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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Министерски съвет
 Постановление № 174 от 7 август
2012 г. за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския съвет
 Постановление № 175 от 7 август
2012 г. за изменение на Устройствения правилник на областните администрации, приет с Постановление № 121
на Министерския съвет от 2000 г.
 Постановление № 176 от 7 август
2012 г. за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Агенция „Митници“, приет с Постановление № 302 на Министерския съвет
от 2009 г.

материали, от находище „Суворово“,
община Суворово, област Варна, на
„Пътища и мостове“ – ЕООД, Варна
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 Споразумение между правителст
вото на Република България и правителството на Република Кипър за
взаимна защита на класифицираната
информация
27
Министерство
на земеделието и храните
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 Постановление № 177 от 7 август
2012 г. за изменение и допълнение на
Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията
и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите
и специализантите от държавните
висши училища и научни организации 15
 Решение № 669 от 7 август 2012 г.
за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства – природен газ, от находище „Каварна Изток“, разположено в
континенталния шелф и изключителната икономическа зона на Република
България в Черно море
16
 Решение № 670 от 7 август 2012 г.
за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище „Копривец“, разположено на територията на община Бяла, област
Русе, на „Терекс и Ko“ – AД, София
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 Решение № 671 от 7 август 2012 г.
за предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства – строителни

Държавна комисия по
сигурността на информацията

 Правилник за изменение и допъл
нение на Устройствения правилник
на Контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и
храните
31
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 19 от 2005 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране
на болестта син език по преживните
животни
32
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и
зеленчуци и на техните асоциации и
за условията и реда за одобряване и
изменение на одобрените оперативни
програми
33
Комисия
за предотвратяване
и установяване на конфликт
на интереси
 Правилник за изменение и допълнение на Правилникa за организацията и
дейността на Комисията за предот
вратяване и установяване на конфликт на интереси
36

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

Министерство
на образованието,
младежта и науката
 Наредба за изменение на Наредба
№ 40 от 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник на
енергийни съоръжения и инсталации“ 38
 Наредба за изменение на Наредба
№ 41 от 2012 г. за придобиване на ква-
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лификация по професията „Монтьор
на енергийни съоръжения и инсталации“
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Министерство
на външните работи
 Инструкция за изменение на Инструкция № 1 от 2007 г. за прилагане
на Наредбата относно реда за назначаване и приемане на почетни (нещатни) консулски длъжностни лица
73

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174
ОТ 7 АВГУСТ 2012 Г.
за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Устройствения правилник на Ми
нистерството на икономиката, енергетиката
и туризма, приет с Постановление № 268 на
Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ,
бр. 93 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2009 г.,
бр. 73, 74 и 96 от 2010 г., бр. 16, 33, 52, 78, 99
и 107 от 2011 г. и бр. 22, 33 и 41 от 2012 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5, ал. 1:
а) създават се нови т. 44 и 45:
„44. прави оценка на наличния капацитет за
съхранение на въглероден диоксид на територи
ята на Република България, в континенталния
шелф и в изключителната икономическа зона
на Черно море или на отделни части от нея и
прави предложения пред Министерския съвет
за одобряване на разрешения за проучване и
на разрешения за съхранение на въглероден
диоксид в земните недра;
45. издава разрешения за проучване и раз
решения за съхранение на въглероден диоксид
в земните недра;“
б) досегашните т. 44 – 46 стават съответно
т. 46 – 48.
2. В чл. 11:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Министерството е структурирано в
една Главна дирекция, 21 дирекции, инспек
торат, звено „Сигурност на информацията“ и
финансови контрольори.“;
б) в ал. 2 числото „868“ се заменя с „854“.
3. В глава трета се създава раздел Vа:

