................
............................, ЕГН ........................................... ,
от военно формирование .....................................
в гр. (с.) ......................., адрес ...............................
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Предварителното изпитване за употреба на
алкохол и/или наркотично вещество е извършено
на ............. (дата) 201... г. в ... ч. в ..... (място)
I. Алкохол
1. Предварителна
проба за алкохол
1.1. „Алконал“ – 	
индикаторна
тръбичка
1.2. „Алкотест 7010
Дрегер“
1.3. „Алкотест 7310
Дрегер“
1.4. „Алкотест 7410
Дрегер“
1.5. „Алкомер – 942“
1.6. „Алкомер – 931“
1.7. ...............
3. Вид на алкохолната
напитка
5. Време на
консумацията
Дата .....
Час ......
7. Мирис на алкохол

2. Данни от лицето
за употреба на алкохол
2.1. Отрича
2.2. Употребил

4. Количество

6. Субективни
оплаквания
6.1. Не съобщава
6.2. Какви ............
8. Наличие на
абстинентни явления
7.1. Да
8.1. Не се установяват
7.2. Не
8.2. Какви ..............
9. Координация
10. Съзнание
9.1. Запазена 	 – ясно съзнание
9.2. Нарушена 	 – нарушено съзнание
(сомнолентност,
сопор, кома)
11. Нистагъм
12. Поведение
11.1. Има
12.1. Адекватен
11.2. Няма
12.2. Възбуден
11.3. Времетраене
12.3. Агресивен
12.4. Психомоторно
потиснат
13. Словесен контакт 14. Употребени
лекарства в
последните 24 часа
13.1. Не се установява 14.1. Не
13.2. Установява се
14.2. Да
– активен
а) какви
– пасивен
б) количество
в) повод
г) с лек. предписание
д) без лек. предписание
15. Заболявания
15.1. Отрича
15.2. Диабет
15.3. Болести на обмяната
15.4. Чернодробни заболявания
15.5. Епилепсия
15.6. Прекарани черепно-мозъчни травми
или заболявания
15.7. Психични
15.8. Други
II. Наркотични вещества .................................
1. Обяснения на лицето 6. Субективни
за употреба
оплаквания
1.1. Отрича
6.1. Не съобщава
1.2. Употребил
6.2. Какви ...............
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2. Наркотично
7. Наличие на
вещество
абстинентни явления
2.1. Вид ...............
7.1. Не се установяват
2.2. Количество ......
7.2. Какви ................
2.3. Дата и час на
8. Съзнание
употребата
2.4. Повод ............	 – ясно съзнание
2.5. Заболяване 	 – нарушено съзнание
............................
(сомнолентност,
сопор, кома)
2.6. с лек.
9. Поведение
предписание
9.1. Адекватен
2.7. без лек.
9.2. Възбуден
предписание
9.3. Агресивен
3. Координация
9.4. Психомоторно
3.1. Запазена
потиснат
3.2. Нарушена
4. Нистагъм
10. Употребени
лекарства в
последните 24 часа
4.1. Има
10.1. Не
4.2. Няма
10.2. Да
4.3. Времетраене
а) какви
5. Словесен контакт
б) количество
5.1. активен
в) повод
5.2. пасивен
г) с лек. предписание
д) без лек. предписание
11. Зеници
Военнослужещият отказва да даде урина и
кръв за изследване:
..................................................................................
(описват се подробно фактите и обстоятелствата
по отказа)
..................................................................................
..................................................................................
Подписаният ................................................... ,
ЕГН ..................................., удостоверявам, че
военнослужещият ............................................
..................................................................................
отказва да даде урина и кръв за изследване.
Свидетел: ..................... (подпис)
Консултации .....................................................
..................................................................................
..................................................................................
Медицинско обсъждане ..................................
..................................................................................
..................................................................................
Медицинско заключение. Диагноза по МКБ-10
..................................................................................
..................................................................................
Лекар: ...................

Приложение № 8
към чл. 22, т. 1
Алгоритъм на психологичната дейност при установена употреба на алкохол и злоупотреба с
наркотични вещества
Психологичната работа при случаи на упо
треба на алкохол и злоупотреба с наркотични
вещества се структурира във времева рамка от
3 (три) месеца след взето експертизно решение
от ЦВМК. Дейността протича в следната по
следователност:
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– След установяване на употреба на алкохол
или злоупотреба с наркотични вещества се про
вежда първоначална психологична работа (през
1-вия месец), която включва:
• прилагане на психологични методики за
установяване на индивидуални характеристики,
водещи до предразположение на военнослужещия
към нежелано поведение, свързано с употреба на
алкохол и/или злоупотреба с наркотични вещества,
както и с оценка на индивидуалната склонност на
военнослужещия към употреба на алкохол и нар
котични вещества; на основата на резултатите от
психологичните методики и полустандартизирано
интервю специалистите психолози от съответните
военни формирования/структури изготвят план за:
• индивидуална психологична работа, която
се провежда най-малко веднъж седмично;
• групова психологична работа, която се про
вежда най-малко два пъти месечно;
• организационна психологична работа – спе
циалистите психолози предлагат своята експертна
оценка за идентифицираната ситуация на команди
рите/ръководителите с цел подпомагане процеса на
вземане на своевременни организационни решения.
В тази връзка командирите/ръководителите следва
да планират и организират провеждането на обу
чителна и тренингова работа с различни категории
военнослужещи, като при необходимост да привличат
и специалисти от ЦПЗП.
Всеки индивидуален случай, както и процесът на
груповата работа се документират и обобщават от
специалистите, провеждащи консултирането, като
резултатите от извършените дейности и оценката
на случая се изпращат в месечен анализ до ЦПЗП
по команден ред.
На тази основа при необходимост се предлага
на командирите/ръководителите идентифицираните
военнослужещи да се насочат към специализира
ните психиатрични и психологични звена на ВМА
за включване в допълнителни програми и/или
терапевтични дейности.
– През втория месец индивидуалната и групо
вата психологична работа продължават със същата
честота съобразно потребностите и достигнатите
на предходното ниво резултати.
С цел проследяване динамиката и оценка на
случаите и получените резултати се изготвя месечен
анализ до ЦПЗП по команден ред.
– Заключителната психологична работа през
третия месец включва:
• индивидуалната и групова работа, която
продължава със същата честота;
• прилагат се психологични методики за уста
новяване на индивидуалната промяна след проведе
ната психологична работа, оценка на личностовата
стабилизация и вероятността от бъдещи прояви от
рисково поведение, свързано с употреба на алкохол
и злоупотребата с наркотични вещества;
• оценката и анализът на постигнатите резулта
ти през целия тримесечен период се представят под
формата на протокол (приложение № 9) за всеки
индивидуален случай до командира/ръководителя;
• въз основа на резултатите от проведената
психологична индивидуална и групова работа
с военнослужещите специалистите психолози
от военните формирования/съответните струк
тури изготвят обобщени анализи до ЦПЗП по
команден ред.
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– В цялостния процес на психологична работа
е необходимо постоянно взаимодействие между
специалистите психолози във военните формиро
вания/съответните структури, специалистите от
медицинските структури и преките командири/
ръководители. При извършване на психологичната
работа е необходимо да се спазват принципите на
своевременност, реалистична оценка на ситуация
та, конфиденциалност и прилагане съвременните
стандарти за добра практика.
На базата на получените месечни и тримесечни
анализи на военните формирования/съответните
структури ЦПЗП изготвя обобщени годишни анализи
за наркологичната ситуация и установените случаи
на употреба на алкохол и наркотични вещества във
въоръжените сили на Република България.

Приложение № 9
към чл. 22, т. 1
ПРОТОКОЛ
за проведена психологична работа
с ..............................................................
(звание, име, презиме, фамилия)
военно формирование ...................., ЕГН
на основание експертизно решение на ЦВМК
№ ............./.................... г.
Данни от психологичното интервю в началото
на психологичната работа:
.....................................................................................
.....................................................................................
Описание на психологичната работа (включва
оценка и динамика на случая, описание на про
цеса на базата на индивидуалните консултации и
групова работа):
.....................................................................................
.....................................................................................
Оценка на ефективността на проведената психо
логична работа (включва анализ на личностовите и
поведенческите стратегии за справяне с проблема,
равнище на самоконтрол и самооценка, социално/
професионално функциониране):
.....................................................................................
.....................................................................................
Прогноза (прогнозата се базира на петстепенна
скала, където въз основа на цялостното описание и
анализ на случая се дава една от следните степени
на вероятност от повторна употреба на алкохол
и/или използване на наркотични вещества, както
следва):
1 – не се прогнозира повторна употреба на ал
кохол и/или използване на наркотични вещества;
2 – прогнозира се минимална вероятност за
повторна употреба на алкохол и/или използване
на наркотични вещества;
3 – съществува слаба вероятност за повторна
употреба на алкохол и/или използване на нарко
тични вещества;
4 – съществува силна вероятност от повторна
употреба на алкохол и/или използване на нарко
тични вещества;
5 – наличност на много висок риск от повторна
употреба на алкохол и/или използване на нарко
тични вещества.
6636
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-114
от 12 юли 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и
3 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета
на Община Велико Търново след Решение № 150
по протокол № 16 от 29.03.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Велико Търново, становище от Реги
оналния инспекторат по образованието – Велико
Търново, съгласувателно писмо с вх. № 0214-32
от 20.06.2012 г. от министъра на физическото
възпитание и спорта и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 от
20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед
№ РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на министъра на
образованието, младежта и науката, поради
провеждане на държавна политика в областта на
спорта откривам Спортно училище – гр. Велико
Търново, с адрес: ул. Георги Измирлиев 2.
Финансирането се осъществява чрез бюджета
на Община Велико Търново.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър: С. Игнатов
6800

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-433
от 4 юни 2012 г.
На основание чл. 39 във връзка с чл. 33, ал. 1,
т. 2 и чл. 43 от Закона за защитените територии
(ЗЗТ) с цел опазване на растителен вид – тракийски
клин (Astracantha thracica (Griseb.) Podl.), и неговото
местообитание:
1. Обявявам защитена местност „Тракийски
клин“ в землището на с. Сотиря, община Сливен,
област Сливен, с площ 302,430 дка.
2. Защитена местност „Тракийски клин“ включва
имоти с номера 106027 и 106028 съгласно картата
на възстановената собственост за землището на с.
Сотиря, ЕКАТТЕ 68117, община Сливен, област
Сливен, с обща площ 302,430 дка.
3. В границите на защитената местност се
забранява:
3.1. промяна на предназначението и начина на
трайно ползване на земята;
3.2. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
3.3. паша на домашни животни от месец май
до началото на месец юли;
3.4. залесяване;
3.5. палене на огън.

4. След влизане в сила на заповедта, РИОСВ –
Стара Загора, да предприеме необходимите действия
по отразяване на защитената местност в картата
на възстановената собственост за землището на с.
Сотиря, ЕКАТТЕ 68117, община Сливен, област
Сливен.
5. Защитената местност да се впише в Дър
жавния регистър на защитените територии при
Министерството на околната среда и водите.
6. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоред
би на Закона за защитените територии.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на
Административнопроцесуалния кодекс пред Вър
ховния административен съд в едномесечен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Караджова
6557

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 251
от 18 юни 2012 г.
за проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Крушовец“, разположена
в землищата на селата Трапоклово и Драгоданово,
община Сливен, област Сливен
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за
подземните богатства и § 105, ал. 2 на Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните
богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и протоколно ре
шение по т. 18 от протокол № 18 от заседанието на
Министерския съвет на 9 май 2012 г. разрешавам на
„Успех“ – АД, София, титуляр на разрешението, дру
жество, вписано в търговския регистър на Агенцията
по вписванията под ЕИК 110006052, със седалище и
адрес на управление София 1172, район „Изгрев“, ж.к.
Дианабад, ул. Пимен Зографски 4, бизнес сграда 2,
ет. 2, офис 1, да извърши за своя сметка проучване
на строителни материали – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства,
в площ „Крушовец“, разположена в землищата на
селата Трапоклово и Драгоданово, община Сливен,
област Сливен, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,71 кв. км.
3. Границите на площта са определени с коорди
нати на граничните є точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността про
учване, както правата и задълженията на титуляря
се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване
и добивът за технологични изпитания са определени
в работна програма, неразделна част от договора
за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
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7. Разрешението влиза в сила от датата на вли
зане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от ми
нистъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Крушовец“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

1

4658260

9512570

2

4658440

9512890

3

4658350

9513080

4

4657240

9512990

5

4657250

9512360

6

4657850

9512320

6558

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 627-УД
от 21 юни 2012 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с
чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов
надзор (ЗКФН), чл. 100, ал. 1, т. 1, предложение
второ от Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и на други предприятия за
колективно инвестиране Комисията за финансов
надзор отнема издадения с Решение № 950-УД
на КФН от 25.11.2009 г. лиценз на УД „Адамант
Кепитъл Мениджмънт“ – ЕАД, със седалище и
адрес на управление София, район „Възраждане“,
ул. Пиротска 120, вх. Б, ап. 3, за извършване на
дейност като управляващо дружество.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано пред Върховния админи
стративен съд в 14-дневен срок от съобщаването
му, което не спира неговото изпълнение.
За председател:
А. Джалъзов
6559

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-37
от 26 юни 2012 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и чл. 35, ал. 3 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за територията на поземлени имоти с
идентификатори: 53624.70.1, 53624.501.1, 53624.501.2,
с. Опълченец; 48372.110.1, с. Мирово; 53850.80.1,
53850.81.1, 53850.501.1, 53850.501.2, 53850.501.3,
53850.501.4, с. Оризово, община Братя Даскалови,
област Стара Загора, по трасето на железопътен
участък Пловдив – Михайлово от землищната гра
ница между с. Манолско Конаре, община „Марица“,
и с. Белозем, община Раковски, област Пловдив,
до изходна стрелка на гара Оризово (страна Черна
гора), с. Оризово, община Братя Даскалови, област
Стара Загора.
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Кадастралната карта и кадастралните регистри са
приети с протокол от 29.11.2011 г. на Службата по
геодезия, картография и кадастър – Стара Загора.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати от
подадените до съда жалби, след изтичане на срока
за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Ал. Лазаров
6504

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3257-П
от 3 юли 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, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 1, т. 3, ал. 2 и 3 от Устройственния правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизаци
онен контрол и протоколно решение № 1831 от
3.07.2012 г. на изпълнителния съвет Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на поземлен имот – частна дър
жавна собственост – идентификатор 07079.605.284,
с площ 2000 кв. м, намиращ се в Промишлена
зона – север, гр. Бургас (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 55 000 лв. (без
включен данък добавена стойност). Цената се офе
рира в левoве и се заплаща съгласно изискванията,
съдържащи се в тръжната документация.
2.2. Стъпка на наддаване – 5000 лв. (без включен
данък добавена стойност).
2.3. Депозитът за участие е парична вноска
10 000 лв. (без включен данък добавена стойност)
или равностойността им в евро, която се превежда
по банковата сметка на Агенцията за приватиза
ция и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане на
срока за подаване на предложения.
2.4. Тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Аксаков 29, стая 406, в срок
до 10-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ на цена
500 лв. (с включен данък добавена стойност) или
равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD. Плащането се извършва преди по
лучаване на тръжната документация. Разходите
по заплащането на тръжната документация са за
сметка на лицата.

С Т Р.

82

ДЪРЖАВЕН

2.5. Тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната доку
ментация. В случай че документът по предходното
изречение е съставен на език, различен от българ
ския, същият следва да бъде придружен с превод
на български език.
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 следпри
ватизационен контрол.
2.7. Не се допускат до участие в търга: кон
сорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската
държава; лица, които са в ликвидация; лица, които
са обявени в несъстоятелност, или са в производ
ство за обявяване в несъстоятелност, както и лица,
осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни
юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България.
2.8. Посещения и оглед на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизаци
онен контрол.
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. Утвърждава тръжната документация за про
дажба на имота и проекта на договор за прива
тизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер две на
сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в
съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 ЗПСК.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
6505

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 296
от 14 юни 2012 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община е постъпило заявление с
вх. per. № ГР-94-Б-14/2009 г. от Бойко Здравков
Михайлов, собственик на поземлен имот (ПИ) 1140
от кв. 5, УПИ XVI – общ., ж.к. Хаджи Димитър,
с искане за допускане на устройствена процеду
ра – изработване на ПУП – изменение на плана
за регулация и застрояване (ИПРЗ).
Към заявлението са приложени: скица № 94-00672 от 24.09.2007 г., нотариален акт № 105, том I,
per. № 3754, дело № 89/2007, Заповед № РД-09-115
от 26.02.2007 г. на кмета на район „Подуяне“, мо
тивирано предложение за изменение на подробния
устройствен план.
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С писмо № ГР-94-Б-14 от 11.03.2009 г. главният
архитект на София допуска изменение на плана
за регулация и застрояване с указани изисквания
от отделите в Направление „Архитектура и градо
устройство“ при Столичната община.
Със заявление вх. № ГР-94-Б-14 от 26.03.2009 г.
от Бойко Здравков Михайлов, подадено в На
правление „Архитектура и градоустройство“ при
Столичната община, е внесен проект за ИПРЗ
за ПИ 1140, УПИ XVI – общ., кв. 5, ж.к. Хаджи
Димитър.
С писмо изх. № ГР-94-Б-14/2009 от 3.04.2009 г.,
изпратено до Бойко Здравков Михайлов, е указано
проектът за ИПРЗ за ПИ 1140, УПИ XVI – общ.,
кв. 5, ж.к. Хаджи Димитър, да се приведе в съ
ответствие с Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове.
С молба вх. № ГР-94-Б-14/2009 от 3.04.2009 г. от
Бойко Здравков Михайлов чрез пълномощника му
съгласно пълномощно от 10.04.2009 г., нотариално
заверено от Любка Сотирова, per. № 2576 (нота
риус в район на действие Р.С. София, per. № 400
на Нотариалната камара), Владимир Георгиев е
внесен коригиран проект за ПУП.
С писмо изх. № ГР-94-Б-14 от 28.05.2009 г. до
кмета на район „Подуяне“ проектът за ИПРЗ е
изпратен за съобщаване на заинтересованите лица.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3 във
връзка с чл. 131 ЗУТ. С писмо № 66-02-130(2) от
27.07 2009 г. район „Подуяне“ връща проекта за
ПУП в Направление „Архитектура и градоустрой
ство“ при Столичната община с информацията,
че при обявяването няма постъпили възражения.
Проектът за ПУП – ИПРЗ е разгледан и при
ет от Общинския експертен съвет по устройство
на територията (ОЕСУТ) с протокол № ЕС-Г-92
от 13.10.2009 г., т. 41, със служебни предложения
проектът да се съгласува с „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД – 19.01.2011 г. Проектът отново
е разгледан от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-32 от
6.04.2010 г., т. 1, с решение да се докаже транспор
тен достъп до УПИ XVI, да се изпълнят условията
на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, след което проектът да се
обяви по чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
С писмо изх. № ГР-94-Б-14/2009 от 14.05.2010 г.
до Бойко Михайлов е указано да се изпълнят ре
шенията, взети от ОЕСУТ.
За коригирания проект е съобщено на заинте
ресованите лица по реда на чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
С писмо изх. № 94-00-957 от 14.05.2010 г. от
кмета на район „Подуяне“ и декларация от собстве
ника на ПИ 1036 от кв. 5, ж.к. Хаджи Димитър,
изразяват съгласието си за коригирания проект за
УПИ XVI – общ., УПИ XXV-1140 – „За офиси и
магазини“ и улица по о.т.130б-130в-130г.
Изработеният проект за ПУП – ИПРЗ отново
е разгледан от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-65 от
29.06.2010 г., т. 9, като е взето решение на основа
ние чл. 21, ал. 7 ЗОС да се изпрати в Столичния
общински съвет за одобряване след представяне
на договор по чл. 15, ал. 5 ЗУТ.
С писмо № ГР-94-Б-14/2009 от 16.07.2010 г. е
изпратено копие от протокола за сведение и из
пълнение на собственика и район „Подуяне“.
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Във връзка с процедурата по чл. 15, ал. 5 ЗУТ
е постъпило писмо от район „Подуяне“ чрез Сто
личната община № 08-06-1089 от 10.08.2010 г., което
е изпратено до дирекция „Общинска собственост“
при Столичната община по компетентност.
Предварителният договор за прехвърляне на
собственост на основание чл. 15, ал. 5 ЗУТ от
4.10.2011 г. е представен в Направление „Архитек
тура и градоустройство“ с писмо № ГР-94-Б-14/2009
от 15.11.2011 г.
С писмо № ГР-94-Б-14/2009 от 25.01.2012 г. заяви
телят внася дендрологично заснемане и експертна
оценка на растителност за обекта в изпълнение на
чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, съгласувана на 23.01.2012 г. с
дирекция „Зелена система“ при СО.
При така изложената фактическа обстановка от
правна страна се установява следното:
Административното производство е започнало
по искане на заинтересовано лице по смисъла на
чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131 ЗУТ, а именно
от собствениците на поземлен имот пл. № 1140.
От представените писмени доказателства се
установява, че имот пл. № 1140 на основание § 4,
ал. 1, т. 2 ПРЗЗКИР е нанесен със заповед № РД09-115 от 26.02.2007 г. на кмета на район „Подуяне“.
Предвид това е налице материалноправната пред
поставка на чл. 134, ал. 2, т. 2 ЗУТ за изменение на
подробния устройствен план за кв. 5, ж.к. Хаджи
Димитър, район „Подуяне“.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – сезиране на компе
тентния административен орган от заинтересовано
лице по чл. 135, ал. 1 ЗУТ със заявление по образец,
допуснато е изработването на проект за ПУП от
компетентния за това орган, внесен е проект, който
отговаря на мотивираното предписание, същият е
разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби на
ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
С оглед разпоредбата на чл. 14, ал. 4 ЗУТ за
осигуряване на лице (изход) към улица на УПИ
XIV – общ., е предвиден тупик от о.т. 130б-о.т.
130в-130г, който има ширина 3,5 м при спазване на
нормата на чл. 81, ал. 1 ЗУТ. Тупикът е с дължина,
по-малка от 100 м, предвид което не е необходимо
да завършва с уширение, осигуряващо обръщане
на автомобилите в обратна посока.
Имотите, предмет на плана по действащия общ
устройствен план на София, попадат в „Смесена
многофункционална зона със занижени параметри“
(Смф1). Предвиденото застрояване е допустимо в
зона (Смф1).
С проекта за изменение на плана за регулация
се променят границите на УПИ XVI и УПИ XXV
от кв. 5 и се продължава улица по о.т.130б-130в-130г.
Спазена е разпоредбата на чл. 15, ал. 3 ЗУТ, като
е сключен предварителен договор за прехвърляне
на собственост.
Проектът за ПУП е съгласуван с експлоатаци
онните дружества в съответствие с чл. 128, ал. 6
във връзка с чл. 121, ал. 2 ЗУТ.
Предвиденото изменение на плана за регула
ция – създаване на задънена улица от о.т.130б-о.т.
130в-130г, представлява мероприятие от публичен
характер съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради кое
то компетентен да одобри проекта на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 1, чл. 134,
ал. 2, т. 2, чл. 14, ал. 4, чл. 15, ал. 3 във връзка с
чл. 15, ал. 5, чл. 81, ал. 1 ЗУТ, т. 21 от приложение
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-32 от 6.04.2010 г., т. 1, и № ЕС-Г-65 от
29.06.2010 г., т. 9, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява изменение на плана за регулация
на ж.к. Хаджи Димитър, кв. 5, УПИ XVI – общ.,
като се обособяват нови УПИ XVI – общ., и
XXV-1140 – „За офиси и магазини“; отваряне на
улица-тупик по о.т. 130б-130в-130г по кафявите
и зелените линии, цифри, текст и защриховки, с
корекциите в оранжев и виолетов цвят съгласно
приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на плана за
застрояване на ж.к. Хаджи Димитър, кв. 5, УПИ
XVI – общ., и XXV-1140 – „За офиси и магазини“,
съгласно приложения проект без допускане на
намалени отстояния към съседни имоти и сгради,
включително през улица.
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.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – Со
фия-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Подуяне“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство на
територията, архитектура и жилищна политика на
Столичния общински съвет.
Председател:
Е. Герджиков
6544
РЕШЕНИЕ № 298
от 14 юни 2012 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община е постъпило заявление
с вх. № ГР-70-00-496 от 11.11.2010 г. от „Булсат
ком“ – АД, с искане за даване на съгласие за
изработване на проект за ПУП – парцеларен план
за изграждане на оптичен кабел в землището на
с. Казичене между масиви 105, 121 и 157; между
масиви 157, 117 и 158; между масиви 158 и 37 и в
землището на с. Горни Лозен между масиви 37, 38,
39 и 42, 43 и 44, по КВС на съответните землища,
район „Панчарево“.
Към заявлението са приложени: лицензия за
изграждане, поддържане и използване на обществена
далекосъобщителна земна неподвижна спътникова
мрежа № 112-0115 от 14.03.2002 г., изменение на
лицензия № 112-0115-04 от 26.09.2006 г., удостовере
ние № 20100819152416 от 19.08.2010 г. от Агенцията
по вписванията, мотивирано предложение.
Заявлението с приложените към него доказател
ства е разгледано от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г109 от 7.12.2010 г., т. 15, като със Заповед № РД-
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09-50-1969 от 9.12.2010 г. на главния архитект на
Столичната община е допуснато изработването на
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план с предписания.
Със заявление вх. № ГР-70-00-496 от 16.12.2010 г.
са внесени проекти за одобряване на парцеларен
план в землището на с. Горни Лозен и с. Казичене
с обяснителна записка.
Със заявление вх. № ГР-70-00-496 от 28.03.2011 г.
са представени съгласувани проекти от „ЧЕЗ Раз
пределение България“ – АД, на 8.02.2011 г., „Софий
ска вода“ – АД, на 10.02.2011 г., „Виваком“ – АД,
от 3.02.2011 г., както и становище № 229-2238 от
21.02.2011 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“.
На основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ проектът е
съобщен на заинтересованите лица чрез обявле
ние в „Държавен вестник“ (бр. 5 от 2011 г.), като
съгласно писмо per. № 6602-430/2 от 25.02.2011 г.
на главния архитект на район „Панчарево“ в зако
ноустановения срок не са постъпили възражения,
предложения и искания.
Проектът е приет от OЕCУT по реда на чл. 128,
ал. 7 ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-40 от
17.05.2011 г., т. 7, със служебно предложение про
ектът да се преработи върху кадастралната карта
в частта на землището на с. Казичене.
Със заявление вх. № ГР-70-00-496 от 22.11.2011 г.
е внесен преработен проект върху действащата
кадастрална карта.
Изработеният проект на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ подлежи на обществено обсъждане по
реда на чл. 121, ал. 1 ЗУТ, което е наредено със
Заповед № РД-09-65 от 27.02.2012 г. на кмета на
район „Панчарево“. Резултатите от проведеното
обществено обсъждане са отразени в протокол от
23.03.2012 г. и са обобщени в доклад.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Настоящото административно производство е
инициирано от „Булсатком“ – АД, с цел обезпечаване
в устройствено отношение на електронни съобщител
ни съоръжения и свързаната с тях инфраструктура, а
именно оптичен кабел в землището на с. Казичене
от ПИ № 35239.6110.544 през планоснимачни райони
6110, 6111 и в землището на с. Горни Лозен през
планоснимачен район 6201 до ПИ № 44063.6201.232.
Заявителят е предприятие, което предоставя
обществени електронни съобщителни услуги и
има право да изгражда електронни съобщителни
съоръжения и свързаната с тях инфраструктура,
което е видно от представените лицензия за из
граждане, поддържане и използване на обществена
далекосъобщителна земна неподвижна спътникова
мрежа № 112-0115 от 14.03.2002 г. и изменение на
лицензия № 112-0115-04 от 26.09.2006 г.
По аргумент на ал. 3 на чл. 283 от Закона
за електронните съобщения предприятия, които
предоставят обществени електронни съобщителни
мрежи и услуги, са заинтересовани лица по смисъла
на чл. 124, ал. 3 ЗУТ.
Предвид горното заявителят има качеството на
заинтересовано лице по смисъла на чл. 124, ал. 3 ЗУТ.
С изработения проект са определени площта и
размерът на сервитутите около трасето на оптич
ния кабел в съответствие с чл. 7, т. 5 от Наредба
№ 5 от 2009 г. за реда и начина за определяне на
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размера, разположението и специалния режим
за упражняване на сервитутите на електронните
съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с
тях инфраструктура.
Проектът отговаря на предвижданията на ОУП
на СО, с което са спазени изискванията на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Спазени са изискванията на закона за съобща
ване на проекта и за провеждане на обществено
обсъждане.
Проектното решение е целесъобразно и е в
съответствие с изискванията на закона.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 130, ал. 1 ЗУТ
и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-40 от 17.05.2011 г.,
т. 7, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за парцеларен план за изграж
дане на отпичен кабел в землището на с. Казичене
от ПИ № 35239.6110.544 през планоснимачни райони
6110 и 6111 и в землището на с. Горни Лозен през
планоснимачен район 6201 до ПИ 44063.6201.232,
район „Панчарево“.
Решението може да бъде обжалвано пред Адми
нистративния съд – София-град, в 30-дневен срок
от съобщаването му.
Жалбите се подават чрез район „Панчарево“ и
се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура и
градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство на
територията, архитектура и жилищна политика на
Столичния общински съвет.
Председател:
Е. Герджиков
6545

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 284
от 21 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2 и ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Включва в годишния план за приватизация
за 2012 г. и открива процедура за приватизация на
обособени обекти от административна сграда, по
строена в поземлен имот с идентификатор № 10447.
502.189, с административен адрес ул. Н. Габровски
78, Велико Търново, представляваща: „Магазин,
разположен на партерен етаж, с идентификатор
10447.502.189.2.1 съгласно КККР на гр. Велико
Търново заедно със съответстващите на обособената
част идеални части от общите части на сградата и
идеални части от правото на собственост върху ПИ
с идентификатор № 10447.502.189 съобразно застро
ената площ на самостоятелния обект“; „Ресторант
с идентификатор 10447.502.189.6.4 съгласно КККР
на гр. Велико Търново заедно със съответстващи
те на обособената част идеални части от общите
части на сградата и идеални части от правото на
собственост върху ПИ с идентификатор № 10447.502.
189 съобразно застроената площ на самостоятелния
обект“; „Гараж, с идентификатор 10447.502.189.2.2
съгласно КККР на гр. Велико Търново заедно със
съответстващите на обособената част идеални части
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от общите части на сградата и идеални части от
правото на собственост върху ПИ с идентификатор
№ 10447.502.189 съобразно застроената площ на
самостоятелния обект“; „Гараж с идентификатор
10447.502.189.1.1 съгласно КККР на гр. Велико
Търново заедно със съответстващите на обособената
част идеални части от общите части на сградата
и идеални части от правото на собственост върху
ПИ с идентификатор № 10447.502.189 съобразно
застроената площ на самостоятелния обект“; „Гараж
с идентификатор 10447.502.189.1.2 съгласно КККР
на гр. Велико Търново заедно със съответстващите
на обособената част идеални части от общите части
на сградата и идеални части от правото на собстве
ност върху ПИ с идентификатор № 10447.502.189
съобразно застроената площ на самостоятелния
обект“ – обособени части от имуществото на „Ин
вестстрой – 92“ – ЕООД, Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с обособените обекти и дълготрайните активи
на обектите, сключването на договори за наем, за
съвместна дейност, за обезпечаване на вземания,
които имат за предмет обособените обекти по т. 1,
освен с разрешение на общинския съвет.
3. Възлага на общинската агенция за привати
зация да подготви и осъществи приватизационните
сделки за обектите по установения от закона ред
и приетите решения от общинския съвет.
Председател:
Н. Ашиков
6346
РЕШЕНИЕ № 285
от 21 юни 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 2, ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45, ал. 3 ЗДДС, чл. 5 и 6 от
Наредбата за търговете и конкурсите и Решение
№ 251 от 17.05.2012 г. Общинският съвет – гр. Ве
лико Търново, реши:
1. Приема анализ на правното състояние и
начална цена в размер 207 100 лв. за продажба
на обособен обект: „Офисни помещения“ с иден
тификатор 10447.502.189.2.4 съгласно КККР на гр.
Велико Търново, със ЗП 172,90 кв.м, разположени
на втори етаж от административна сграда, построена
в поземлен имот с идентификатор № 10447.502.189,
с административен адрес ул. Никола Габровски
78, Велико Търново, заедно със съответстващите
на обособената част идеални части от общите
части на сградата и право на строеж съобразно
застроената площ върху поземления имот, пред
ставляващ обособена част от имуществото на
„Инвестстрой – 92“ – ЕООД, Велико Търново.
Сделката е освободена от ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване 10 300 лв.
3. Търгът да се проведат при следните условия:
дата на търга – на 21-вия ден след датата на об
народване на решението в „Държавен вестник“;
начало на търга – 14 ч.; място на търга – голямата
зала на общината.
4. Утвърждава тръжна документация и договор
за продажба на обекта. Определя цена за продажба
на комплект тръжна документация в размер 300 лв.
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(с ДДС). Цената на тръжната документация да се
заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614
52 на общинската агенция за приватизация при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да
се получава от Общинската агенция за привати
зация – стая 419 на общината, след представяне
в агенцията на документ за извършено плащане.
5. За допускане до участие в търговете кандида
тите да внесат депозит в размер 62 000 лв. до 16 ч.
на последния работен ден, предхождащ датата на
търга, по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614
01 на общинската агенция за приватизация при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF.
6. Заплащането на договорената цена и сключ
ването на договор за продажба да се извърши в
30-дневен срок от датата на заповедта за опреде
ляне на купувач. Дължимата сума, представлява
ща разлика между договорената цена и внесения
депозит, да се заплати в левове по сметка № BG50
SOMB 9130 3224 7614 50 на общинската агенция за
приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане при
следните условия: начална вноска – не по-малка
от 30 на сто от определената цена; срок за издъл
жаване на остатъка – не по-голям от 24 месеца
считано от датата на сключване на договора, като
купувачът издължава остатъка по договореност
на равни вноски, всяка от които е дължима през
не повече от шест месеца; при закъснение от
графика върху неиздължената част започва да се
начислява законна лихва (ОЛП плюс 10), а при
забава с повече от 30 дни продавачът има право
едностранно да развали договора, без да дължи
връщане на получените до развалянето на договора
суми; заедно с началната вноска купувачът заплаща
пълния размер на дължимия ДДС; собствеността
на имота се прехвърля на купувача с подписването
на договора, като за периода до окончателното
изплащане на определената цена имотът се ипо
текира в полза на продавача.
7. Закупуване на тръжна документация – до
10 ч. на деня, предхождащ датата на търга; срок
за оглед на обекта – до 12 ч. на деня, предхождащ
датата на търга. Срок за подаване на документи
за участие в търга – до 17 ч. на деня, предхождащ
датата на търга, в стая 419 на общината.
8. Възлага на общинската агенция за прива
тизация да организира приватизационната сделка
за обекта по установения от закона ред и взетите
решения от общинския съвет.
9. При неявяване на купувачи повторен търг
ще се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия.
10. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг ще се проведат последва
щи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
датата за съответния повторен търг при условията
на това решение.
Председател:
Н. Ашиков
6347
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РЕШЕНИЕ № 286
от 21 юни 2012 г.
На основание чл. 4 , ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС, чл. 5, 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата
за търговете и конкурсите и във връзка с реше
ния № 123 от 23.02.2012 г. и № 197 от 19.04.2012 г.
Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Намалява с 15 на сто приетите с Решение
№ 197 от 19.04.2012 г. на Общинския съвет начални
цени и определя нови начални цени за продажба
на общински нежилищни имоти, както следва:
за „Незастроен поземлен имот с идентификатор
№ 10447.501.169 по КККР на гр. Велико Търново,
целият с площ 7213 кв.м, за който имот е отреден
УПИ ІІ – „За складова база на „Електроснабдява
не“ от кв. 2 по ПУП – ПР на гр. Велико Търново,
Западна промишлена зона – 163 336 лв., в която
не е включена стойността на дължимия ДДС;
за „Незастроен поземлен имот с идентификатор
№ 10447.501.178 по КККР на гр. Велико Търново,
целият с площ 16 187 кв.м, за който имот е отреден
УПИ І – „За филиал на творчески фонд на СБХ“
от кв. 5 по ПУП – ПР на гр. Велико Търново,
Западна промишлена зона – 781 133 лв., в която
не е включена стойността на дължимия ДДС;
за „Незастроен поземлен имот с идентификатор
№ 10447.501.122 по КККР на гр. Велико Търново,
целият с площ 10 015 кв.м, за който имот е от
реден УПИ ІV – „За производствени и складови
дейности“ от кв. 8 по ПУП – ПР на гр. Велико
Търново, Западна промишлена зона – 217 685 лв.,
в която не е включена стойността на дължимия
ДДС. Сделките се облагат с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочените в
т. 1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване при
стъпка на наддаване, както следва: за „Незастроен
ПИ с идентификатор № 10447.501.169 по КККР на
гр. Велико Търново, целият с площ 7213 кв.м, за
който имот е отреден УПИ ІІ – „За складова база
на „Електроснабдяване“ от кв. 2 по ПУП – ПР
на гр. Велико Търново, Западна промишлена
зона – 8100 лв.; за „Незастроен поземлен имот с
идентификатор № 10447.501.178 по КККР на гр. Ве
лико Търново, целият с площ 16 187 кв.м, за който
имот е отреден УПИ І – „За филиал на творчески
фонд на СБХ“ от кв. 5 по ПУП – ПР на гр. Велико
Търново, Западна промишлена зона – 39 000 лв.;
за „Незастроен поземлен имот с идентификатор
№ 10447.501.122 по КККР на гр. Велико Търново,
целият с площ 10 015 кв.м, за който имот е от
реден УПИ ІV – „За производствени и складови
дейности“ от кв. 8 по ПУП – ПР на гр. Велико
Търново, Западна промишлена зона – 10 800 лв.
3. Търговете да се проведат при следните усло
вия: дата на търга – на 21-вия ден след датата на
обнародване на това решение в „Държавен вестник“;
начало на търга – 14 ч.; място на търга – голямата
зала на общината.
4. Утвърждава тръжна документация и договори
за продажба за посочените обекти. Определя цена
за продажба на комплект тръжна документация за
отделен обект в размер 300 лв. (с ДДС), заплатени
по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на
общинската агенция за приватизация при „Общин
ска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMB BGSF. Тръжната документация се получава
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от общинска агенция за приватизация – стая 419
на общината, след представяне в агенцията на
документ за извършено плащане.
5. За допускане до участие в търговете кандида
тите да внесат депозит, както следва: за „Незастроен
поземлен имот с идентификатор № 10447.501.169
по КККР на гр. Велико Търново с площ 7213
кв.м – 49 000 лв.; за „Незастроен поземлен имот
с идентификатор № 10447.501.178 по КККР на гр.
Велико Търново с площ 16 187 кв.м – 234 300 лв.;
за „Незастроен поземлен имот с идентификатор
№ 10447.501.122 по КККР на гр. Велико Търново
с площ 10 015 кв.м – 65 000 лв.
Депозитът да бъде внесен до 16 ч. на послед
ния работен ден, предхождащ датата на търга,
по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на
общинската агенция за приватизация при „Об
щинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC
код SOMB BGSF.
6. Заплащането на договорените цени и сключ
ването на договори за продажба да се извърши в
30-дневен срок от датата на заповедта за определяне
на купувач. Дължимата сума заедно с начисления
ДДС, представляваща разлика между договорената
цена и внесения депозит, да се заплати в левове
по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на об
щинската агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB
BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.
За обектите се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от определената цена; срок
за издължаване на остатъка – не по-голям от
24 месеца считано от датата на сключване на
договора, като купувачът издължава остатъка по
договореност на равни вноски, всяка от които
е дължима през не повече от шест месеца; при
закъснение от графика върху неиздължената част
започва да се начислява законна лихва (ОЛП плюс
10), а при забава с повече от 30 дни продавачът
има право едностранно да развали договора, без
да дължи връщане на получените до развалянето
на договора суми; заедно с началната вноска купу
вачът заплаща пълния размер на дължимия ДДС;
собствеността на имота се прехвърля на купувача
с подписването на договора, като за периода до
окончателното изплащане на определената цена
имотът се ипотекира в полза на продавача.
7. Закупуване на тръжна документация – до
10 ч. на деня, предхождащ датата на търга; срок за
оглед на обектите – до 12 ч. на деня, предхождащ
датата на търга. Срок за подаване на документи
за участие в търга – до 17 ч. на деня, предхождащ
датата на търга, в стая 419 на общината.
8. Възлага на общинската агенция за привати
зация да организира приватизационните сделки за
обектите по установения от закона ред и взетите
решения от общинския съвет.
9. При неявяване на купувачи повторни търгове
за непродадените обекти да се проведат 14 дни след
датата на съответния търг при същите условия.
10. В случай на неявяване на купувачи и за
обявените повторни търгове да се проведат послед
ващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение.
Председател:
Н. Ашиков
6348
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ОБЩИНА ГУРКОВО
РЕШЕНИЕ № 120
от 22 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гурко
во, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване) за
ПИ (поземлен имот) с идентификатор 22767.193.115
по КК на с. Паничерево за играждане на обект:
„Кравеферма“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Гурково до
Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Ив. Дончева-Славова
6563
РЕШЕНИЕ № 121
от 22 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гурко
во, реши:
Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) на
външно ел. захранване и водоснабдяване за
обект: „Кравеферма“. Трасето на външното ел.
захранване преминава през ПИ с идентифика
тори 22767.193.115; 22767.193.599; 22767.193.740;
22767.501.745 и 22767.501.773 по КК на с. Паниче
рево. Трасето на водоснабдяване преминава през
ПИ с идентификатори 22767.193.115; 22767.193.599
и 22767.222.1 по КК на с. Паничерево.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Гурково до
Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Ив. Дончева-Славова
6564
РЕШЕНИЕ № 122
от 22 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гурко
во, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване)
за част от ПИ (поземлен имот) с идентификатор
22767.101.14 по КК на с. Паничерево за играждане
на обект: „Овцеферма“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Гурково до
Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Ив. Дончева-Славова
6565
РЕШЕНИЕ № 123
от 22 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гурково, реши:
Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) на
външно ел. захранване и водоснабдяване за обект:
„Овцеферма“. Трасето на външното ел. захранване
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преминава през ПИ с идентификатори 22767.101.14;
22767.101.557 и 22767.501.692 по КК на с. Паниче
рево. Трасето на водоснабдяване преминава през
ПИ с идентификатори 22767.101.7; 22767.101.14;
22767.101.557 и 22767.501.73 по КК на с. Паничерево.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Гурково до
Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Ив. Дончева-Славова
6566

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 297
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Димитров
град, реши:
1. Във връзка с Решение № КЗЗ-05 от 22.03.2012 г.
на Комисията за земята към МЗХ одобрява проект
на подробен устройствен план – план за регулация
на общински поземлени имоти с № 000286/част от
имот 000244/,000267/част от имот 000242, 000277/
част от имот 000240/, 000239, 000238,000237, 000269/
част от имот 000259, 000271/част от имот 000261/,
намиращи се в местност Гермите, землище с. Крум,
при който се урегулират нови общински имоти „За
нискоетажно жилищно застрояване“, както следва:
УПИ І-303; УПИ ІІ-304; УПИ ІІІ-305; УПИ ІV306; УПИ V-307; УПИ VІ-308; УПИ VІІ-309; УПИ
VІІІ-310; УПИ ІХ-311; УПИ Х-312; УПИ VІ-313;
УПИ ХІІ-314, като се обособява нов квартал № 36
и се предвиждат нови улици с о.т. 1592; 98; 1593;
1594; 1595; 99; 100; 101; 102; 103 и 104, така както
е отразено в графичната част на проекта.
2. Възлага на кмета на общината да проведе
необходимите процедури за промяна предназна
чението на 7604 кв.м общинска земеделска земя,
от които 3,232 кв.м с НТП „Пасище, мера“, 0,247
кв.м с НТП „Полски път“, 4,125 с НТП „Др. сел
скостопанска територия“ с цел приключване на
процедурата по включването им в строителните
граници на с. Крум, община Димитровград, ведно
с общински поземлен имот № 000238 с площ 3,211
кв.м, представляващ „Друг жилищен терен“, по
картата на възстановената собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Димитровград
пред Административния съд – Хасково.
Председател:
Ст. Димитров
6483

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
РЕШЕНИЕ № 990
от 24 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Долна Митрополия, реши:
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Одобрява проекта за подробен устройствен
план – ПП (парцеларен план) на елементите на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии – трасе на подземен ел.
провод за присъединяване на фотоволтаична ел.
централа към преносната мрежа с обща дължина
на трасето 6659,01 м, преминаваща през поземлени
имоти – общинска собственост, както следва:
1. поземлени имоти с кад. № 000323, 000324,
000325 по КВС за землището на с. Подем, община
Долна Митрополия;
2. поземлени имоти с кад. № 500137, 500084,
500078, 500086, 500115, 500123, 500041, 500024,
500077, 500105, 500103, 500108, 500053, 500112, 500052,
500114, 500128, 500234 по КВС за землището на с.
Комарево, община Долна Митрополия.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ реше
нието подлежи на обжалване чрез Община Долна
Митрополия до Административния съд – Плевен.
Председател:
П. Петров
6514
РЕШЕНИЕ № 991
от 24 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Долна Митрополия, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – ПП (парцеларен план) на елементите на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии – трасе на ел. провод
за присъединяване на фотоволтаична ел. централа
към преносната мрежа с обща дължина на трасето
4258,14 м, от които 351,36 м въздушно и 3906,78 м
подземно, преминаваща през поземлени имоти – об
щинска собственост, както следва:
1. трасе на въздушна ел. проводна линия 20 kV с
дължина 351,36 м – поземлени имоти кад. № 000168,
000167, 000164, 000166, 000163, 000217 и 000114 по
КВС за землището на с. Славовица, община Долна
Митрополия;
2. трасе на подземна ел. проводна линия 20 kV
с дължина 3906,78 м – поземлени имоти кад.
№ 000163, 001038, 000235, 000181, 0001027, 001082,
000190, 001017, 000175, 001075, 001208, 001022, 000459,
000462, 001006 и 00067 по КВС за землището на
с. Славовица, община Долна Митрополия.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ реше
нието подлежи на обжалване чрез Община Долна
Митрополия до Административния съд – Плевен.
Председател:
П. Петров
6515

ОБЩИНА ДУПНИЦА
РЕШЕНИЕ № 78
от 15 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 59, ал. 1, чл. 12, ал. 2 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във
връзка с Решение ІІ, т. 5 от протокол № 14 от
18.09.2011 г. на Общинския експертен съвет Об
щинският съвет – гр. Дупница, реши:
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Одобрява подробен устройствен план
(ПУП) – план за застрояване (ПЗ) и план за ре
гулация (ПР) на поземлен имот с идентификатор
04220.43.11 и придружаващата го план – схема
по В и К. Имотът се намира извън границите на
урбанизираната територия в местността Прокопа
по кадастралната карта на с. Бистрица. Проектът
е изработен с цел промяна предназначението на
земеделската земя за неземеделски нужди. С него
се запазва изградената едноетажна масивна жилищ
на сграда, за която е издадено удостоверение за
търпимост, определя се териториално устройствена
зона от разновидност „с преобладаващо застрояване
с малка височина (до 10 м)“, означена като „Жм“.
Предвидено е ново основно застрояване , свободно
разположено в имота, със съответните показатели
съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредба № 7 за правила
и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони, както следва:
Пзастр. – до 60 %; Кинт. – до 1,2; Позел. – мин.
40 %. Показана е зоната за застрояване с огра
ничителни линии на застрояване.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Дупница до
Административния съд – Кюстендил.
Председател:
Ив. Константинов
6552

ОБЩИНА ИСПЕРИХ
РЕШЕНИЕ № 84
от 27 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Испе
рих, реши:
Одобрява ПУП (подробен устройствен
план) – парцеларен план за газификация на Про
изводствена зона – гр. Исперих, в графичен вид.
Решението да бъде изпратено на кмета на
Община Исперих и на областния управител на
област Разград.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Разград, по реда на АПК.
Председател:
Г. Хюсмен
6629

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
РЕШЕНИЕ № 126
от 25 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 5, ал. 2 от Наредба
№ 2 от 2011 г. за здравните изисквания за гробищните
паркове, погребването и пренасянето на покойници
Общинският съвет – гр. Козлодуй, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план (ПУП)
за имот № 431004 в м. Мерата, с. Гложене, община
Козлодуй, с площ 30 514 дка – частна общинска
собственост, съгласно акт за общинска собстве
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ност № 2267 от 20.06.2011 г., с начин за трайно
ползване „Друга селищна територия“, състоящ се
от градоустройствена схема, план за регулация и
план за застрояване.
2. Приема представения проект във фаза пред
варителен като фаза окончателен проект.
3. На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Козлодуй до
Административния съд – Враца.
Председател: М. Занева
6613

ОБЩИНА МЕЗДРА
РЕШЕНИЕ 150
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Мездра,
реши:
Одобрява ПУП (подробен устройствен
план) – ПРЗ (план за регулация и застрояване)
за промяна предназначението на земеделска земя
за изграждане на „Стрелбищен комплекс“ в ПИ
№ 059025 в м. Емирски мост в землището на
с. Боденец, община Мездра, област Враца.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ и чл. 45, ал. 3
ЗМСМА заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ по реда и условията на АПК.
Председател:
Д. Дамяновски
6614
РЕШЕНИЕ 154
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Мездра,
реши:
Одобрява ПУП (подробен устройствен
план) – ПРЗ (план за регулация и застрояване) за
ПИ № 012015 и ПИ № 012018, м. Брусненски слог
в землището на с. Брусен, от които се образуват:
1. Новообразуван имот № 012023 с площ
58,230 дка с предложено отреждане „за оранжерия
и когенерация“ – неподлежащ на промяна пред
назначението съгласно т. 70 от Решение № К33-10
от 11.05.2012 г.
2. Новообразуван имот № 012020 с площ
10,829 дка с предложено отреждане „за складо
ве“ – подлежащ на промяна предназначението
съгласно т. 3 от Решение № К33-10 от 11.05.2012 г.
за утвърждаване на площадка.
3. Новообразуван имот № 012021 с площ
5 дка – без смяна на предназначението.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ и чл. 45,
ал. 3 ЗМСМА заинтересованите лица могат да
обжалват решението в 30-дневен срок от обна
родването му в „Държавен вестник“ по реда и
условията на АПК.
Председател:
Д. Дамяновски
6615
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ОБЩИНА МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 133
от 29 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и 2 ЗПСК във
връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и
чл. 6 ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Монтана, реши:
1. Открива процедурата по приватизация на
общински нежилищен имот УПИ I, кв. 90 по плана
на с. Студено буче.
2. Приема правния анализ и приватизационната
оценка на общински нежилищен имот УПИ I, кв.
90 по плана на с. Студено буче в с. Студено буче,
община Монтана, отреден за обществено обслуж
ване. Определя метода на продажба на обекта по
т. 2 чрез публичен търг с явно наддаване с начална
цена 9500 лв. без ДДС.
3. Определя стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Размерът на депозита за участие в търга
е 950 лв., който се внася в срок до 14-ия ден от
обнародването в „Държавен вестник“ по бан
кова сметка на Община Монтана в „Общинска
банка“ – АД, клон Монтана, BIC SOMBBGSF,
BG82SOMB91303347342102.
5. Достигнатата тръжна цена, в която стой
ността на земята на обекта се облага с ДДС, се
заплаща в деня на сключването на договора по
банкова сметка на Община Монтана в ТБ „Алианц
България“ – АД, BG90BUIN 76613272690017, BIC
BUINBGSF.
6. Тръжната документация се предоставя на кан
дидат-купувачите в сградата на Община Монтана,
ет. 1, стая № 102. Таксата е 50 лв.
7. Срокът за закупуване на тръжната доку
ментация е 11 дни от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ до 17 ч.
8. Огледът на обекта може да се извършва всеки
работен ден до деня, предхождащ търга, след заку
пуване на тръжната документация и получаване на
удостоверение за право на извършване на оглед,
издадено от Община Монтана.
9. Предложенията за участие в търга с явно
наддаване се подават до 16-ия ден след обнарод
ването в ДВ до 17 ч. в стая 304, ет. 3 на Община
Монтана.
10. Търгът ще се проведе на 16-ия ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен вест
ник“ от 17,30 ч. в стая № 201 на Община Монтана.
11. Утвърждава тръжната документация и до
говора за продажба като част от нея.
12. Възлага на кмета на общината провежда
нето на търга.
13. Упълномощава кмета на общината да сключи
приватизационната сделка със спечелилия търга.
Председател:
И. Иванов
6553
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ОБЩИНА НИКОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 97
от 21 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка е чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 8 ЗОС
Общинският съвет – гр. Никопол, реши:
I. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за елементите на техни
ческата инфраструктура, както следва:
– ПП за трасе за електропровод с дължина
3200 м за имоти № 249.1, 0.206, 248.1, 248.3, 0.193,
0.307, 95.7, 280.11 и 280.12 по КВС на с. Санадиново,
община Никопол;
– ПП за трасе за водопровод с дължина 1161 м
за имоти № 0.179, 0.181, 0.235. 0.197, 0.192 и 0.183
по КВС на с. Санадиново, община Никопол;
– ПП за трасе за външен канал с дължина 442 м
за имоти № 0.183 и 0.218 по КВС на с. Санадиново,
община Никопол, извън границите на урбанизирани
територии за инвестиционно предложение „Из
граждане на регионална система за управление на
отпадъците в регион Левски (Никопол), площадка
„Санадиново“, община Никопол, област Плевен.
II. Разпорежда предварително изпълнение на
одобрения ПУП – ПП по т. I.
III. Възлага на кмета на Община Никопол
изпълнението на решението.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от об
народването в „Държавен вестник“ чрез Община
Никопол пред Административния съд – Плевен.
Допуснатото разпореждане за предварително
изпълнение на основание чл. 60 АПК подлежи на
обжалване в 3-дневен срок чрез Община Никопол
пред Административния съд – Плевен.
Председател:
М. Сакаджиев
6693

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 216
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2, изр. 2,
чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка
чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от На
редбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Плевен, реши:
1. Отменя т. 1.8 на Решение № 100 от 27.03.2008 г.
на Общинския съвет – гр. Плевен.
2. Приема правния анализ и приватизационната
оценка на общински недвижим нежилищен имот:
поземлен имот с идентификатор 56722.667.996, с
площ 8337 кв. м – урбанизирана територия, с начин
на трайно ползване: за друг обществен обект, ком
плекс, а по план за регулация на гр. Плевен – УПИ
XІ-667.996, кв. 2а, отреден за общественообслужващи
дейности и трафопост, намиращ се в Плевен, ж.к.
Дружба, ул. Александър Малинов 51.
Граници на имота по регулация: север – УПИ
XXІІ-667.965, изток – ул. Ал. Малинов, ок 42 – ок
43; юг – ул. Трите бора, ок 83а – ок 84а, запад – УПИ
XXV – 667.997.
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Граници на имота по кадастрална кар
та: 56722.667.874, 56722.667.965, 56722.667.997,
56722.667.737.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 37387 от 10.02.2012 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 93 от 13.02.2012 г.,
том 4, рег. № 1893.
3. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 2 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 440 000 лв. и стъпка на наддаване 22 000 лв.
3.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 44 000 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 21-вия ден от датата на обнародване на
това решение в „Държавен вестник“ чрез превод по
банкова сметка, посочена в тръжната документация.
3.2. Тръжна документация за участие се получа
ва в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ
за платена такса в размер 150 лв. без ДДС или с
платежно нареждане по сметка IBAN BG37 IORT
7380 3238 0000 03, BIC IORTBGSF, код на плащане
44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон гр. Плевен,
всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до 16-ия ден
от датата на обнародване на това решение в „Дър
жавен вестник“.
3.3. Предложения за участие в търга да се по
дават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника в
Центъра за административно обслужване на Община
Плевен в срок до 17 ч. на 21-вия ден от датата на
обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
3.4. Търгът да се проведе от 10 ч. на 24-тия
ден от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
3.5. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
3.6. Сроковете по т. 3.1 – 3.4 се определят по реда
на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока е
неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича
в следващия след него присъствен ден.
3.7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в Община
Плевен, отдел „ОПКП“, стая 8.
4. Възлага на кмета на Община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта на
договор за продажба като част от нея.
5. В срок 3 работни дни след провеждането
на търга тръжната комисия да представи на кмета
на Община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
6. Възлага на кмета на Община Плевен да
сключи договор за покупко-продажба със спече
лилия търга.
Председател:
Д. Ангелов
6657
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РЕШЕНИЕ № 217
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл.1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31,
ал. 3 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5,
чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от На
редбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински недвижим нежилищен
имот: застроен урегулиран поземлен имот с площ
3110 кв. м, съставляващ УПИ ІІІ-547 „За ветери
нарна лечебница“, кв. 33 по плана на с. Брестовец,
образуван от бивш УПИ І и част от бивш УПИ
ІV по стария план на селото, заедно с построените
в него сгради: полумасивна сграда – ветеринарна
лечебница с пет обособени помещения със застро
ена площ 156,24 кв. м, построена през 1953 г., и
полумасивна стопанска сграда (бивш скотовъден
обор) със застроена площ 67,5 кв. м, построена
през 1937 г., при граници на имота: север – улица
о.к. 145 – о.к. 168; изток – улица о.к. 170а – о.к.
169а – о.к. 169; юг – УПИ ІV-548; запад – УПИ ІІ605 и УПИ Х, по реда на Наредбата за търговете
и конкурсите при начална тръжна цена 60 000 лв.
без ДДС и стъпка на наддаване 3000 лв.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 35198 от 11.06.2008 г., вписан в Аген
цията по вписванията под № 145 от 24.06.2008 г.,
том ХХVІІ, рег. № 10336.
1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 6000 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 24-тия ден от датата на обнародване на
това решение в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната доку
ментация.
1.2. Тръжна документация за участие се полу
чава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу до
кумент за платена такса в размер 150 лв. без ДДС
или с платежно нареждане по сметка IBAN BG37
IORT 7380 3238 0000 03, BIC IORTBGSF, код на
плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон Пле
вен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до 19-ия
ден от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга да се по
дават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 24-тия ден от
датата на обнародване на това решение в „Дър
жавен вестник“.
1.4. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 27-ия
ден от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. Сроковете по т. 1.1 – 1.4 се определят по реда
на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока е
неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича
в следващия след него присъствен ден.
1.6. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в отдел
„ОПКП“ при Община Плевен.
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1.7. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2. Възлага на кмета на Община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта на
договор за продажба като част от нея.
3. В срок 3 работни дни след провеждането
на търга тръжната комисия да представи на кмета
на Община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на Община Плевен да
сключи договор за покупко-продажба със спече
лилия търга.
Председател:
Д. Ангелов
6658
РЕШЕНИЕ № 218
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 2 връзка с ал. 1, т. 8
ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 3
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6,
ал. 1, чл.14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата
за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински недвижим нежилищен
имот: застроен урегулиран поземлен имот с площ
2390 кв. м, съставляващ УПИ V, кв. 2 по плана на
с. Пелишат, заедно с реална част от комбинирана
едноетажна полумасивна сграда „Баня-фурна“,
построена през 1956 г., представляваща две поме
щения в източната част на сградата със застроена
площ 100 кв. м и пристройка в югозападната част
на сградата с площ 9 кв. м, при граници на имота:
север – УПИ І-415, УПИ ІІ-416, УПИ ІІІ-417, УПИ
ІV-418; изток – улица о.к. 127 – о.к. 128; юг – улица
о.к. 126 – о.к. 127; запад – о.к. 126 – о.к. 115, по
реда на Наредбата за търговете и конкурсите при
начална тръжна цена 15 000 лв. без ДДС и стъпка
на наддаване 750 лв.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 35348 от 5.03.2009 г., вписан в
Агенцията по вписвания под № 39 от 9.03.2009 г.,
том V, рег. № 2835.
1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 1500 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 24-тия ден от датата на обнародване на
това решение в „Държавен вестник“ чрез превод по
банкова сметка, посочена в тръжната документация.
1.2. Тръжна документация за участие се получава в
Центъра за административно обслужване на Община
Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ за плате
на такса в размер 100 лв. без ДДС или с платежно
нареждане по сметка IBAN BG37 IORT 7380 3238
0000 03, BIC IORTBGSF, код на плащане 44 7000
в „Инвестбанк“ – АД, клон Плевен, всеки работен
ден до 16,30 ч. в срок до 19-ия ден от датата на об
народване на това решение в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга да се по
дават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
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в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 24-тия ден от
датата на обнародване на това решение в „Дър
жавен вестник“.
1.4. Търгът да се проведе от 10 ч. на 27-ия
ден от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. Сроковете по т. 1.1 – 1.4 се определят по реда
на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока е
неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича
в следващия след него присъствен ден.
1.6. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 часа до деня, предхождащ датата
за провеждане на търга, след закупуване на тръж
на документация и предварителна заявка в отдел
„ОПКП“ при Община Плевен.
1.7. Достигнатата на публичния търг цена
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
2. Възлага на кмета на Община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта на
договор за продажба като част от нея.
3. В срок 3 работни дни след провеждането
на търга тръжната комисия да представи на кмета
на Община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на Община Плевен да
сключи договор за покупко-продажба със спече
лилия търга.
Председател:
Д. Ангелов
6659
РЕШЕНИЕ № 219
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31,
ал. 3 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5,
чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от На
редбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински недвижим нежилищен
имот: общежитие – масивна четириетажна сграда
със сутерен (приземен етаж), построена върху 747,50
кв. м, със смесена (монолитна и сглобяема) носеща
конструкция и разгъната застроена площ 3763,30
кв. м, намираща се в УПИ ІІ, кв. 2, с. Беглеж, при
граници на имота: север – река, дере, изток – улица,
юг – улица, запад – фурна, по реда на Наредбата за
търговете и конкурсите при начална тръжна цена
130 000 лв. и стъпка на наддаване 6500 лв.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 36899 от 21.06.2011 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 44 от 23.06.2011 г.,
том 23, рег. № 9483.
1.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 13 000 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 22-рия ден от датата на обнародване на
това решение в „Държавен вестник“ чрез превод по
банкова сметка, посочена в тръжната документация.
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1.2. Тръжна документация за участие се полу
чава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу до
кумент за платена такса в размер 150 лв. без ДДС
или с платежно нареждане по сметка IBAN BG37
IORT 7380 3238 0000 03, BIC IORTBGSF, код на
плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон Пле
вен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до 17-ия
ден от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга да се по
дават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 22-рия ден от
датата на обнародване на това решение в „Дър
жавен вестник“.
1.4. Търгът да се проведе от 10 ч. на 25-ия
ден от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. Сроковете по т. 1.1 – 1.4 се определят по реда
на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока е
неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича
в следващия след него присъствен ден.
1.6. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в отдел
„ОПКП“ при Община Плевен.
2. Възлага на кмета на Община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта на
договор за продажба като част от нея.
3. В срок 3 работни дни след провеждането
на търга тръжната комисия да представи на кмета
на Община Плевен протокола от търга. Възлага
на кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на Община Плевен да
сключи договор за покупко-продажба със спече
лилия търга.
Председател:
Д. Ангелов
6660

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
РЕШЕНИЕ № 165
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и
чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 90 по протокол № 7 от 28.03.2012 г.
Общинският съвет – гр. Полски Тръмбеш, реши:
1. Открива процедура по приватизация за
общински нежилищен имот, невключен в капи
тала на търговско дружество – поземлен имот с
идентификатор 57354.300.2484 с площ 11 154 кв.м,
заедно с построената в него селскостопанска сграда
със ЗП 17 кв. м с идентификатор 57354.300.2484.1
по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш, частна об
щинска собственост, съгласно АОС № 3038 от
28.11.2011 г. (До източната граница в имота е
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изграден трафопост, който е в експлоатация и не
е собственост на Община Полски Тръмбеш. След
продажбата на имота трафопостът остава в него с
отстъпено право на строеж и е необходимо новият
собственик да осигурява достъп по всяко време
на обслужващите го органи).
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг
с явно наддаване на обекта по т. 1 при условията
на глава пета, раздел І от Наредбата за търговете
и конкурсите.
3. Приема приватизационната оценка и инфор
мационния меморандум на обекта.
4. Продажбата да се извърши в левове. Спече
лилият търга участник няма право на разсрочено
плащане и е длъжен да заплати цялата дължима
сума, представляваща разликата от достигнатата
тръжна цена и внесения депозит.
5. Определя начална тръжна цена в размер
121 750 лв. без включен ДДС. Данъчната оценка
на имота съгласно удостоверение № 5407001483 от
9.03.2012 г. е 56 652,60 лв.
6. Определя стъпка за наддаване в размер 5 на
сто от началната тръжна цена.
7. Определя депозит за участие в търга парична
вноска в размер 40 000 лв., който се внася по на
бирателна сметка на Община Полски Тръмбеш при
„ЦКБ“, клон Велико Търново: BG08 CECB 9790 3310
2233 00, BIC на „ЦКБ“ – АД: CECBBGSF, в срок
до 12 ч. на 21-вия ден от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“. В срок 5 ра
ботни дни след изтичането на срока за обжалване
на решението за определяне на спечелил участник
органът за приватизация освобождава депозитите
на участниците, като депозитът на спечелилия
търга се задържа като гаранция за сключване на
договора за приватизация и се прихваща от цената.
8. Утвърждава тръжната документация за про
веждане на публичен търг с явно наддаване, която
съдържа:.
8.1. обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите с конкретни данни за
всяко от тях;
8.2. изчерпателен списък на документите, които
следва да бъдат представени от кандидатите при
участие в търга;
8.3. основания за недопускане до участие в търга;
8.4. разяснения относно процедурата по про
веждането на търга и сключването на договор за
приватизация;
8.5. проект на договор за продажба на обекта
на търга;
8.6. информационен меморандум.
9. Всички заинтересувани лица могат да закупят
конкурсна документация в Информационния център
за обслужване на граждани при общинската адми
нистрация гр. Полски Тръмбеш, ул. Черно море
4, след заплащане на 370 лв. без включен ДДС в
срок до 16,30 ч. на 18-ия ден от обнародването на
решението в „Държавен вестник“.
10. Условие за закупуване на тръжната докумен
тация е представянето на следната документация:
10.1. по отношение на физическите лица:
документ за самоличност; нотариално заверено
пълномощно за закупуване на документация, в
случай че закупуват документация от името на
друго физическо лице;
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10.2. по отношение на юридическите лица:
заверено копие от документ, удостоверяващ ЕИК
на фирмата за вписване на юридическите лица в
търговския регистър към Агенцията по вписванията;
нотариално заверено пълномощно за закупуване
на документация, ако представителната власт на
лицето, закупуващо документацията, не може да
се установи от документ за регистрация.
11. Оглед на имота може да се извършва все
ки присъствен ден от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“ до 11 ч. на
21-вия ден от датата на обнародване на решени
ето в „Държавен вестник“ след закупена тръжна
документация.
12. Предложения за участие в търга се пода
ват до 16 ч. на 21-вия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
в запечатан непрозрачен плик, върху който се
отбелязва името на участника и цялостното наи
менование на обекта на приватизация.
13. Търгът да се проведе при следните условия: на
22-рия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, начало на търга – 11 ч., място
на търга – заседателна зала № 403 в сградата на
общинската администрация гр. Полски Тръмбеш.
14. Упълномощава кмета на общината да извър
ши всички законови процедури по провеждането на
търга, да назначи тръжна комисия, която в срок 3
работни дни след провеждането на търга да пред
стави на органа по приватизация протокол от търга.
Председател:
Е. Енчев
6475

ОБЩИНА ПОПОВО
РЕШЕНИЕ № 123
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 12, ал. 2 от Наредбата за
анализи на правното състояние и приватизационни
оценки, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3,
т. 2 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 3, ал. 3, чл. 5, 7,
чл. 8, ал. 1, 2 и 3, чл. 10, ал. 2, чл. 35з, чл. 35и,
чл. 36 и 39 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Приема приватизационната оценка и правния
анализ на обект: „Сграда за автоспирка“ – с. По
мощица, кв. 48, УПИ VII с площ 280 кв. м със ЗП
24 кв. м по плана на с. Помощица, с АОС 641 от
20.08.2002 г. – 4695,60 лв., в т. ч. ДДС – 117,60 лв.
2. Да се проведе публично оповестен конкурс
на един етап за приватизация на обект: „Сграда
за автоспирка“ – с. Помощица, кв. 48, УПИ VII
с площ 280 кв. м със ЗП 24 кв. м – минимална
конкурсна цена 4695,60 лв., в т. ч. ДДС – 117,60 лв.
3. Утвърждава конкурсната документация за
провеждане на публично оповестен конкурс на
един етап при следните условия:
3.1. Срок за закупуване на конкурсна докумен
тация – до 10-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“ в стая 209 на общината след
представяне на документ за внесена сума от 100 лв.
без ДДС в касата на Информационния център на
общината.
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3.2. При закупуване на конкурсна документа
ция кандидатите представят съдебно решение за
регистрация на лицето по ТЗ, лична карта или
пълномощно при упълномощаване и попълват
декларация за неразгласяване на информацията.
3.3. Депозитът за участие в конкурса в размер 10 %
от минималната конкурсна цена (470 лв.) се внася
до 15-ия ден от обнародване на решението в „Дър
жавен вестник“ по с-ка: BG75UBBS80023300135430,
BIC код UBBS SFBG на „ОББ“ – клон Попово.
3.4. Срок за подаване на конкурсните докумен
ти – до 15-ия ден от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
3.5. Срок за оглед на обектите и получаване на
допълнителна информация – до 15-ия ден от обна
родването на решението в „Държавен вестник“ от
9 до 12 ч. всеки присъствен ден след представяне
на документ за закупена конкурсна документация.
3.6. При неявяване на кандидати сроковете по
конкурса за обекта да се удължат с още 20 дни.
4. Изисквания към участниците в конкурса, които
подписват декларация, че приемат изискванията
към обекта на приватизация:
4.1. Обектът се предлага за обособяване на
търговски обект.
4.2. Минимални инвестиции за ремонт на обек
та – 3000 лв.
4.3. Разкриване на работни места след пускане
на обекта в експлоатация – минимум 1 бр.
5. Упълномощава кмета на общината по чл. 35в,
чл. 35д, ал. 2 и 3, чл. 35з, 35и и 36 от Наредбата
за търговете и конкурсите да назначи комисия за
провеждане на конкурса, да определи спечелилия
конкурса участник, класирания на второ място и
да сключи договора за приватизация.
Председател:
Г. Георгиев
6534

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
РЕШЕНИЕ № 118
от 21 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1 и чл. 9,
ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Първомай, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация – план за застрояване (ПУП – ПР – ПЗ)
за поземлен имот (ПИ) № 126003, местност Илиши
ците, землище на с. Бяла река, община Първомай,
област Пловдив, във връзка с промяна предназ
начението на земеделска земя за изграждане на
обект: „Кравеферма“.
Председател:
Д. Петков
6538

ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 181
от 21 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Раднево, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване на ПИ
с идентификатор 61460.66.22 в землището на гр.
Раднево, община Раднево, област Стара Загора.
Председател:
Д. Желев
6616

ВЕСТНИК

БРОЙ 55

ОБЩИНА РАЗГРАД
РЕШЕНИЕ № 945
от 31 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 22, ал. 1
ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСПК,
чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 9 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете
и конкурсите във връзка с решения № 436 от
28.07.2009 г. и № 874 от 27.01.2011 г. Общинският
съвет – Разград, реши:
1. Продажбата на общински нежилищен
имот – поземлен имот № 70860.507.631 по ка
дастралната карта на с. Стражец, община Раз
град, ул. Москва 2 Г, с площ 1540 кв.м, с начин
на трайно ползване: поземлен имот със смесен
начин на трайно ползване, с граници на имота:
имоти с № 70860.507.56, 70860.507.632, 70860.507.52,
70860.507.462 и 61710.501.600, за който е съставен
акт за частна общинска собственост № 530 от
4.06.2009 г., ще се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване, който ще се проведе на 35-тия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 15 ч. в зала 01 на административната
сграда на Община Разград при начална тръжна
цена 34 650 лв. без включен ДДС и стъпка на
наддаване 3000 лв.
Ако 35-ият ден е неприсъствен, търгът ще се
проведе на първия работен ден в същия час и на
същото място.
2. Плащането на цената ще се извърши само в
левове, като не се допускат други платежни средства.
3. Депозитната вноска в размер 4000 лв. се
внася по сметка на Община Разград: IBAN-BG17
TTBB 9400 3219 0236 50, SWIFT BIC на SG „Екс
пресбанк“ – АД, Варна, клон Разград, TTBBBG22
до 31-вия ден от датата на обнародване на реше
нието в „Държавен вестник“. Ако 31-вият ден е
неприсъствен, депозитната вноска да се внесе на
първия работен ден.
4. Утвърждава тръжната документация, пред
ставляваща приложение № 1, както и информа
ционния меморандум на общинския недвижим
имот и определя цена за закупуването є в размер
100 лв. без ДДС.
5. Тръжната документация за продажба на
общинския нежилищен имот се закупува от стая
413 на Община Разград до 31-вия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“ .
6. Предложенията за участие в търга се пода
ват в запечатан непрозрачен плик в стая 413 след
завеждането им в деловодството на Община Раз
град, стая 06(партер), до 31-вия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
до 17 ч. Ако 31-вият ден е неприсъствен, предло
женията се подават на първия работен ден.
7. Оглед на общинския нежилищен имот се
извършва след закупуване на тръжната докумен
тация до 31-вия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
8. При неявяване на кандидати ще се проведе
повторен търг на 57-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“. Ако 57-ият ден
е неприсъствен, търгът ще се проведе на първия
работен ден в същия час и на същото място. Търгът
ще се проведе при същите условия, като сроковете
по т. 3, 5, 6 и 7 са съответно 53-тият ден от датата на
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обнародване на решението в „Държавен вестник“. Ако
53-тият ден е неприсъствен, търгът ще се проведе на
първия работен ден в същия час и на същото място.
9. Възлага на кмета на общината правомощи
ята на орган на приватизация, регламентирани в
Наредбата за търговете и конкурсите.
Председател:
Д. Добрев
6485
РЕШЕНИЕ № 946
от 31 май 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 22, ал. 1
ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК,
чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 9 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете
и конкурсите във връзка с решения № 437 от
28.07.2009 г. и № 874 от 27.01.2011 г. Общинският
съвет – Разград, реши:
1. Продажбата на общински нежилищен
имот – поземлен имот № 61710.505.169 по кадас
тралната карта на Разград, Западна промишлена
зона, с площ 11 532 кв.м, с начин на трайно полз
ване: за друг вид обществен обект, комплекс, с
граници на имота: № 61710.505.7085, 61710.505.7093,
61710.505.168, 61710.505.7092 и 61710.505.6527, за
който е съставен акт за частна общинска соб
ственост № 166 от 12.02.2007 г., ще се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване, който ще
се проведе на 28-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ от 15 ч. в
зала 01 на административната сграда на Община
Разград, при начална тръжна цена 201 815 лв. без
включен ДДС и стъпка на наддаване 20 000 лв.
Ако 28-ият ден е неприсъствен, търгът ще се
проведе на първия работен ден в същия час и
на същото място.
2. Плащането на цената се извършва само в
левове, като не се допускат други платежни средства.
3. Депозитната вноска в размер 20 000 лв. се внася
по сметка на Община Разград: IBAN-BG17 TTBB 9400
3219 0236 50, SWIFT BIC на SG „Експресбанк“ – АД,
Варна, клон Разград, TTBBBG22 до 24-тия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“. Ако 24-тият е неприсъствен, депозитната
вноска да се внесе на първия работен ден.
4. Утвърждава тръжната документация, пред
ставляваща приложение № 1, и определя цена за
закупуването є в размер 100 лв. без ДДС.
5. Тръжната документация за продажбата на
общинския нежилищен имот се закупува от стая
413 на Община Разград до 24-тия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в стая 413 след завеж
дането им в деловодството на Община Разград, стая
06(партер), до 24-тия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ до 17 ч. Ако
24-тият ден е неприсъствен, предложенията да се
подадат на първия работен ден.
7. Оглед на общинския нежилищен имот се
извършва след закупуване на тръжната докумен
тация до 24-тия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 5

8. При неявяване на кандидати ще се проведе
повторен търг на 50-ия ден от датата на обна
родване на решението в „Държавен вестник“. Ако
50-ият ден е неприсъствен, търгът ще се проведе
на първия работен ден в същия час, на същото
място и при същите условия, като сроковете по
т. 3, 5, 6 и 7 са съответно 46-ият ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен вест
ник“. Ако 46-ият ден е неприсъствен, търгът ще
се проведе на първия работен ден в същия час и
на същото място.
9. Възлага на кмета на общината правомощи
ята на орган на приватизация, регламентирани в
Наредбата за търговете и конкурсите.
Председател:
Д. Добрев
6486
РЕШЕНИЕ № 1007
от 26 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 22, ал. 1
ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК,
чл. 5, ал. 3 и чл. 12, ал. 2 от Наредбата за анали
зите за правното състояние и приватизационните
оценки и за условията и реда за лицензиране на
оценители, чл. 6, ал. 1 от Наредбата за задължител
ната информация, предоставена на лицата, заявили
интерес за участие в приватизацията по ЗПСК,
и за документите и сведенията, представляващи
служебна тайна, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1,
чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете
и конкурсите Общинският съвет – Разград, реши:
1. Приема анализа на правното състояние и
приватизационната оценка на общински нежи
лищен имот – поземлен имот № 61710.501.46 по
кадастралната карта на Разград, ул. Добруджа 2Б,
с площ 5711 кв.м, с начин на трайно ползване: за
друг вид производствен, складов обект, с граници
на имота: имоти с № 61710.501.45, 61710.501.637,
61710.502.7160, 61710.501.52 и 61710.501.503, за който
е съставен акт за частна общинска собственост
№ 1012 от 9.06.2011 г. с приватизационна оценка
168 475 лв. без включен ДДС.
2. Продажбата на общинския нежилищен имот
по т. 1 ще се извърши чрез публичен търг с явно
наддаване, който ще се проведе на 35-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 14 ч. в зала 102 на административната
сграда на Община Разград при начална тръжна
цена от 168 475 лв. без включен ДДС и стъпка на
наддаване 15 000 лв.
Ако 35-ият ден е неприсъствен, търгът ще се
проведе на първия работен ден от същия час и на
същото място.
3. Плащането на цената се извършва само в
левове, като не се допускат други платежни средства.
4. Депозитната вноска в размер 20 000 лв. се
внася по сметка на Община Разград IBAN-BG17
TTBB 9400 3219 0236 50, SWIFT BIC на SG „Екс
пресбанк“ – АД, Варна, клон Разград, TTBBBG22,
до 31-вия ден от датата на обнародване на ре
шението в „Държавен вестник“. Ако 31-вият ден
е неприсъствен, депозитната вноска се внася на
първия работен ден.
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5. Утвърждава тръжната документация, пред
ставляваща приложение № 1, и определя такса за
закупуването є в размер 100 лв., без ДДС.
6. Тръжната документация за продажба на
общинския нежилищен имот се закупува от стая
413 на Община Разград до 31-вия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан плик в стая 413 след завеждането им в
деловодството на Община Разград, стая 06 (партер),
до 17 ч. на 31-вия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“. Ако 31-вия е
неприсъствен, предложенията се подават на първия
работен ден.
8. Оглед на общинския нежилищен имот се
извършва след закупуване на тръжната докумен
тация до 31-вия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
9. При неявяване на кандидати ще се проведе
повторен търг на 57-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ при същите
условия, като срокът по т. 4, 6, 7 и 8 е съответно
53-тият ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
10. Възлага на кмета на общината правомощи
ята на орган на приватизация, регламентирани в
Наредбата за търговете и конкурсите.
Председател:
Д. Добрев
6487

ОБЩИНА РАЗЛОГ
РЕШЕНИЕ № 111
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 24 и чл. 25, т. 1 ЗАТУРБ и
чл. 21, ал. 1, т. 11 и 18 ЗМСМА поради необходимост
от задоволяване на възникнали курортни нужди с
местно значение и наличие на устройствен план
на селищното образувание Общинският съвет – гр.
Разлог, прие решение за създаване на ново селищно
образувание с местно значение с наименование
„Пирин“ в местността Бетоловото, землище на гр.
Разлог, община Разлог.
Председател:
М. Копанарова
6535

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 206
от 21 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 8 ЗМСМА
във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31,
ал. 1 и 3, чл. 32, ал. 3, т. 1, § 11б и § 11д, ал. 1 и
2 ЗПСК и чл. 5, 6 и 9 от Наредбата за търговете
и конкурсите Общинският съвет – гр. Русе, реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг
с явно наддаване на общински нежилищен имот,
невключен в имуществото на общинско търгов
ско дружество, който се използва за стопански
цели, по акт за общинска собственост № 5520
от 31.07.2008 г., представляващ поземлен имот с
идентификатор 63427.6.146 с площ 1630 кв. м и
построената в него търговска сграда, състояща
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се от: сграда с идентификатор 63427.6.146.1 със
застроена площ 917 кв. м, едноетажна, монолитна,
със сутерен с площ 900 кв. м; сграда с идентифи
катор 63427.6.146.2 със застроена площ 45 кв. м,
едноетажна; сграда с идентификатор 63427.6.146.3
със застроена площ 46 кв. м, едноетажна, с адрес
Русе, ж. к. Чародейка – Г-юг, ул. Тодор Икономов,
при съседи: 63427.6.286, 63427.6.258, 63427.6.292.
2. Утвърждава тръжната документация (прило
жение № 4) при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 500 хил. лв.
2.2. Стъпка на наддаване – 10 хил. лв.
2.3. Депозит за участие в търга – 50 хил. лв.,
който се внася в срок до 17 работни дни от датата
на обнародване на решението в „Държавен вест
ник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в
тръжната документация.
2.4. Начин на плащане – предложената цена от
купувача се заплаща изцяло до деня на подписва
не на договора за продажба или разсрочено при
следните условия: начална вноска при сключване
на договора не по-малко от 30 % от цената, на
която е спечелен търгът, а разсрочената част от
цената се плаща до 36 месеца считано от датата
на подписване на договора. Стойността на неиз
платената част се увеличава чрез олихвяване с
основния лихвен процент за съответния период и
надбавка 6 пункта.
2.5. В случаите на разсрочено плащане в полза
на Община Русе се учредява законна ипотека до
пълното изплащане на покупната цена на обекта.
3. Тръжната документация се закупува в цен
търа за административни услуги и информация
на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и
обществени поръчки“, пл. Свобода 6. Цената на
тръжната документация е 360 лв. и се заплаща
в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД, клон Русе, в
центъра за административни услуги и информация.
4. Срок за закупуване на тръжна документа
ция – до 15 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 20 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден след закупуване на тръжни книжа и
предварителна заявка в срок до 16 ч. на 19-ия ра
ботен ден включително от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
7. Търгът да се проведе на 23-тия работен ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала на ет. 3 на
Община Русе, пл. Свобода 6.
8. Определя комисия в състав от 7 члено
ве – четирима общински съветници и трима от
общинската администрация, съгласно чл. 7, т. 20
от Наредбата за устройство и работа на органите
за приватизация и следприватизационен контрол,
която да организира и проведе търга.
9. Всеки член на тръжната комисия да получи
възнаграждение за дейността си в размер на 50 лв.
плюс по 10 лв. на час съобразно продължителност
та на търга.
10. Възлага на Комисията по приватизация и
следприватизационен контрол да определи спече
лилия търга участник.
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11. Възлага на кмета на Община Русе да освободи
депозитите на неспечелилите участници в търга,
да издаде заповед за спечелилия търга участник и
да сключи приватизационен договор за покупкопродажба с него.
12. При непровеждане на търга да се проведе
повторен търг 17 работни дни след първата дата
от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.
Председател:
В. Пенчев
6597
РЕШЕНИЕ № 207
от 21 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1
и 3 и чл. 32, ал. 2, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1
и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Русе, реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг
с явно наддаване на 100 % от дяловете в капитала
на „Хляб и хлебни изделия“ – ЕООД, Русе, по АОС
№ 3065 от 9.07.1999 г., представляващ поземлен
имот с идентификатор 63427.8.1152, общински
терен с площ 18 963 кв. м, застроена площ 7440
кв. м, разгъната застроена площ 19 238 кв. м,
при съседи: 63427.8.805, 63427.8.961, 63427.8.802,
63427.8.812, 63427.8.969.
2. Утвърждава тръжната документация при
следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 4 000 000 лв.
2.2. Стъпка на наддаване – 40 000 лв.
2.3. Депозит за участие в търга – 200 000 лв.,
който се внася в срок до 23 работни дни от датата
на обнародване на решението в „Държавен вест
ник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в
тръжната документация.
3. Тръжната документация се закупува в центъра
за административни услуги и информация на Об
щина Русе, сектор „Търговия, транспорт и общест
вени поръчки“, пл. Свобода 6. Цената на тръжната
документация е 1200 лв. и се заплаща в офиса на
ТБ „Инвестбанк“ – АД, клон Русе – Възраждане, в
центъра за административни услуги и информация.
4. Срок за закупуване на тръжна документа
ция – 21 работни дни считано от датата на обна
родване на решението в „Държавен вестник“.
5. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – 25 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Оглед на активите на дружеството може да
се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч.
на 24-тия работен ден включително от датата на
обнародване на това решение в „Държавен вест
ник“ след закупуване на тръжна документация и
предварителна заявка.
7. Търгът да се проведе на 28-ия работен ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 10 ч. в заседателната зала на ет. 3 на
Община Русе, пл. Свобода 6.
8. Начин на плащане – предложената цена от
купувача се заплаща изцяло в деня на подписване
на договора за продажба.
9. Избира комисия в състав от 7 члено
ве – четирима общински съветници и трима от
общинската администрация, която да организира
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и проведе търга. Всеки член на тръжната коми
сия да получи възнаграждение за дейността си в
размер на 50 лв. плюс по 10 лв. на час съобразно
продължителността на търга.
10. Възлага на Комисията по приватизация и
следприватизационен контрол да определи спече
лилия търга участник.
11. Възлага на кмета на Община Русе да освободи
депозитите на неспечелилите участници в търга,
да издаде заповед за спечелилия търга участник и
да сключи договор за приватизационна продажба
на дружеството.
12. При непровеждане на търга да се проведе
повторен търг 20 работни дни след първата дата
от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.
Председател:
В. Пенчев
6598

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 301
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ, про
токол № 6 на ПК по устройство на територията и
екология Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за имот № 15285.14.345 (стар
идентификатор № 000210), собственост на Ми
нистерството на земеделието и храните (ОД
„Земеделие и гори“ – Софийска област), и имот
№ 15285.14.587 (стар идентификатор № 43041),
собственост на МЗГ – Държавно лесничейство в
местността Будачица, землище на с. Говедарци,
община Самоков, при обособена устройствена зона
„Курорт – Ок“ с показатели: плътност на застро
яване – до 30 %; коефициент на интензивност – до
1,5, минимална озеленена площ – 50 %, височина
на сградите – до 10 м (3 ет.) съгласно приложения
проект за възстановяване на съществуващите по
стройки – триетажна сграда и два броя масивни
бунгала, собственост на „Навигатор“ – ЕООД.
2. Имотът подлежи на първа регулация съгласно
чл. 16 ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ ре
шението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Самоков, пред Административния
съд – София област.
Председател:
И. Коцева
6383
РЕШЕНИЕ № 302
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 и чл. 133, ал. 7 ЗУТ, протокол № 6
на ПК по устройство на територията и екология
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за имот № 15285.11.612 в местността
Мокри ливади, землище на с. Говедарци, община
Самоков, собственост на ЕТ „Антон Дормишев“,
при обособена устройствена зона „Курорт – Ок“
за изграждане на хотелски ваканционен комплекс
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с търговски обект за обществено обслужване с
показатели: плътност на застрояване – до 30 %,
коефициент на интензивност – до 1,2, минимална
озеленена площ – 50 %, височина на сградите – до
12 м (4 ет.) съгласно приложения проект.
2. Имотът подлежи на първа регулация съгласно
чл. 16 ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ ре
шението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Самоков, пред Административния
съд – София област.
Председател:
И. Коцева
6384
РЕШЕНИЕ № 303
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ, про
токол № 6 на ПК по устройство на територията и
екология Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за имот № 040138 в м-ст Под село
то, землище на с. Продановци, община Самоков,
собственост на „Рила строй – 7“ – ЕООД, при
обособена устройствена зона „Предимно произ
водствена – Пп“ за изграждане на „Хале за пре
работка на дървесина за производство на пелети“
с показатели: плътност на застрояване – до 50 %,
коефициент на интензивност – до 1, минимална
озеленена площ – 40 %, височина на сградите – до
10 м съгласно приложения проект.
2. Имотът подлежи на първа регулация съгласно
чл. 16 ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ ре
шението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Самоков, пред Административния
съд – София област.
Председател:
И. Коцева
6385
РЕШЕНИЕ № 307
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 133,
ал. 7 ЗУТ, протокол № 7 на ПК по устройство на
територията и екология Общинският съвет – гр.
Самоков, реши:
1. Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за имот № 65231.917.453 в местността
Боричо в землището на гр. Самоков, собственост
на „Гал Гал супер Вю“ – ООД, при обособена
устройствена зона „Ваканционно селище – Ос“ за
изграждане на ваканционно селище с показатели:
плътност на застрояване – до 25 %, коефициент
на интензивност – до 0,6, минимална озеленена
площ – 50 %, височина на сградите – до 10 м (3
ет.) съгласно приложения проект.
2. Имотът подлежи на първа регулация съгласно
чл. 16 ЗУТ.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ ре
шението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Самоков, пред Административния
съд – София област.
Председател:
И. Коцева
6386
РЕШЕНИЕ № 308
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 133,
ал. 7 ЗУТ, протокол № 7 на ПК по устройство на
територията и екология Общинският съвет – гр.
Самоков, реши:
1. Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за имот № 65231.917.454 в местността
Боричо в землището на гр. Самоков, собственост
на „Гал Гал супер Вю“ – ООД, при обособена
устройствена зона „Ваканционно селище – Ос“ за
изграждане на ваканционно селище с показатели:
плътност на застрояване – до 25 %, коефициент
на интензивност – до 0,6, минимална озеленена
площ – 50 %, височина на сградите – до 10 м (3 ет.)
съгласно приложения проект.
2. Имотът подлежи на първа регулация съгласно
чл. 16 ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ ре
шението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Самоков, пред Административния
съд – София област.
Председател:
И. Коцева
6387
РЕШЕНИЕ № 309
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 133,
ал. 7 ЗУТ, протокол № 7 на ПК по устройство на
територията и екология Общинският съвет – гр.
Самоков, реши:
1. Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за имот № 65231.917.629 в местността
Боричо в землището на гр. Самоков, собственост
на „Рафаел – 2008“ – ООД, при обособена ус
тройствена зона „Ваканционно селище – Ос“ за
изграждане на ваканционно селище с капацитет
около 200 обитатели с показатели: плътност на
застрояване – до 25 %, коефициент на интензив
ност – до 0,6, минимална озеленена площ – 50 %,
височина на сградите – до 10 м (3 ет.) съгласно
приложения проект.
2. Имотът подлежи на първа регулация съгласно
чл. 16 ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ ре
шението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Самоков, пред Административния
съд – София област.
Председател:
И. Коцева
6388
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ОБЩИНА СУВОРОВО
РЕШEНИЕ № 7-95
от 20 юни 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и доклад от
кмета на Община Суворово за допусната техниче
ска грешка в Решение № 4-27 от 28.11.2011 г. на
Общинския съвет – гр. Суворово (ДВ, бр. 100 от
2011 г.), Общинският съвет – гр. Суворово, реши:
1. Отменя Решение № 4-27 от 28.11.2011 г.
2. Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 0033039,
местност Алма тарла, землище с. Дръндар, за
промяна на предназначението на образувания от
него ПИ № 0033041 с отреждане „Производство,
преобразуване, пренос и разпределение на ел.
енергия от ВЕИ“.
Линиите на застрояване са съгласно графичната
част на проекта. Проектът е изложен за разглеждане
в Община Суворово, пл. Независимост 1, стая 402.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Суворово пред
Административния съд – Варна.
Председател:
Д. Йорданов
6625

ОБЩИНА ХАСКОВО
ЗАПОВЕД № 1015
от 3 юли 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1
ППЗНП във връзка с Решение № 180 от 1.06.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Хасково, нареждам:
Откривам целодневна детска градина № 4 „Ежко
Бежко“ с адрес Хасково, ул. Пловдивска 1, считано
от 1 септември 2012 г. със статут на второстепенен
разпоредител с бюджетни средства.
В съответствие с чл. 12 ЗОС и Акт за публич
на общинска собственост № 2799 от 19.03.2007 г.
се предоставя сградата и прилежащия є терен за
управление на ЦДГ № 4 „Ежко Бежко“.
Да бъдат осигурени необходимите щатни брой
ки и бюджет за нормалното функционеране на
детското заведение при капацитет четири групи
и численост на персонала съгласно Наредба № 3
от 2008 г. за нормите за преподавателска работа и
реда за определяне на числеността на персонала в
системата на народната просвета.
Кмет:
Г. Иванов
6536

ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 179
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6, чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ, заявление с вx.
№ 94-Е-86 от 27.03.2012 г., Заповед № РД-25-1554 от
26.06.2011 г. за разрешаване изработването на ПУП,
Решение № 7, т. 3 от 30.11.2011 г. за утвърждаване
площадка за проектиране от комисията по чл. 17,
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ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ и становище на ОБЕСУТ по т. 1
от протокол № 22 от 19.06.2012 г. Общинският
съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване съгласно чл. 110, ал. 1,
т. 3 ЗУТ за имот с идентификатор 83510.677.27 по
кадастралната карта на гр. Шумен в местността
Порек.
С плана за застрояване се определя застрояване
за имота със следните показатели:
– устройствена зона – „Жм“;
– предназначение на имота съгласно чл. 8, т. 1
ЗУТ – „Жилищно строителство“;
– начин на застрояване съгласно чл. 21,
ал. 1 ЗУТ – свободно;
– характер на застрояване съгласно чл. 23,
ал. 1 ЗУТ – ниско с максимална височина Н<7 м.
Одобрява ПУП – план за застрояване по при
ложената скица, изведена с № 331 от 12.06.2012 г.,
план-схема за озеленяване по приложената скица,
изведена с № 332 от 12.06.2012 г.
Решението на основание чл. 213 и чл. 215, ал. l
и 4 ЗУТ може да бъде обжалвано по законосъо
бразност в тридесетдневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред Шуменския административен съд.
Председател:
Г. Колев
6662

ОБЩИНА С. ХИТРИНО,
ОБЛАСТ ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 56
от 9 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Хитрино,
одобрява изготвения от „Габрица Уинд“ – ЕООД,
ПУП – ПП за обект: Кабели средно напрежение
(20 kV) за ветропарк „Габрица“, преминаващи през
землищата на селата Близнаци и Калино.
Председател:
М. Ахмед
6663
15. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 154, ал. 5
ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-33 от
26.06.2012 г. за допълване на Разрешение за строеж
№ РС-57 от 19.10.2010 г. на Агeнция „Пътна инфра
структура“ за обект: „Рехабилитация на път ІІ-18
„Софийски околовръстен път – Южна дъга“ – ляво
платно от км 41+137,87 до км 42+580 и пътна
връзка № 2 на пътен възел „Младост“ в участъка
от СОП до началото на съществуващия надлез“
относно: изграждане на Локал 5 от връзка 2 на
ПВ „Младост“ до ул. Рачо Петков, проектиране и
изграждане на улично осветление на обект: Път
ІІ-18 „Софийски околовръстен път – Южна дъга“,
участък от км 41+137 до км 42+580, с допуснато
предварително изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1
АПК. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ издаденото
разрешение за строеж подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
след обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
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Министерството на регионалното развитие и бла
гоустройството, а по отношение на чл. 60 АПК – в
3-дневен срок от съобщаването му.
6736
10. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 154, ал. 5 ЗУТ
обявява, че е издал Заповед № РС-32 от 29.06.2012 г.
за допълване на Разрешение за строеж № РС-38 от
02.08.2011 г. на Агeнция „Пътна инфраструктура“ със
следната забележка: за обект: АМ „Марица“ ЛОТ 1
участък „Оризово – Димитровград“ от км 15+440
до км 36+400 – основно трасе на територията на
област Стара Загора и област Хасково, относно
„Мост над р. Марица при км 24+796“ – част Кон
струкции и част ПБЗ с допуснато предварително
изпълнение по реда на чл. 60 АПК. На основание
чл. 149, ал. 4 ЗУТ издадената Заповед № РС-32 от
29.06.2012 г. за допълване на Разрешение за строеж
№ РС-38 от 2.08.2011 г. подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
след обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие и бла
гоустройството, а по отношение на чл. 60 АПК – в
3-дневен срок от съобщаването му.
6737
108. – Община Берковица на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „Изграждане канализация за промишлена
зона гр. Берковица и довеждаща инфраструктура до
пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), м.
Калешница, землище гр. Берковица“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да се запознаят с проекта в Община Берковица и
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
6619
70. – Община Варна на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – под
робен устройствен план – план за улична регулация
(ПУР) и поземлените имоти на обекти – публична
собственост, на територията на селищно образувание
(СО) Виница-север, гр. Варна. Проектът е изложен
в техническата служба на район „Приморски“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересува
ните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Община
Варна чрез район „Приморски“.
6649
71. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – план за застрояване
и парцеларен план за линейни обекти – външно ел.
захранване и водоснабдяване за ПИ № 052005, м.
Къс Хисар, землище на с. Малки чифлик, община
Велико Търново. Проектът се намира в общинската
администрация, стая 520. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да напра
вят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до кмета на Община Велико Търново
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
6618
4. – Община гр. Вълчи дол, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че е израбо
тен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на
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eлектропровод за захранване с кабелна линия 20
kV на трафопост БКТП 20/0,4 kV в ПИ № 000053,
землище с. Щипско, захранен с кабелна линия 20
kV от РОМзК 20/400 kV на съществуващ ЖР стълб,
с дължина на трасето 459,361 м, преминаващо през
полски пътища № 000060, 011078 и 022099, общин
ска собственост. Проектът е изложен в сградата на
Община Вълчи дол, стая 203. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
6639
4а. – Община гр. Вълчи дол, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че е
изработен проект на ПУП – парцеларен план
за трасе на водопровод за захранване на имот
№ 000052, землище с. Щипско, с дължина на тра
сето 465,853 м, преминаващо през полски пътища
№ 000060, 011078 и 022099, общинска собственост.
Проектът е изложен в сградата на Община Вълчи
дол, стая 203. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
6640
24. – Община гр. Добрич, област Добрич,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на ПУП – парцеларен план за
ПИ № 72624.475.107, 72624.475.96, 72624.621.108 и
72624.474.85 във връзка с електрозахранване на
сграда – складова база в ПИ № 72624.474.98 в
землището на гр. Добрич. Проектът е изложен в
Центъра за услуги и информация на Община гр.
Добрич, работно място № 8. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план, до общинската адми
нистрация.
6653
493. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план за елементи на техническата инфраструк
тура (трасе за кабелно захранване на табло) от
УПИ І – бензиностанция в кв. 15б и поземлен имот
(ПИ) № 336082 в местността Бахча дере, землище
гр. Карлово, преминаващ през ПИ № 738 – път І
клас – публична държавна собственост. Проектът
е изложен за разглеждане в стая № 203 в сградата
на общинската администрация. Съгласно чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администра
ция – Карлово.
6626
85. – Община гр. Мездра, област Враца, на ос
нование чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен
проект за подробен устройствен план – план за ре
гулация и застрояване за промяна предназначението
на земеделска земя „за силажохранилище“ в ПИ
№ 035011, 035012, 035013, 035016, 031014 и 031038,
м. Трохала в землището на с. Царевец, община
Мездра. Проектът е на разположение в сградата на
Община Мездра, стая 106. На основание чл. 128,

БРОЙ 55

ДЪРЖАВЕН

ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администра
ция – гр. Мездра.
6617
11. – Областният управител на област с административен център Пазарджик на основание
чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 54, ал. 1 и чл. 148,
ал. 3 ЗУТ и Разрешение за строеж № РС-20 от
21.12.2009 г. обявява, че е издал Разрешение за
строеж № 30 от 3.07.2012 г., с което разрешава на
„Иса – 2000“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, ул. Николай
Коперник 25, ЕИК по БУЛСТАТ 831040520, предста
влявано от Юлиан Седефов Инджов – управител,
и „подизпълнител“ на СМР на обект по проект
„Транзитни пътища – V – ЛОТ 22Б“, както и „на
емател“ на ПИ 001090 в местността Баба тепе в
землището на с. Ветрен дол, община Септември, и
в качеството му на възложител да извърши строи
телство на обект: временно преместваемо съоръ
жение – „Инсталация за компресиран природен газ
на асфалтова база в с. Ветрен дол“ в ПИ 001090, м.
Баба тепе в землището на с. Ветрен дол (ЕКАТТЕ
10851), община Септември, област Пазарджик.
Разрешението за строеж подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
6644
2. – Община Петрич, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че e изработен проект на
ПУП – парцеларен план за транспортен достъп до
ПСОВ – Петрич. Трасето е предвидено да премине
в земеделски поземлени имоти в масиви по КВС,
като подробно описание на имотите е приложено
в табличен вид, неразделна част към ПУП – ПП,
както следва: поземлени имоти с идентификатори:
56126.119.1, 56126.119.43, 56126.119.5, 56126.119.52,
56126.119.53, 56126.128.9, 56126.146.1, 56126.146.9,
56126.146.11, 56126.147.5, 56126.147.6, 56126.147.7,
56126.147.8, 56126.147.9, 56126.147.53, 56126.147.54,
56126.147.61, 56126.363.50 – землище гр. Петрич.
Проектът се намира в сградата на Община Петрич.
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план до общин
ската администрация.
6650
3. – Община – гр. Петрич, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заин
тересуваните, че e изработен проект на ПУП – пар
целарен план за трасе на външен водопровод и
външно ел. захранване до имот с идентификатор
56126.420.7, м. Ръждак, землище гр. Петрич. Тра
сето и сервитутите са предвидени да преминат в
земеделски поземлени имоти в масиви по КВС,
като подробно описание на имотите и сервитутите
е приложено в табличен вид, неразделна част към
ПУП – ПП за външен водопровод и външно ел.
захранване, както следва: 56126.420.10, землище гр.
Петрич. Проектът се намира в сградата на Община
Петрич. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
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да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до общинската администрация.
6651
9. – Община Приморско, дирекция „УТ“, на
основание чл. 128, ал. 2 във връзка с ал. 10
ЗУТ съобщава на заинтересованите, че Об
щинският експертен съвет при Община При
морско с решение № 13 на протокол № 5 от
31.05.2012 г. на ОЕСУТ – гр. Приморско, приема
коригиран вариант на проект ПУП/ПРЗ с об
хват: ПИ № 37023.501.528, ПИ № 37023.501.529,
ПИ № 37023.501.519, ПИ № 37023.501.521, ПИ
№ 37023.501.554, ПИ № 37023.501.520, ПИ
№ 37023.501.625, ПИ № 37023.501.521, ПИ
№ 37023.501.511, ПИ № 37023.501.515 по КК на
гр. Китен, обособени в кв. 42, 81, 82 и 83 по плана
на гр. Китен. Проектът се съхранява в дирекция
„УТ“ и може да бъде предоставен за разглеждане
по всяко време от работния ден. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародва
нето на съобщението в „Държавен вестник“ недо
волните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта.
6652
378. – Община гр. Средец, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че е израбо
тен проект на подробен устройствен – парцеларен
план (ПУП – ПП) за трасе на водопровод през поз.
имот № 000608 – полски път на Община Средец,
и поз. имот № 000885 – офцеферма, собственост
на „Лавенда“ – ООД, до поз. имот № 000908 с
цел водоснабдяване на обект „овцеферма“ в същия
имот по КВС на землището с. Момина църква,
община Средец. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да се запознаят
с проекта (който се намира в общината) и да
направят писмени възражения и искания по него,
ако има такива.
6620
378а. – Община гр. Средец, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че е израбо
тен проект на подробен устройствен – парцеларен
план (ПУП – ПП) за трасе на ел. кабел НН – 1
kV за външно електрозахранване на овцеферма
в поз. имот № 000908 по КВС на землището с.
Момина църква, община Средец, собственост на
„Лавенда“ – ООД. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да се запознаят
с проекта (който се намира в общината) и да
направят писмени възражения и искания по него,
ако има такива.
6621

СЪДИЛИЩА
Аминистративният съд – Сливен, администра
тивно отделение, призовава Джумазие Якубова
Кехайова с последен адрес област Сливен, община
Котел, с. Ябланово, ул. Н. Й. Вапцаров, сега с неиз
вестен адрес, Джефер Якуб Молла с последен адрес
област Сливен, община Котел, с. Ябланово, ул. Н.
Й. Вапцаров 1, сега с неизвестен адрес, Красимир
Янков Миланов с последен адрес област Сливен,
община Котел, с. Ябланово, ул. Христо Ботев 3,
сега с неизвестен адрес, Мими Христова Миланова

С Т Р.

102

ДЪРЖАВЕН

с последен адрес област Сливен, община Котел, с.
Ябланово, ул. Христо Ботев 3, сега с неизвестен
адрес, Зьохре Хашъмова Моллова с последен адрес
област Сливен, община Котел, с. Ябланово, ул. Н.
Й. Вапцаров 1, сега с неизвестен адрес, да се явят
в съда на 21.08.2012 г. в 14 ч. като заинтересовани
лица по адм. д. № 114/2012, образувано по жалба
на Ахмед М. Моллов, Фатме И. Моллова от с.
Ябланово, община Котел, срещу Заповед № КД148-20-209 от 25.04.2012 г. на началника на СГКК
Сливен. След призоваването производството по
делото продължава на основание чл. 137, ал. 4 АПК.
6713
Административният съд – София област, 2-ри
състав, призовава Йосиф Иванов Йосифов с последен
адрес София, ж. к. Връбница-1, бл. 538, вх. А, ет. 9,
ап. 27, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
28.09.2012 г. в 9,30 ч. като заинтересовано лице по
АХД № 133/2012 г., заведено по жалба на Бисер
Иванов Йосифов срещу Заповед № ДК-02-ЮЗР 23 от
20.01.2012 г. на началника на РДНСК – Югозападен
район. Заинтересованото лице да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 144 АПК във връзка с чл. 48 ГПК.
6714
Видинският районен съд уведомява Себастиян
Атанасов Антов, гражданин на Полша, че срещу
него в Районния съд – Видин, е образувано гр. д.
№ 1035/2012 с правно основание чл. 69 ЗН – делба,
от Рачо Миков Рачев. В случай че в двуседмичен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ ответникът не се яви в деловодството на
Видинския районен съд да получи преписи от ис
ковата молба и приложенията, на същия ще бъде
назначен особен представител на разноски на ищеца.
6681
Свогенският районен съд, І състав, уведомява
Стефка Славчева Найденова, родена на 17.09.1972 г.,
без постоянен и настоящ адрес, че срещу нея е
заведено гр. д. № 248/2012 по описа на Районния
съд – Своге, І състав, от Асен Александров Павлов
от с. Луково, община Своге, и че в деловодството
на съда в гр. Своге, ул. Александър Вутимски 9,
се намират исковата молба и приложенията към
нея, които може да получи в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“. При
неявяването на Стефка Славчева Найденова или
на упълномощено от нея лице в двуседмичен срок
съдът ще є назначи особен представител.
6682
Софийският районен съд, ІІІ гражданско от
деление, 80 състав, уведомява Авихайд Гади Зари,
гражданин на Израел, роден на 12.04.1979 г., без
регистриран постоянен и настоящ адрес в Репуб
лика България, че има качеството на ответник
по гр. д. № 10597/11 по описа на СРС, ІІІ ГО, 80
състав, образувано по предявен от Кремена Са
вова Кафеджиева от София, ул. Родопски извор
106, ет. 4, ап. 22, иск с правно основание чл. 127,
ал. 2 СК за упражняване на родителски права
върху детето Ориел Кафеджиев Зари, определя
не местоживеенето на детето, режим на лични
отношения между детето и неговия баща и за
издръжката на детето в размер 100 лв. месечно,
считано от датата на завеждане на исковата молба
в съда, т. с. 28.07.2011 г., като се укаже на същия,
че в двуседмичен срок от обнародването следва да
се яви в канцеларията на СРС, ІІІ ГО, 80 състав,
за връчване на книжата по чл. 131 ГПК ведно с
исковата молба и приложенията към нея.
6715
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 1 ЗОПДИППД обявява, че е образувал гр. д.
№ 1609/2011 г. по предявено на 12.09.2011 г. моти
вирано искане на Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност със
седалище София с правно основание по чл. 28,
ал. 1 ЗОПДИППД, с цена на иска – 411 149,98 лв.,
срещу Стоян Димитров Христов, Росица Иванова
Христова и Иринка Русева Стоева за отнемане в
полза на държавата на следното имущество на
стойност 411 149,98 лв., а именно:
На основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД от Стоян Димитров Христов и Росица
Иванова Христова
– Недвижим имот, а именно: 6 кв.м или 6/435
ид.ч. кв.м от дворно място, цялото с площ 435
кв.м, в Бургас, представляващо пар. VІ-7569, 7570
в кв. 55, бивш парцел ХV в бивш квартал 262 по
плана на гр. Бургас, целият урегулиран на площ
435,50 кв.м. ид.ч., при граници на целия парцел:
ул. Иван Шишман и пар. VІІ-7571; ХІV-7582,7583,
ХVІ-7584; ХVІІ-7585; ХІХ-7566, 7567 и V-7568, който
имот ще ползва реално в очертанията на имотните
граници на им. пл. № 7569 в кв. 55, а по скица
поземлен имот № 20949 от 07.06.2011 г. с иденти
фикатор № 07079.614.274, по кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-9 от 30.01.2009 г. на изпълнителния ди
ректор на АГКК, трайно предназначение на тери
торията: урбанизирана, адрес на поземления имот:
Бургас, п.к. 8000, ул. Иван Шишман 35-А, номер
по предходен план: 7570, квартал 55, парцел 6, при
съседи: 07079.614.271, 07079.614.295, 07079.614.275,
07079.614.273, 07079.614.272; и по скица на поземлен
имот № 20950 от 07.06.2011 г., с идентификатор
№ 07079.614.275, с адрес на поземления имот: Бургас,
п.к. 8000, ул. Иван Шишман 35, трайно предназ
начение на територията: урбанизирана, номер по
предходен план: 7569, квартал 55, парцел 6 при
съседи: 07079.614.274, 07079.614.295, 07079.614.280,
07079.614.279, 07079.614.276, 07079.614.273, ведно
с право на строеж на апартамент „едностаен“ с
извършените подобрения върху недвижимия имот,
в Бургас, ул. Иван Шишман 35, на първи жилищен
етаж на приблизителна застроена площ от 51,60
кв.м, в това число 8,68 кв.м ид.ч., равняващи се
на 7,07 % от общите части на сградата, вкл. общо
котелно помещение, състоящ се от стая, кухнятрапезария, тераса, баня с тоалетна, антре, при
изложение север-изток, при граници на апартамента:
от изток – външен зид към дворно място и външен
калканен зид; от запад – стълбищна клетка и външен
калканен зид; от север – външен зид към дворно
място; от юг – апартамент на Ст. Христов и стъл
бищна клетка; отгоре – апартамент на Ст. Христов,
и отдолу – ап. на Н. Петров, ведно с прилежащото
избено помещение № 4, с приблизителна полезна
площ 3,72 кв.м, при граници: от изток – външен
калканен зид, от запад – коридор; от север – изба
№ 3; от юг – изба № 5, собственост на Стоян Ди
митров Христов и Росица Иванова Христова. Към
настоящия момент недвижимият имот (апартамент)
е изграден и е годен за обитаване.
– Недвижим имот, а именно: 79,25 кв.м идеална
част от дворно място, съставляващо парцел V, пл.
№ 781 в кв. 23 по плана на гр. Бургас, кв. Сара
фово, ул. Атанас Манчев, с площ на парцела 1105
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кв.м, при граници на парцела: от северозапад – ул.
Атанас Манчев; от североизток – парцели № VІІ и
VІ; от югоизток – парцел ІV; от югозапад – пар
цел ІІІ, а по скица на поземлен имот № 20951 от
07.06.2011 г., в Бургас, кв. Сарафово, ул. Атанас
Генов 10 (бивша ул. Атанас Манчев), поземлен имот
с идентификатор № 07079.820.22, по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със За
повед № РД-18-9 от 30.01.2009 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с трайно предназначение на
територията: урбанизирана, номер по предходен
план 781, квартал 23, парцел 5, с площ по скица
1041 кв.м целият имот, при съседи: 07079.820.920,
07079.820.17, 07079.820.21, 07079.820.30, 07079.820.28,
ведно с правото на строеж за изграждането на
апартамент, ведно с приблизително 5,91 кв.м ид.ч.
от правото на строеж върху терена и от общите
части на сградата в Бургас, кв. Сарафово, ул. Антон
Иванов 10 (бивша ул. Атанас Манчев), едностаен тип
2 на междинно ниво на кота + 3,30 между първи и
втори жил. етаж с приблизителна площ 49,50 кв.м
ид.ч, в това число прибл. площ от 6,31 кв.м ид.ч. от
общите части на сградата и от правото на строеж
върху терена с изложение: запад – северозапад – се
вероизток – изток, състоящ се от антре, дневна с
трапезария, кухня-бокс, мокро помещение, баня с
WC, една тераса, при граници: от запад – североза
пад – ул. Атанас Манчев; от югозапад – двустайни
апартаменти; от югоизток – стълбищна клетка;
от изток – североизток – вътрешно дворно място,
собственост на Стоян Димитров Христов и Росица
Иванова Христова, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 178, том
ХХІ, дело № 7331/95.
– Недвижим имот, а именно: 66,67 кв.м от
дворно място, представляващо самостоятелен УПИ
ХХХІV-273 в кв. 40 по плана на с.о. Инцараки,
землище с. Свети Влас, община Несебър, с площ
на УПИ в размер на 380 кв.м при граници на
УПИ: улица, УПИ ХХХV-270, улица, УПИ ІХ-272,
УПИ ХХХІІІ-274, а съгласно скица на поземлен
имот № 27793 от 22.07.2011 г. с идентификатор
№ 11538.504.301, по кадастралната карта и кадас
тралните регистри, одобрени със Заповед № РД-1848 от 03.10.2005 г. на изпълнителния директор на АК,
последно изменение със Заповед № КД-14-02-305 от
09.03.2007 г. на началника на СК – Бургас, с адрес на
имота гр. Свети Влас, п.к. 8229, Инцараки, и площ
по скица 440 кв.м, при съседи: имоти с идентифи
катори № 11538.504.589, 11538.504.304, 11538.504.303,
11538.504.302, 11538.504.299, 11538.504.300, ведно
с апартамент в гр. Свети Влас, УПИ ХХХІV-273,
кв. 40 по плана на с.о. Инцараки – запад (за
сезонно ползване), на кота + 8,30, със застроена
площ 47,22 кв.м, изложение север – запад – юг,
при граници на обекта: от север – външен зид,
от юг – външен зид, от запад – външен зид,
от изток – самостоятелен жил. обект (апарта
мент) – изток на Мил. Манолов; ведно с 4,753 %,
равняващи се на 6,52 кв.м от общите части на
сградата и правото на строеж, а по схема № 38787
от 13.10.2010 г. на самостоятелен обект в сграда с
идентификатор № 11538.504.301.1.13, по кадастрал
ната карта и кадастралните регистри, одобрени
със Заповед № РД-18-48 от 03.10.2005 г. на изпъл
нителния директор на АК, последно изменение
със Заповед № КД-14-02-305 от 09.03.2007 г. на
началника на СК – Бургас, с адрес на имота:

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 3

гр. Свети Влас, п.к. 8229, Инцараки, ет. 4, ап. 3,
самостоятелният обект се намира в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор
11538.504.301; предназначение на самостоятелния
обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта,
площ по документ 54 кв.м, съседни самостоя
телни обекти на същия етаж: 11538.504.301.1.14,
под обекта: 11538.504.301.1.11, 11538.504.301.1.9;
над обекта – няма, на кота + 8,30 със застроена
площ 47,22 кв.м, изложение – север – запад – юг;
при граници на обекта: от север – външен зид;
от юг – външен зид; от запад – външен зид; от
юг – външен зид; от изток – самостоятелен жил.
обект (апартамент) – изток на Мил. Манолов;
ведно с 4,753 %, равняващи се на 6,52 кв.м от
общите части на сградата и правото на строеж,
собственост на Стоян Димитров Христов и Росица
Иванова Христова.
– Лек автомобил „Крайслер Чероки“ с рег.
№ А 4928 АТ, дата на първоначална регистрация
01.01.1991 г., регистрация в Сектор „Пътна полиция“
при ОДМВР – гр. Бургас, 23.07.2003 г., собственост
на Стоян Димитров Христов.
На основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД от Стоян
Димитров Христов сумата по пазарна стойност
към момента на отчуждаването
Сумата в размер 6333 лв. от продажбата на не
движим имот с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 69, том ХІV, дело № 2950/07,
вх. рег. № 3429 от 15.11.2007 г. на СВ – Поморие.
На основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД от Стоян Димитров Христов и Роси
ца Иванова Христова, като сумите са по пазарна
стойност към момента на отчуждаването
Сумата в размер 1732,85 лв. от продажбата
на недвижим имот с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 51, том ХХХІХ,
дело № 11547/97.
Сумата в размер 2655,55 лв. от продажбата
на недвижим имот с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 161, том ХVІІ,
дело № 5556/97.
Сумата в размер 4315 лв. от продажбата на
недвижим имот с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 81, том ХV, дело
№ 4656/97, при запазване на съществуващата в
имота сграда, собственост на Димитър Георгиев,
Иванка Георгиева и Зюмбюла Христова.
Сумата в размер 6108 лв. от продажбата на
недвижим имот с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 175, том І, дело
№ 1313/98.
Сумата в размер 14 117 лв. от продажбата на
недвижим имот с нотариален акт за покупкопродажба на имот № 57, том ХV, дело № 4623/97.
Сумата в размер 11 145 лв. от продажбата на
недвижим имот с нотариален акт № 181, том VІІІ,
дело № 5462/98.
Сумата в размер 177,65 лв. от продажбата на
недвижим имот с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 56, том ХV, дело
№ 4622/97.
Сумата в размер 4985,23 лв. от продажбата
на недвижим имот с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 106, том ІІІ, дело
№ 1161/99.
Сумата в размер 8400 лв. от продажбата на
недвижим имот с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 99, том ХVІІІ,
дело № 8164/99.
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Сумата в размер 3850 лв. от продажбата на
недвижим имот с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 3, том ХХХVІІ,
дело № 10992/97.
Сумата в размер 87 105,20 лв. от продажбата на
недвижими имоти с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 158, том І, рег.
№ 1171, дело № 215 от 1998 г.
Сумата в размер 30 200,50 лв. от продажбата
на недвижим имот с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 24, том ХVІІ,
№ 528/97.
Сумата в размер 22 000 лв. от продажбата на
недвижим имот с нотариален акт за покупко-про
дажба на недвижим имот в полза на трето лице
№ 103, том ІІ, дело 584/99.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 17.10.2012 г. от 13,30 ч. В
двумесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ третите лица, които претендират самосто
ятелни права върху описаното по-горе имущество
или върху отделни имуществени права от него,
могат да встъпят в образуваното под посочения
номер дело, като предявят съответните искове пред
Бургаския окръжен съд като първа инстанция.
6666
Варненският окръжен съд, гр. отделение,
обявява, че е образувано гр. дело № 645/2012 по
предявен иск от Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност с
БУЛСТАТ 131463734 чрез зам.-председателя Анто
анета Стоянова Цонкова с адрес за призоваване:
гр. Велико Търново, пл. Център 2, ет. 2, стая 211А,
срещу Тодор Димитров Димитров с постоянен
адрес: гр. Горна Оряховица, ул. Люлин 31, вх. А,
ет. 3, ап. 3, и настоящ адрес: гр. Велико Търново,
ул. Камен Зидаров 6, ет. 3, за отнемане в полза
на държавата на следното имущество на обща
стойност 239 828,76 лв.:
На основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД от Тодор
Димитров Тодоров:
1/2 идеална част от недвижим имот в с. Дра
ганово, община Горна Оряховица, област Велико
Търново, а именно: урегулиран поземлен имот
ХІІІ-1225 в квартал 89 по ПУП на с. Драганово с
площ 2000 кв. м заедно с построените в този имот
жилищна сграда – къща, и стопанска постройка,
при граници на имота: улица, поземлен имот XII1224, поземлен имот V-1222, поземлен имот IV-1232,
поземлен имот III-1231 и поземлен имот XIV-1226.
Самостоятелен обект в сграда с идентифика
тор 10447.506.178.1.9 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Велико Търново
(апартамент 7, секция В, съгласно окончателен
разделителен протокол на ЖСК „Зора-2“) с админи
стративен адрес на имота: гр. Велико Търново, ул.
Камен Зидаров 6, ет. 3, ап. 9, който самостоятелен
обект се намира в сграда № 1, завършена в груб
строеж, разположена в поземлен имот с иденти
фикатор 10447.506.178, с предназначение – апар
тамент със застроена площ 94,43 кв. м, състоящ
се от две спални, дневна, кухня, баня, тоалетна,
коридор и две тераси, при съседи: на същия
етаж: изток – 10447.506.178.1.8 и общо стълбище,
запад – дворно място, север – дворно място, юг –
дворно място; под обекта – 10447.506.178.1.6, над
обекта – 10447.506.178.1.12; заедно с придаденото
му избено помещение № 5, разположено в избения
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етаж на същата сграда, с площ 20,62 кв. м, при
граници: изток – дворно място, запад – общ ко
ридор и общо стълбище, север – изба № 6 и общ
коридор, юг – изба № 4 и общ коридор; заедно с
5,30 % идеални части, равняващи се на 8,13 кв.
м от общите части на сградата, и съответните
на застроената площ на имота идеални части от
възмездно отстъпеното право на строеж върху
поземлен имот с идентификатор 10447.506.178 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Велико Търново
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор
10447.506.178.1.30 по кадастрална карта и кадас
тралните регистри на гр. Велико Търново (гараж
4 съгласно окончателен разделителен протокол на
ЖСК „Зора-2“) с административен адрес на имота:
гр. Велико Търново, ул. Камен Зидаров 6, ет. 0,
гараж 4, който самостоятелен обект се намира в
сграда № 1, завършена в груб строеж, разположена
в поземлен имот с идентификатор 10447.506.178,
с предназначение – гараж в сграда, със застроена
площ 24,05 кв. м, при съседи: на същия етаж:
изток – подход, гаражи, запад – 10447.506.178.1.28
и общо стълбище, север – 10447.506.178.1.31,
юг – 10447.506.178.1.29, под обекта – терен, и над
обекта – 10447.506.178.1.2 и 10447.506.178.1.1; заед
но с 1,11 % идеални части, равняващи се на 1,70
кв. м от общите части на сградата, и съответните
на застроената площ на имота идеални части от
възмездно отстъпеното право на строеж върху
поземлен имот с идентификатор 10447.506.178 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Велико Търново.
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор
10447.506.178.1.24 по кадастралната карта и кадас
тралните регистри на гр. Велико Търново с админи
стративен адрес на имота: гр. Велико Търново, ул.
Камен Зидаров 6, ет. 6, ателие 12, който самостоя
телен обект се намира в сграда № 1, завършена в
груб строеж, разположена в поземлен имот с иден
тификатор 10447.506.178, с предназначение – ателие
за творческа дейност, със застроена площ 21,12
кв. м, при съседи: на същия етаж: изток – дворно
място, запад – 10447.506.178.1.13, север – дворно
място, юг – обща тоалетна с преддверие и общ
коридор; под обекта – 10447.506.178.1.14 и над
обекта – покрив; заедно с 0,97 % идеални части,
равняващи се на 1,49 кв. м от общите части на
сградата, и съответните на застроената площ на
имота идеални части от възмездно отстъпеното
право на строеж върху поземлен имот с иденти
фикатор 10447.506.178 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Велико Търново.
Самостоятелен обект в сграда с идентифика
тор № 10135.2259.50.45.23 по КК и КР на Варна,
одобрени със Заповед № РД-18-92 от 14.10.2008 г.
на ИД на АГКК, с административен адрес: Варна,
район „Приморски“, ул. Зора 10, ет. 7, ап. 22, кой
то самостоятелен обект се намира в сграда № 4,
разположена в ПИ с идентификатор 10135.2559.50,
с предназначение на обекта – жилище, апартамент
с площ 52,78 кв. м съгласно схема № 28856 от
2.11.2011 г. на СГКК – Варна, при съседи по схема
на същия етаж: 10135.2559.50.4.22; 10135.2559.50.4.24;
под обекта – 10135.2559.50.4.18; 10135.2559.50.4.19,
и над обекта – 10135.2559.50.4.25, заедно със съ
ответните ид. части от общите части на сградата
и правото на строеж, който имот по документ за
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собственост – договор за доброволна делба № 280,
том XIX, peг. № 39355 от 18.12.2007 г., представлява
апартамент 22„А“ на седми реален етаж на кота
+ 17,125 метра с площ 52,78 кв. м, състоящ се
от входно антре, кухня – трапезария-дневна, една
спалня, баня-тоалет, един балкон, при граници: от
североизток – апартамент № 23, апартамент № 22
и коридор, от югоизток – апартамент 22, от югоза
пад – ул. Зора; от северозапад – апартамент № 23,
както и 1,8717 % идеални части, равняващи се на
7,63 кв. м от общите части на сградата и от пра
вото на строеж върху мястото, в което е построена
сградата, намираща се във Варна на територията
на район „Приморски“ на ул. Каймакчалан, вх. 4,
построена в УПИ, целият с обща площ 1408 кв.
м, съставляващ № V-3029,3030, 3030 „Б“ в квартал
8 на 17 микрорайон на Варна.
Лек автомобил Форд, модел Ескорт, peг. № ВТ
8609 АТ, рама WF0NXXGCANWU31341, двигател
RFS31341, придобит с договор за покупко-продажба
на МПС от 20.12.04 г.
Наличности по сметка в левове с титуляр То
дор Димитров Димитров, с IBAN BG82 PIRB 7387
4603 4643 65 в „Банка Пиреос (България)“ – АД,
запорирана със запорно съобщение от 27.12.2011 г.
и писмо на банката ДП 233 от 6.01.2012 г.
Наличности по депозитна сметка в левове с
титуляр Тодор Димитров Димитров с IBAN BG64
PIRB 7387 2698 4385 24 в „Банка Пиреос (Бълга
рия)“ – АД, запорирана със запорно съобщение
от 27.12.2011 г. и писмо на банката ДП 233 от
6.01.2012 г.
Наличности по спестовен влог в евро с титуляр
Тодор Димитров Димитров с IBAN: BG97 PIRB 7174
4602 8345 26 в „Банка Пиреос (България)“ – АД,
запорирана със запорно съобщение от 27.12.2011 г.
и писмо на банката ДП 233 от 6.01.2012 г.;
Наличност по сметка с титуляр Тодор Димитров
Димитров с IBAN BG54 UNCR 9660 4085 7593 09
„УниКредит Булбанк“ – АД, запорирано със запорно
съобщение от 27.12.2011 г.
Наличност по картова сметка по издадена
дебитна карта VIZA с титуляр Тодор Димитров
Димитров с IBAN BG 82RZBB91554054759616 в
„Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД.
Наличност по картова сметка по издадена де
битна карта MAESTRO с титуляр Тодор Димитров
Димитров с IBAN BG 89RZBB91551054759689 в
„Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД.
Депозит в левове с титуляр Тодор Димитров
Димитров, открит на 27.12.2010 г. в офис на „Рай
файзенбанк (България)“ в Горна Оряховица, ул.
Мано Тодоров 1, и активен към настоящия момент.
Сумата при откриване на депозита е 5000 лв.
Наличност по спестовен влог в евро с
титуляр Тодор Димитров Димитров с IBAN
BG06UBBS80024410031818 в „ОББ“ – АД.
Наличност по спестовен влог в левове с
титуляр Тодор Димитров Димитров с IBAN
BG82UBBS80024065788120 в „ОББ“ – АД.
От Тодор Димитров Димитров на основание
чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД:
Сумата 4000 лв., получена от разпоредителната
сделка с апартамент в Горна Оряховица, ул. Бо
рима 15, вх. А, ет. 2.
Сумата 20 000 лв., преминала по срочни влогове
в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, „Юробанк
и Еф Джи“ – АД, и „ОББ“ – АД, в периода от
4.10.2007 г. до 13.10.2008 г.
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Сумата 1100 евро (2151,41 лв.), внесени по
сметка с IBAN BG97 PIRB 7174 4602 8345 26 в
„Банка Пиреос (България)“ – АД, и прехвърлена
по срочен депозит в евро, открит на 5.11.2010 г. с
IBAN BG60 PIRB 7387 2698 6754 70.
Сумата 19 000 лв., постъпила на срочен депо
зит в левове в „Банка Пиреос (България)“ – АД,
открит на 11.12.2010 г. с IBAN BG27 PIRB 7387
2698 6240 72 (сумата първоначално е постъпила
по разплащателна сметка на лицето с IBAN BG82
PIRB 7387 4603 4643 65, след което е прехвърлена
по сметката на срочния депозит).
Сумата 762,02 лв., получена от проверяваното
лице във вид на лихви по срочни депозити в лв.
и евро, открити и закрити в „Банка ДСК“ – ЕАД,
през проверявания период.
Сумата 9797,37 лв., получена от проверяваното
лице във вид на лихви по срочни депозити, открити
и закрити в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД,
през проверявания период.
Сумата 41,46 евро (81,09 лв.), получена от
проверяваното лице във вид на лихви по срочни
депозити, открити и закрити в „УниКредит Бул
банк“ – АД, през проверявания период.
Производството по делото е насрочено за раз
глеждане в открито съдебно заседание на 2.11.2012 г.
от 9 ч. на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху описаните
имущества и суми най-късно в първото по делото
заседание, насрочено за 2.11.2012 г., и по реда на
чл. 29 ЗОПДИППД.
6683
Русенският окръжен съд в закрито заседание
с определение № 1972 от 19.06.2012 г. обявява, че
на 23.03.2012 г. по мотивирано искане с вх. № 3249
от 22.03.2012 г. от Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност чрез
зам.-председателя Антоанета Стоянова ГеоргиеваЦонкова срещу Васил Костов Кънев с адрес Русе,
ул. Хаджи Димитър 26, Веселка Янкова Василева
с адрес Русе, ул. Райко 25, „Ювелир 90“ – ООД,
БУЛСТАТ 117526881, с адрес на управление
Русе, ул. Хаджи Димитър 26, е образувано гр. д.
№ 358/2012 относно отнемане в полза на държавата
на имущество, придобито от престъпна дейност,
на основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД с цена на
иска 873 304,72 лв. Със същото се иска отнемане
в полза на държавата на следното имущество:
От Васил Костов Кънев и Веселка Янкова Ва
силева на основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД, тъй като моментът на придобиване
на имуществото е по време на брака, а след раз
вода е преминало в обикновена съсобственост и
всеки един от тях притежава по 1/2 идеална част
от имуществото:
Дворно място 200 кв.м, представляващо имот
по пл. № 3 в квартал 299 по регулационния план
на гр. Русе, при граници: ул. Ивац, им.пл. № 4
на Станка Събева, им. пл. № 2 на Росен Тодоров,
ул. Хаджи Димитър, съгласно нот.акт № 65, том
VІІІ, дело № 2637 от 28.04.1992 г., а съгласно
скица на поземлен имот № 3967 от 24.04.2009 г.
с идентификатор 63427.2.3775, издадена от Служ
бата по геодезия, картография и кадастър – Русе,
поземленият имот, върху който е разположена
сградата, е с адрес: Русе, ул. Хаджи Димитър
26, и е с площ: 206 кв.м; трайно предназначение
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на територията: урбанизирана; начин на трайно
ползване: средно застрояване (от 10 до 15 м).
Стар идентификатор: квартал: 299, парцел: І-3775;
съседи: 63427.2.1473, 63427.2.3776 ,63427.2.3880,
63427.2.1459, заедно с построената в него четири
етажна сграда с идентификатор 63427.2.3775.1, с
адрес Русе, ул. Хаджи Димитър 26, застроена площ:
156 кв.м, брой етажи: 4, с предназначение: хотел
(съгласно скица на сграда № 3966 от 24.04.2009 г.,
издадена от Службата по геодезия, картография и
кадастър – Русе) – семеен хотел, категория една
звезда (съгласно заповед № 782 от 02.04.2003 г. на
кмета на Община Русе), и съответните конкретни
обекти в сградата, собственост на Васил Костов
Кънев и Веселка Янкова Кънева, както следва:
Апартамент № 2 на втори етаж, вх. А, в ново
построената четириетажна жилищна сграда на ул.
Хаджи Димитър 26, която сграда е построена върху
дворно място, представляващо имот 3775, парцел
І, квартал 299 по плана на гр. Русе, при граници
за парцела: ул. Хаджи Димитър, ул. Ивац, парцел
3776 и парцел 3880, което място е с площ 220 кв.
м, като този апартамент се състои от три стаи,
дневна-трапезария, кухня и сервизни помещения, с
обща застроена площ 171,61 кв.м, с прилежащите
към апартамента избено помещение 2 с площ
29,79 кв.м и избено помещение 3 с площ 35,662
% идеални части от общите части на сградата, а
съгласно скица на сграда № 3966 от 24.04.2009 г. с
идентификатор 63427.2.3775.1, издадена от Службата
по геодезия, картография и кадастър – Русе, сгра
дата се намира на адрес: Русе, ул. Хаджи Димитър
26, и е разположена в поземлен имот с иденти
фикатор 63427.2.3775; застроена площ: 156 кв.м;
брой етажи: 4; предназначение: хотел. Съгласно
скица на поземлен имот № 3967 от 24.04.2009 г. с
идентификатор 63427.2.3775, издадена от Службата
по геодезия, картография и кадастър – Русе, позем
леният имот, върху който е разположена сградата,
е с адрес: Русе, ул. Хаджи Димитър 26, и е с площ:
206 кв.м; трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: средно
застрояване (от 10 до 15 м); стар идентификатор:
квартал: 299, парцел: І-3775; съседи: 63427.2.1473,
63427.2.3776, 63427.2.3880, 63427.2.1459, придобит
от Васил Костов Кънев и Веселка Янкова Кънева
с разрешение за строеж № 405 от 27.04.1993 г. и
разрешение за строеж № 1063 от 08.09.1993 г. на
Община Русе, протокол № 113 от 22.06.1993 г. за
строителна линия на Община Русе и архитектурни
проекти, съгласувани с Община Русе, и разрешение
за ползване № 594 от 16.12.1996 г. на Община Русе.
Апартамент № 1 на първи етаж, вх. Б, в но
вопостроената четириетажна жилищна сграда, ул.
Хаджи Димитър 26, която сграда е построена върху
дворно място, представляващо имот 3775, парцел
І, квартал 299 по плана на гр. Русе, при граници
за парцела: ул. Хаджи Димитър, ул. Ивац, парцел
3776 и парцел 3880, което място е с площ 220
кв.м, като този апартамент се състои от три стаи,
дневна-трапезария, кухня и сервизни помещения, с
обща застроена площ 152,64 кв. м, с прилежащото
към апартамента избено помещение 1 с площ 21,18
кв. м ведно с приспадащите се 26,723 % идеални
части от общите части на сградата, а съгласно
скица на сграда № 3966 от 24.04.2009 г. с иденти
фикатор 63427.2.3775.1, издадена от Службата по
геодезия, картография и кадастър – Русе, сградата
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се намира на адрес Русе, ул. Хаджи Димитър 26,
и е разположена в поземлен имот с идентифика
тор 63427.2.3775; застроена площ: 156 кв.м; брой
етажи: 4; предназначение: хотел. Съгласно скица
на поземлен имот № 3967 от 24.04.2009 г. с иден
тификатор 63427.2.3775, издадена от Службата по
геодезия, картография и кадастър – Русе, поземле
ният имот, върху който е разположена сградата, е
с адрес: Русе, ул. Хаджи Димитър 26, и е с площ:
206 кв. м; трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: средно
застрояване (от 10 до 15 м); стар идентификатор:
квартал: 299, парцел: І-3775; съседи: 63427.2.1473,
63427.2.3776, 63427.2.3880, 63427.2.1459, придобит
от Васил Костов Кънев и Веселка Янкова Кънева
с разрешение за строеж № 405 от 27.04.1993 г. и
разрешение за строеж № 1063 от 08.09.1993 г. на
Община Русе, протокол № 113 от 22.06.1993 г. за
строителна линия на Община Русе и архитектурни
проекти, съгласувани с Община Русе, и разрешение
за ползване № 594 от 16.12.1996 г. на Община Русе.
Ателие на първия етаж, вх. Б, в новопостроената
четириетажна жилищна сграда, ул. Хаджи Димитър
28.6, която сграда е построена върху дворно място,
представляващо имот 3775, парцел І, в квартал 299
по плана на гр. Русе, при граници на парцела ул.
Хаджи Димитър, ул. Ивац, парцел 3776 и парцел
3880, което място е с площ 220 кв.м, като това
ателие се състои от преддверие, търговска зала,
склад и санитарен възел с обща застроена площ
29,01 кв.м ведно с приспадащите се 4, 911 % идеал
ни части от общите части на сградата, а съгласно
скица на сграда № 3966 от 24.04.2009 г. с иденти
фикатор 63427.2.3775.1, издадена от Службата по
геодезия, картография и кадастър – Русе, сградата
се намира на адрес Русе, ул. Хаджи Димитър 26,
и е разположена в поземлен имот с идентифика
тор 63427.2.3775; застроена площ: 156 кв.м; брой
етажи: 4; предназначение: хотел. Съгласно скица
на поземлен имот № 3967 от 24.04.2009 г. с иден
тификатор 63427.2.3775, издадена от Службата по
геодезия, картография и кадастър – Русе, поземле
ният имот, върху който е разположена сградата, е
с адрес: Русе, ул. Хаджи Димитър 26, и е с площ:
206 кв.м; трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: средно
застрояване (от 10 до 15 м); стар идентификатор:
квартал: 299, парцел: І-3775; съседи: 63427.2.1473,
63427.2.3776, 63427.2.3880, 63427.2.1459, придобит
от Васил Костов Кънев и Веселка Янкова Кънева
с разрешение за строеж № 405 от 27.04.1993 г. и
разрешение за строеж № 1063 от 08.09.1993 г. на
Община Русе, протокол № 113 от 22.06.1993 г. за
строителна линия на община Русе и архитектурни
проекти, съгласувани с Община Русе и разрешение
за ползване № 594 от 16.12.1996 г. на Община Русе.
Гараж № 3 на първи етаж, вх. А, в новопос
троената четириетажна жилищна сграда, ул. Ха
джи Димитър 26, която сграда е построена върху
дворно място, представляващо имот 3775, парцел
І, в квартал 299 по плана на гр. Русе, при граници
на парцела: ул. Хаджи Димитър, ул. Ивац, парцел
3776, парцел 3880, което място е с площ 23,12 кв.
м ведно с приспадащите се 3,914 % идеални части
от общите части на сградата, а съгласно скица на
сграда № 3966 от 24.04.2009 г. с идентификатор
63427.2.3775.1, издадена от Службата по геоде
зия, картография и кадастър – Русе, сградата се
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намира на адрес Русе, ул. Хаджи Димитър 26, и
е разположена в поземлен имот с идентифика
тор 63427.2.3775; застроена площ: 156 кв.м; брой
етажи: 4; предназначение: хотел. Съгласно скица
на поземлен имот № 3967 от 24.04.2009 г. с иден
тификатор 63427.2.3775, издадена от Службата по
геодезия, картография и кадастър – Русе, поземле
ният имот, върху който е разположена сградата, е
с адрес: Русе, ул. Хаджи Димитър 26, и е с площ:
206 кв.м; трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: средно
застрояване (от 10 до 15 м), стар идентификатор:
квартал: 299, парцел: І-3775; съседи: 63427.2.1473,
63427.2.3776, 63427.2.3880, 63427.2.1459, придобит
от Васил Костов Кънев и Веселка Янкова Кънева
с разрешение за строеж № 405 от 27.04.1993 г. и
разрешение за строеж № 1063 от 08.09.1993 г. на
Община Русе, протокол № 113 от 22.06.1993 г. за
строителна линия на Община Русе и архитектурни
проекти, съгласувани с Община Русе и разрешение
за ползване № 594 от 16.12.1996 г. на Община Русе.
Гараж № 2 на първи етаж, вх. А, в новопос
троената четириетажна жилищна сграда, ул. Ха
джи Димитър 26, която сграда е построена върху
дворно място, представляващо имот 3775, парцел
І, в квартал 299 по плана на гр. Русе, при граници
на парцела ул. Хаджи Димитър, ул. Ивац, парцел
3776, парцел 3880, което място е с площ 22,68
кв. м ведно с приспадащите се 3,893 % идеални
части от общите части на сградата, а съгласно
скица на сграда № 3966 от 24.04.2009 г. с иденти
фикатор 63427.2.3775.1, издадена от Службата по
геодезия, картография и кадастър – Русе, сградата
се намира на адрес Русе, ул. Хаджи Димитър 26,
и е разположена в поземлен имот с идентифика
тор 63427.2.3775; застроена площ: 156 кв.м; брой
етажи: 4; предназначение: хотел. Съгласно скица
на поземлен имот № 3967 от 24.04.2009 г. с иден
тификатор 63427.2.3775, издадена от Службата по
геодезия, картография и кадастър – Русе, поземле
ният имот, върху който е разположена сградата, е
с адрес: Русе, ул. Хаджи Димитър 26, и е с площ:
206 кв.м; трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: средно
застрояване (от 10 до 15 м); стар идентификатор:
квартал: 299, парцел: І-3775; съседи: 63427.2.1473,
63427.2.3776, 63427.2.3880, 63427.2.1459, придобит
от Васил Костов Кънев и Веселка Янкова Кънева
с разрешение за строеж № 405 от 27.04.1993 г. и
разрешение за строеж № 1063 от 08.09.1993 г. на
Община Русе, протокол № 113 от 22.06.1993 г. за
строителна линия на Община Русе и архитектурни
проекти, съгласувани с Община Русе, и разрешение
за ползване № 594 от 16.12.1996 г. на Община Русе.
Апартамент № 1 на първи етаж, вх. А, на но
вопостроената четириетажна жилищна сграда, ул.
Хаджи Димитър 26, която сграда е построена върху
дворно място, представляващо имот 3775, парцел
І, кв. 299 по плана на гр. Русе, като този апарта
мент се състои от две стаи, дневна, трапезария,
кухня и сервизни помещения, със застроена площ
88,49 кв.м, при граници: стълбище, имот 3880,
3776, заедно с избено помещение № 1, с площ
31,26 кв.м, заедно със 17,670 % ид.части от общите
части на сградата и дворното място, а съгласно
скица на сграда № 3966 от 24.04.2009 г. с иденти
фикатор 63427.2.3775.1, издадена от Службата по
геодезия, картография и кадастър – Русе, сградата
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се намира на адрес Русе, ул. Хаджи Димитър 26,
и е разположена в поземлен имот с идентифика
тор 63427.2.3775; застроена площ: 156 кв.м; брой
етажи: 4; предназначение: хотел. Съгласно скица
на поземлен имот № 3967 от 24.04.2009 г. с иден
тификатор 63427.2.3775, издадена от Службата по
геодезия, картография и кадастър – Русе, поземле
ният имот, върху който е разположена сградата, е
с адрес: Русе, ул. Хаджи Димитър 26, и е с площ:
206 кв.м; трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: средно
застрояване (от 10 до 15 м); стар идентификатор:
квартал: 299, парцел: І-3775; съседи: 63427.2.1473,
63427.2.3776, 63427.2.3880, 63427.2.1459, придобит от
Васил Костов Кънев с нотариален акт за продаж
ба на недвижим имот и за продажба на права по
чл. 192, ал. 5 ЗТСУ по договор за групов строеж
№ 95, том VІІІ, н. дело № 6230 от 15.07.1998 г. и
с договор за групов строеж от 08.10.1993 г., рег.
№ 21609 от 08.10.1993 г. и анекса към него от
15.07.1998 г.
Гараж № 1 в партерния етаж на новопостроената
четириетажна жилищна сграда, ул. Хаджи Дими
тър 26, Русе, със застроена площ 24,84 кв.м, при
граници: гаражи; ул. Хаджи Димитър, ул. Ивац, с
4,205 % идеални части от общите части на сграда
та и мястото, а съгласно скица на сграда № 3966
от 24.04.2009 г. с идентификатор 63427.2.3775.1,
издадена от Службата по геодезия, картография и
кадастър – Русе, сградата се намира на адрес Русе,
ул. Хаджи Димитър 26, и е разположена в позем
лен имот с идентификатор 63427.2.3775; застроена
площ: 156 кв.м; брой етажи: 4; предназначение:
хотел. Съгласно скица на поземлен имот № 3967
от 24.04.2009 г. с идентификатор 63427.2.3775, из
дадена от Службата по геодезия, картография и
кадастър – Русе, поземленият имот, върху който е
разположена сградата, е с адрес: Русе, ул. Хаджи
Димитър 26, и е с площ: 206 кв.м; трайно предназ
начение на територията: урбанизирана; начин на
трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15
м); стар идентификатор: квартал: 299, парцел: І-3775;
съседи: 63427.2.1473, 63427.2.3776, 63427.2.3880,
63427.2.1459, придобит от Васил Костов Кънев с
нотариален акт за продажба на недвижим имот
и за продажба на права по чл. 192, ал. 5 ЗТСУ
по договор за групов строеж № 95, том VІІІ, н.
дело № 6230 от 15.07.1998 г. и с договор за групов
строеж от 08.10.1993 г., рег. № 21609 от 08.10.1993 г.
и анекса към него от 15.07.1998 г.
Магазин – златарско ателие на партерния етаж
в новопостроена четириетажна жилищна сграда,
ул. Хаджи Димитър 26, гр. Русе, със застроена
площ 18,17 кв.м с 3, 076 % идеални части от об
щите части на сградата и от дворното място, при
граници: имот № 3776, гараж, ул. Хаджи Димитър
ул. Ивац, а съгласно скица на сграда № 3966 от
24.04.2009 г. с идентификатор 63427.2.3775.1, из
дадена от Службата по геодезия, картография и
кадастър – Русе, сградата се намира на адрес Русе,
ул. Хаджи Димитър 26, и е разположена в позем
лен имот с идентификатор 63427.2.3775; застроена
площ: 156 кв.м; брой етажи: 4; предназначение:
хотел. Съгласно скица на поземлен имот № 3967
от 24.04.2009 г. с идентификатор 63427.2.3775, из
дадена от Службата по геодезия, картография и
кадастър – Русе, поземленият имот, върху който е
разположена сградата, е с адрес: Русе, ул. Хаджи
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Димитър 26, и е с площ: 206 кв.м; трайно предназ
начение на територията: урбанизирана; начин на
трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15 м).
Стар идентификатор: квартал: 299, парцел: І-3775;
съседи: 63427.2.1473, 63427.2.3776, 63427.2.3880,
63427.2.1459, придобит от Васил Костов Кънев с
нотариален акт за продажба на недвижим имот
и за продажба на права по чл. 192, ал. 5 ЗТСУ
по договор за групов строеж № 95, том VІІІ, н.
дело № 6230 от 15.07.1998 г. и с договор за групов
строеж от 08.10.1993 г., рег. № 21609 от 08.10.1993 г.
и анекса към него от 15.07.1998 г.
Лек автомобил марка и модел „Мерцедес – Е300Д“ с рег. № Р 0220 АХ, придобит от Васил
Костов Кънев на 16.02.2000 г.
Лек автомобил марка и модел „Мерцедес – 300
Д“ с рег. № Р 0751 АА, придобит от Васил Костов
Кънев на 28.01.1993 г.
Лек автомобил марка и модел „Мерцедес-123“
с рег. № Р 9299 АА, придобит от Васил Костов
Кънев на 15.02.1995 г.
От Васил Костов Кънев на основание чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД:
Лек автомобил „Сузуки Самурай“, рама
JSA0SJ50000115168, с рег. № Р 7343 РМ, придобит
от Васил Костов Кънев на 02.11.2007 г.
Вземане в размер 93 551,06 лв. (главница),
ведно със законната лихва върху главницата от
30.12.2004 г. до окончателното плащане по издаден
изпълнителен лист от 04.01.2005 г. въз основа на
решение (присъда) № 316 от 04.01.2005 г. по гр.
д. № 5348/2004 на 10 гр. състав по описа на РРС,
срещу „Ювелир – 90“ – ООД, БУЛСТАТ 117526881,
с управител и представител Васил Костов Кънев.
Сумата в размер 120 547 лв. по договор за
цесия от 22.05.2007 г., с който „Първа инвестици
онна банка“ – АД, София, клон Русе, прехвърля
своето вземане от „Ювелир – 90“ – ЕООД, на
Васил Костов Кънев. Плащането на цената на
прехвърленото вземане от Васил Костов Кънев е
извършено на 22.05.2007 г.
Сумата в размер 122 596 лв. по договор за
заместване в дълг между „ОББ“ – АД (кредитор),
Васил Костов Кънев (поемател), Калинка Ива
нова Кирякова (стар длъжник или първоначален
длъжник) и Кирил Николов Киряков (трето за
дължено лице ипотекарен длъжник), сключен на
12.11.2008 г. в Русе, изплатена през проверявания
период на кредитора.
50 дружествени дяла по 100 лв. всеки един дял
от капитала на „Ювелир – 91“ – ЕООД, БУЛСТАТ
117615209, регистрирано с решение № 455 от
25.02.2004 г. на Русенския окръжен съд, вписано в
регистъра на търговските дружества под № 4160,
том 101, стр. 132, по ф. д. № 180/2004, със седалище
и адрес на управление – Русе, ул. Хаджи Димитър
26, с едноличен собственик и управляващ Васил
Костов Кънев, в размер 5000 лв.
255 дружествени дяла по 10 лв. всеки един дял
от капитала на „Ювелир – 90“ – ООД, БУЛСТАТ
117526881, регистрирано с решение № 3367 от
18.09.2000 г. на Русенския окръжен съд, вписано
в регистъра за търговски дружества под № 2775,
том 47, стр. 34, със седалище и адрес на управле
ние – Русе, ул. Хаджи Димитър 26, в размер 2550 лв.
От „Ювелир – 90“ – ООД, БУЛСТАТ 117526881,
с управител и представител Васил Костов Кънев на
основание чл. 6 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
Моторен кораб – „Болкан Принцес“, регистри
ран в пристанище Русе, с рег. № 725, стр. 158 – 165,
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със следните характеристики: дължина – 27,20 м;
широчина – 6,50 м; водоизместване – 99,8 т, и
мощност на гл. двигатели – 440 kW; притежаващ
корабно удостоверение № 663 от 30.05.1995 г.,
придобит от „Ювелир – 90“ – ООД, БУЛСТАТ
117526881, с управител и собственик Васил Кос
тов Кънев, с договор за покупко-продажба от
28.06.2001 г. с нотариална заверка № 2308 от
28.01.2001 г. на нотариус Димо Желязков, район
на действие – Районен съд – София, рег. № 101 на
Нотариалната камара.
От Веселка Янкова Василева на основание чл. 9,
във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД, тъй като при
добиването на дружествените дялове е по време
на брака:
245 дружествени дяла по 10 лв. всеки един дял
от капитала на „Ювелир 90“ – ООД, БУЛСТАТ
117526881, регистрирано с решение № 3367 от
18.09.2000 г. на Русенския окръжен съд, вписано
в регистъра за търговски дружества под № 2775,
том 47, стр. 34, със седалище и адрес на управле
ние – Русе, ул. Хаджи Димитър 26, в размер 2450 лв.
Делото е насрочено за 07.11.2012 г. в 11 ч.
Срокът, в който заинтересованите лица могат
да предявят претенциите си върху имуществото,
е до приключване на съдебното дирене в първата
инстанция.
6601

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
12. – Управителният съвет на сдружение „Национална изследователска мрежа“ – София, с решение
от 2.07.2012 г. на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 24.08.2012 г. в
11 ч. в София, Университет по библиотекознание
и информационни технологии, бул. Цариградско
шосе 119, зала „Тържествена“, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчет на управителния съвет
за дейността на сдружението за 2011 г.; 2. избор на
управителен съвет на сдружението поради изтичане
на мандата; 3. информация за текущи проекти; 4.
други. 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.
6742
5. – Управителният съвет на „Българска асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт“ – сдружение с нестопанска цел, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 18.09.2012 г. в 15 ч.
в София, ул. Мечка 35, при следния дневен ред:
1. приемане промени в състава на управителния
съвет; освобождаване на членове и избор на нови;
2. одобряване приема на нови членове на сдру
жението; 3. изключване членове на сдружението;
4. други въпроси. Представителите на членовете
на сдружението да се легитимират с документ за
самоличност и удостоверение за представителната
си власт; регистрацията на членовете и техните
представители започва в 14,30 ч. в деня на про
веждане на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се про
веде от 16 ч. същия ден, на същото място и при
същия дневен ред.
6594
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32. – Управителният съвет на „Национална
браншова камара на работодателите в транспорта“ – сдружение с нестопанска цел, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 19.09.2012 г. в 15 ч.
в София, ул. Мечка 35, при следния дневен ред:
1. приемане промени в състава на управителния
съвет; освобождаване на членове и избор на нови;
2. одобряване приема на нови членове на сдру
жението; 3. изключване членове на сдружението;
4. други въпроси. Представителите на членовете
на сдружението да се легитимират с документ за
самоличност и удостоверение за представителната
си власт; регистрацията на членовете и техните
представители започва в 14,30 ч. в деня на про
веждане на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се про
веде от 16 ч. същия ден, на същото място и при
същия дневен ред.
6593
15. – Управителният съвет на Съюза на македонските организации на основание чл. 9, ал. 2 и 3
от устава на съюза и решение по т. 1 от протокол
от 27.06.2012 г. на заседание на управителния съвет
във връзка с чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовен Седми
конгрес на съюза на 23.09.2012 г. в 11 ч. в Народно
читалище „Славянска беседа“, София, ул. Георги С.
Раковски 127, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на Съюза на македонските организации;
2. отчет на контролната комисия; 3. изказвания и
приемане на отчетите за дейността на Съюза на
македонските организации и контролната комисия;
4. изменения и допълнения на устава на съюза на
македонските организации; 5. избор на председатели,
зам.-председатели, членове на управителния съвет,
контролната комисия и ликвидатор; 6. приемане на
бюджета на Съюза на македонските организации;
7. приемане на програмни документи.
6634
1. – Управителният съвет на Българска туристическа камара – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 10.10.2012 г. в
11 ч. в заседателната зала на хотел „Хемус“ при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на БТК
за периода 2010 – 2011 г.; 2. освобождаване от от
говорност на членовете на УС на БТК за периода
2010 – 2011 г.; 3. приемане на основни насоки за
дейността на БТК; 4. избор на ръководни органи
на БТК – управителен и контролен съвет; 5. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч.
при същия дневен ред.
6591
120. – Управителният съвет на сдружение
„Българска федерация по водна топка“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съ
брание на федерацията на 12.10.2012 г. в 10 ч. в
София в заседателната зала на хотел „Диана-3“,
София, ул. Н. Габровски 1, кв. Дианабад, при
следния дневен ред: 1. запознаване на ОС с доклада на Инспектората при МФВС; 2. избор на
контролен съвет при БФВТ; 3. утвърждаване на
актуализирана инструкция за количествените и
качествените показатели за оценка дейността на
клубовете по водна топка; 4. доклад за дейността
на БФВТ за 2010 – 2012 г.; 5. утвърждаване списъка
на клубовете по водна топка, предложени от УС
за отпадане; 6. приемане отчета на БФВТ пред
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публичния регистър при МП; 7. потвърждаване
на нови членовете на УС. Поканват се всички
спортни клубове – редовни членове на БФВТ, да
вземат участие в работата на ОС чрез своите за
конни представители или упълномощени за целта
лица. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11ч., на същото място и при същия дневен ред.
6590
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Жените с онкологични заболявания
и техните сподвижници – ЖОЗТС“, Бургас, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 21.09.2012 г. в 17 ч. в залата на
сдружението в Бургас, ул. Шейново 8, ет. 2, стая
207, при следния дневен ред: 1. приемане проме
ни в УС на сдружението; проекторешение – ОС
взема решение за промени УС на сдружението; 2.
приемане промени в КС на сдружението; проекто
решение – ОС взема решение за промени в КС на
сдружението; 3. избор на председател на сдруже
нието; проекторешение – ОС избира председател
на сдружението; 4. приемане промени в устава на
сдружението; проекторешение – ОС приема предло
жените промени в устава на сдружението; 5. разни.
Материалите по дневния ред са на разположение
на членовете в седалището на сдружението всеки
присъствен ден от 9 до 18 ч. Регистрацията на
членовете за събранието ще се извършва от 15 ч.
до 16,30 ч. в сградата на сдружението в деня на
събранието. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите.
6573
30. – Управителният съвет на сдружение
„Младежки алианс – Варна“, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 18.09.2012 г. в 17,30 ч. във Варна в офиса на
сдружението на бул. Мария-Луиза 13, при след
ния дневен ред: 1. приемане и освобождаване на
членове на сдружението; 2. приемане промени
в УС и представителството на сдружението; 3.
приемане годишния отчет за дейността на орга
низацията, приемане годишния счетоводен отчет
на сдружението и баланса за 2011 г.; 4. приемане
на промени в устава; 5. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден, на посоченото място
един час по-късно.
6578
98. – Управителният съвет на сдружение
„Ловно-рибарско дружество – Варна“, Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра
ние на 14.09.2012 г. в 18 ч. в сградата на хотел
„GOLDEN TULIP“ – Варна, бул. Христо Ботев
3А, при дневен ред: частичен избор на предсе
дател на УС на сдружението до края на мандата
му – 16.01.2014 г. Поканват се всички избрани
делегати на общите събрания на ловно-рибар
ските дружини да вземат участие в събранието.
При липса на кворум в обявения начален час
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе 1 час по-късно същия ден, на същото
място и при същия дневен ред.
6721
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7. – Управителният съвет на „Футболен клуб
Каблешково 07“ – гр. Каблешково, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и протокол на УС от 10.07.2012 г.
свиква общо събрание на членовете на сдружението
на 1.09.2012 г. на адрес: гр. Каблешково, община
Поморие, ул. Памукчията 36, в 17 ч. при следния
дневен ред: 1. приемане на решение за преобра
зуване на сдружението чрез вливане в друго; 2.
приемане на промени в устава на сдружението; 3.
представяне на отчет за дейността на УС за периода
2011 г. – 2012 г.; 4. доклад относно финансовото
състояние; 5. решение за съдебна регистрация на
преобразуваното сдружение. Писмените материали
относно дневния ред на свиканото общо събрание
са достъпни за членовете на адреса на управление
на сдружението всеки работен ден от 9 до 17 ч.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч.
на същото място и при същия дневен ред незави
симо от броя на присъстващите лица.
6743
10. – Управителният съвет на Футболен клуб
„Ситомир“, гр. Никопол, област Плевен, на основа
ние чл. 21, т. 1 от устава на клуба и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 26.09.2012 г. в 17 ч. в гр.
Никопол, заседателната зала на общината, при
следния дневен ред: 1. избор на управителен съвет;
2. избор на президент; 3. избор на контролен съвет.
6580
2. – Управителният съвет на Областния съвет
на земеделските производители – Перник, на ос
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
20.09.2012 г. в 10 ч. в Младежкия дом – гр. Радомир,
област Перник, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС; 2. приемане на нови членове; 3. избор на
ръководство; 4. разни.
6579
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб по бокс Локомотив –
Пловдив“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23
от устава свиква общо събрание на членовете на
клуба на 3.09.2012 г. в 18,30 ч. в Пловдив, парк
„Лаута“, в библиотеката на Спортен комплекс
„Локомотив“, при следния дневен ред: 1. раз
искване и гласуване на въпроса за промяна на
състава на управителния съвет на сдружението;
2. избор на председател на управителния съвет
на сдружението; 3. избор на членове на упра
вителния съвет на сдружението; 4. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 26 от устава събранието ще се проведе
същия ден в 19,30 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
6711
2. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел СКТМ „Родопа“, Смолян, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
28.09.2012 г. в 18 ч. в сградата на управлението
на клуба, ул. Димитър Благоев 22, спортна зала,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
през 2012 г.; 2. избор на управителен и контролен
съвет. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще де проведе един час покъсно при същия дневен ред.
6576
4. – Управителният съвет на Общински футболен клуб „Странджа 2010“, гр. Средец, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ, чл. 12 от устава на сдружението и
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протокол на УС от 10.07.2012 г. свиква общо събра
ние на членовете на сдружението на 1.09.2012 г. на
адрес: гр. Средец, Градски парк, стадиона, в 17 ч.
при следния дневен ред: 1. приемане на решение
за преобразуване на сдружението; 2. приемане
на промени в устава на сдружението; 3. пред
ставяне на отчет за дейността на УС за периода
2011 г. – 2012 г.; 4. доклад относно финансовото
състояние; 5. решение за съдебна регистрация на
преобразуваното сдружение. Писмените материали
относно дневния ред на свиканото общо събрание
са достъпни за членовете на адреса на управле
ние на сдружението всеки работен ден от 9 до
17 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЛЮНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 18 ч. на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите лица.
6744
6. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел ФК „Места – 1929“, гр. Хаджидимово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 23.09.2012 г. в 14 ч. в заседателната
зала на Общинския съвет – гр. Хаджидимово,
при следния дневен ред: 1. поради смърт на член
на управителния съвет да се назначи нов член в
управителния съвет на футболния клуб; 2. промени
в устава на дружеството; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
6606
1. – Учредителният комитет на сдружението за
напояване „Инана – 2012“, с. Миладиновци, общи
на „Тунджа“, област Ямбол, на основание чл. 10,
ал. 4 ЗСМ кани собствениците на земеделски земи
в землището на масив № 25 „Килниците“, масив
№ 26 „Пясъка“, масив № 28 „Гробищата“, да при
състват на учредително събрание на сдружението
на 14.09.2012 г. в 17 ч. в Клуба на пенсионера в
Ямбол, ул. Граф Игнатиев 60, при следния дневен
ред: 1. приемане устав на сдружението; 2. избор
на ръководни органи. Материалите по дневния ред
са на разположение на учредителите в кметството
на селото и в стопанския двор в с. Миладиновци,
област Ямбол. При липса на кворум на основание
чл. 11, ал. 2 ЗСН е насрочено ново събрание на
5.10.2012 г. в 17 ч. на същото място.
6695
9. – Управителният съвет на СК „Титан“, с.
Лесново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 11.09.2012 г. в 10 ч. в Чита
лище – с. Лесново, при следния дневен ред: 1.
избор на нов управителен съвет; 2. приемане
на план за бъдещата дейност; 3. разглеждане на
организационни въпроси. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
6741
1. – „Сити Пропъртис“ – АДСИЦ, София, на
основание чл. 92а ЗППЦК уведомява инвести
торите относно началото на първично публично
предлагане на 650 000 броя обикновени безналични
акции с право на глас с емисионна и номинална
стойност 1 лев съгласно приетото на 02.02.2012 г.
решение на съвета на директорите на дружество
то за увеличаване на капитала от 650 000 лв. на
1 300 000 лв. и съгласно проспект за първично
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публично предлагане на акции на дружеството, по
твърден от КФН с Решение № 756-Е от 11.07.2012 г.
На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да
участват в увеличението на капитала имат лицата,
придобили акции най-късно 7 дни след датата
на обнародване на съобщението за публичното
предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК. Срещу всяка
придобита към края на посочения срок акция се
издава едно право, като всяко едно право дава
възможност за записване на една нова акция по
емисионна стойност от 1 лев. Всички други лица,
които желаят да запишат акции, следва първо да
придобият права в срока за тяхното прехвърляне.
Броят акции, които едно лице може да запише,
съвпада с броя на притежаваните права. Не се
допуска записването на повече акции от предви
дените в решението за увеличение на капитала.
Увеличението на капитала се счита за успешно,
в случай че до крайния срок на подписката бъде
записана и платена най-малко една нова акция,
като капиталът се увеличава до размера на за
писаните и платени акции. Началната дата за
продажба (търговия) на правата и за записване
на акции е първият работен ден, следващ изти
чането на 7 дни от датата на обнародване на това
съобщение за публично предлагане по чл. 92а
ЗППЦК в „Държавен вестник“ и публикацията
му във в. „Капитал daily“, а ако обнародването и
публикацията са на различни дати, за начало на
публичното предлагане се счита първият работен
ден, следващ изтичането на 7 дни от датата на покъсната публикация, но не по-рано от изтичането
на срока по чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК. Крайният
срок за прехвърляне на правата е първият рабо
тен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано
от началната дата за прехвърляне на правата.
Съгласно правилника на „БФБ – София“ – АД,
последната дата за търговия с права на борсата
е два работни дни преди крайната дата за прех
върляне на права. Началната дата за записване
на акции съвпада с началната дата за търговия с
правата. Крайният срок за записване на акции от
притежателите на права е първият работен ден,
следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в
който изтича срокът за прехвърляне на правата.
Не се допуска записване на акции преди начал
ния и след крайния срок за записване на акции.
Лицата, притежаващи акции с права, както и
всички други притежатели на права, придобили
същите в срока за тяхното прехвърляне, могат
да запишат срещу тях съответния брой акции до
изтичането на срока за прехвърлянето на правата,
като в противен случай техните неупражнени права
ще бъдат продадени служебно на явен аукцион.
Лицата, придобили права при продажбата чрез
явен аукцион, могат да запишат съответния брой
акции до крайния срок за записване на акциите.
Записването на акции се извършва чрез подаване
на писмени заявки. Всички лица, притежаващи
акции с права, както и всички други притежатели
на права, придобити в срока за тяхното прехвър
ляне и/или на явния аукцион, подават заявките си
за записване на акции до упълномощения инвес
тиционен посредник „Ти Би Ай Инвест“ – ЕАД,
със седалище и адрес на управление София, ул.
Тинтява 13Б, вх. А, ет. 2, тел. 02 9350 626, факс:
02 9350 617, e-mail: a_apostolov@tbi-invest.bg, или
до инвестиционните посредници, членове на
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Централния депозитар, при които се водят кли
ентските сметки за придобитите от тях права
съгласно действащите процедури в правилника на
Централния депозитар. Заявките за записване се
подават до ИП „Ти Би Ай Инвест“ – ЕАД, всеки
работен ден от 9 до 17 ч., съответно в работното
време на другите инвестиционни посредници,
и трябва да съдържат най-малко имената (наи
менованието) и уникалния клиентски номер на
лицето и на неговия пълномощник, присвоен от
инвестиционния посредник, а ако такива номера
не са присвоени – за физически лица: трите име
на, ЕГН, местожителство и адрес, за юридически
лица – фирма, ЕИК, седалище и адрес на клиента,
а ако клиентът е чуждестранно лице, заявката
следва да съдържа аналогични идентификационни
данни; емитент, ISIN код на емисията, броя на
притежаваните права и броя на записваните акции;
дата, час и място на подаване на заявката; подпис
на лицето, което подава заявката; когато заявката
се подава до ИП „Ти Би Ай Инвест“ – ЕАД, чрез
друг инвестиционен посредник – отбелязване, че
приложенията към заявката са предоставени на
инвестиционния посредник, приел заявката. За
заявители – юридически лица, към заявката се
прилагат: а) оригинал или нотариално заверено
копие на удостоверение за актуална регистрация,
издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на
подаване на писмената заявка, а за чуждестранни
юридически лица – копие от регистрационния акт
(или друг идентичен удостоверителен документ)
на съответния чужд език, легализиран превод на
текста на регистрационния акт, съдържащ пъл
ното наименование на юридическото лице, дата
на издаване и държава на регистрация, адрес на
юридическото лице, имената на лицата, овластени
да го представляват; б) заверено с „вярно с ориги
нала“ копие на документ за самоличност на пред
ставляващия; в) за българските юридически лица –
копия от регистрацията по БУЛСТАТ и данъчната
регистрация (ако има такава), заверени от закон
ния представител; г) оригинал или нотариално
заверено копие на нотариално заверено изрично
пълномощно в случай на подаване на заявката
чрез пълномощник. Юридическите лица подават
заявки чрез законните си представители или чрез
пълномощник с изрично нотариално заверено
пълномощно, които се легитимират с документ
за самоличност (копие от който се прилага към
заявката) и удостоверение за актуална регистра
ция на юридическото лице. Физическите лица
подават заявките лично или чрез пълномощник с
изрично нотариално заверено пълномощно, като
тези лица се легитимират с документ за само
личност и прилагат към заявката заверено от
тях с „вярно с оригинала“ копие от документа.
Чуждестранните физически лица се легитими
рат с оригиналния си чуждестранен паспорт за
влизане в България и прилагат към заявката
легализиран оригинален превод на страниците
на паспорта, съдържащи информация за пълното
име, номер на паспорта, дата на издаване (ако
има такава в паспорта) и дата на изтичане (ако
има такава), националност и адрес (ако има такъв
в паспорта), и обикновено копие на преведените
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страници на паспорта, съдържащи друга ин
формация и снимка на лицето. Заявката може
да бъде подадена и чрез пълномощник, който
се легитимира с нотариално заверено изрично
пълномощно и документите, изброени по-го
ре, в съответствие с упълномощителя (местно
или чуждестранно юридическо или физическо
лице). Посочените документи се представят на
инвестиционния посредник, приел заявката.
Записването на акции се счита за действително
само ако е направено от акционер с акции с
права и/или от друг притежател на права до
максималния възможен брой акции и е внесена
цялата емисионна стойност на записваните акции
в срока и при условията, посочени по-долу. При
частично заплащане на емисионната стойност
се считат записани съответният брой акции, за
които същата е изплатена изцяло. Внасянето на
емисионната стойност на записваните акции
се извършва по специална набирателна сметка
IBAN BG 88 RZBB 9155 5063640600 на името
на „Сити Пропъртис“ – А ДСИЦ, в „Райфай
зенбанк (България)“ – ЕА Д, със седалище и
адрес на управление София, ул. Гогол 18 – 20.
Набирателната сметка трябва да бъде заверена
с вноската срещу записаните акции най-късно
до изтичането на последния ден от подписката.
Платежното нареждане или вносната бележка
трябва да посочват името/наименованието на
лицето, записващо акции, неговия EГН/ЕИК
(за български лица), броя на записваните акции,
общия размер на дължимата и извършена вноска.
Рисковете, свързани с дейността на емитента и
с инвестирането в ценни книжа на емитента, са
подробно описани в проспекта, потвърден от КФН.

ВЕСТНИК

БРОЙ 55

Инвеститорите могат да се запознаят с проспе
кта за първично публично предлагане на акции
на „Сити Пропъртис“ – АДСИЦ, състоящ се от
резюме, регистрационен документ и документ за
предлаганите ценни книжа, всеки работен ден от
9.00 до 17.00 ч. в офиса на емитента „Сити Про
пъртис“ – АДСИЦ, София, бул. Джеймс Баучер
23, тел.: 942 24 981, лице за контакт: Теменуга
Калканова, и от 8,30 до 17,30 ч. в офиса на ИП
„Ти Би Ай Инвест“ – ЕАД, София, ул. Тинтява
13Б, вх. А, ет. 2; тел. 02/46 46 146, лице за кон
такт: Иван Балтов. Посочените документи могат
да бъдат получени и от „БФБ – София“ – АД.
6760
Кремена Асенова Маринова – ликвидатор на
фондация „Помощ за изоставени деца“, БУЛСТАТ
131114113, със седалище Варна, ул. Драгоман 43,
в ликвидация по ф. д. № 2846/2003, на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдру
жението да предявят вземанията си в шестмесечен
срок от обнародването на поканата в „Държавен
вестник“.
6574
Нели Савчева Тачкова – ликвидатор на сдруже
ние с общественополезна дейност „ГК – Карт клуб
Русе“, в ликвидация по ф. д. № 1143/2007 на РОС,
ЕИК 117691395, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си в 6-месечен срок от обнародването
на поканата в „Държавен вестник“.
6575

СЪОБЩЕНИЕ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 150-05-132 от 19.07.2011 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 60 от 2011 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2012 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства, други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща
страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща
страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт
таксите се заплащат в двоен размер;
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 986-10-76,
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Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
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BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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