„Раздел Vа
Финансови контрольори
Чл. 16а. (1) Финансовите контрольори са
пряко подчинени на министъра и осъществяват
предварителен контрол за законосъобразност
съгласно Закона за финансовото управление
и контрол в публичния сектор.
(2) Финансовите контрольори извършват
необходимите проверки и изразяват мнение
за законосъобразност по отношение на фи
нансовата дейност на министерството.
(3) Редът и начинът за извършване на
предварителен контрол от финансовите кон
трольори се определят с вътрешни актове в
съответствие с указанията на министъра на
финансите.“
4. В чл. 18 т. 12 и 13 се отменят.
5. В чл. 27 се създават т. 22 – 23:
„22. организира и координира дейността
на междуведомствените експертни съвети
и консултативния съвет за приемане и кон
трол по изпълнението на задания, проекти
и програми за техническа ликвидация и/
или консервация на неефективни обекти и
производствени мощности във въгледобива,
уранодобива и рудодобива, рекултивация на
засегнатите земи, мониторинг и др.;
23. извършва контрол по целевото израз
ходване на средствата от държавния бюджет,
свързани с техническата ликвидация, ре
култивация, мониторинг и ликвидиране на
последствията от миннодобивната дейност
на обекти и производствени мощности във
въгледобива, уранодобива и рудодобива.“
6. В чл. 34:
а) т. 18 и 19 се отменят;
б) в т. 21 буква „в“ се отменя;
в) създават се т. 29 – 31:
„29. създава необходимата организация и
подготвя проекти на предложения пред Ми
нистерския съвет за одобряване на разрешения
за проучване и на разрешения за съхранение
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на въглероден диоксид в геоложки формации
и подготвя издаването на разрешенията след
одобрението им от Министерския съвет;
30. организира създаването и воденето на
специализирани карти и регистри по Закона за
съхранение на въглероден диоксид в земните
недра, както следва:
а) специализирана карта и регистър на
издадените разрешения за проучване;
б) специализирана карта и регистър на
издадените разрешения за съхранение, вклю
чително специализирана карта на местата за
съхранение и на заобикалящите ги комплекси
за съхранение, включително карти и профи
ли на тяхното пространствено положение и
наличната за тях информация;
в) специализирана карта и регистър на
всички затворени места за съхранение и на
заобикалящите ги комплекси за съхранение,
включително карти и профили на тяхното
пространствено положение и наличната ин
формация;
31. участва в изготвянето и предоставя
нето на Европейската комисия на доклади
за изпълнението на Закона за съхранение на
въглероден диоксид в земните недра.“
7. Член 46 се изменя така:
„Чл. 46. За образцово изпълнение на слу
жебните си задължения служителите могат
да бъдат награждавани с отличия.“
8. В приложението към чл. 6, ал. 8 и чл. 11,
ал. 3:
а) в наименованието числото „868“ се
заменя с „854“;
б) след ред „звено „Сигурност на инфор
мацията“ се създава ред „Финансови контро
льори“ 2“;
в) на ред „Обща администрация“ числото
„163“ се заменя със „156“;
г) на ред „Финанси и управление на соб
ствеността“ числото „51“ се заменя с „48“;
д) на ред „дирекция „Правна“ числото „35“
се заменя с „33“;
е) на ред „дирекция „Информационно и
комуникационно осигуряване“ числото „17“
се заменя с „16“;
ж) на ред „дирекция „Управление при кри
зисни ситуации“ числото „11“ се заменя с „10“;
з) на ред „Специализирана администрация“
числото „665“ се заменя с „656“;
и) на ред „дирекция „Инвестиции, ино
вации и предприемачество“ числото „23“ се
заменя с „21“;
к) на ред „дирекция „Бизнес среда и по
литика за малките и средните предприятия“
числото „21“ се заменя с „20“;
л) на ред „дирекция „Индустриални отно
шения и управление на държавното участие“
числото „33“ се заменя с „35“;
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м) на ред „Дирекция „Техническа хармони
зация и политика за потребителите“ числото
„37“ се заменя с „35“;
н) на ред „дирекция „Сигурност на енерго
снабдяването“ числото „23“ се заменя с „22“;
о) на ред „дирекция Природни ресурси и
концесии“ числото „58“ се заменя с „54“;
п) на ред „дирекция „Регистриране, ли
цензиране и контрол“ числото „18“ се заменя
със „17“.
§ 2. В Устройствения правилник на Из
пълнителната агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия, приет с
Постановление № 240 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 48 и 78 от 2005 г., бр. 21 от 2006 г.,
бр. 11 от 2007 г., бр. 33 и 80 от 2008 г., бр. 3
и 98 от 2009 г., бр. 74 от 2010 г., бр. 30 от
2011 г. и бр. 20, 22 и 33 от 2012 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 6:
а) алинеи 2, 3 и 4 се отменят;
б) в ал. 5 думите „заместник изпълнител
ния директор, а при негово отсъствие – от“
се заличават.
2. В чл. 8, ал. 2 числото „56“ се заменя
с „55“.
3. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. Служителите в агенцията могат да
бъдат награждавани с отличия за образцово
изпълнение на служебните си задължения в
съответствие със Закона за държавния слу
жител.“
4. В приложението към чл. 8, ал. 4:
а) в наименованието числото „56“ се за
меня с „55“;
б) ред „заместник изпълнителен директор“
се заличава.
§ 3. В Устройствения правилник на Бъл
гарската агенция за инвестиции, приет с
Постановление № 234 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 28 от 2006 г., бр. 33
от 2008 г., бр. 98 от 2009 г. и бр. 22 от 2012 г.),
се правят следните изменения:
1. В чл. 6:
а) алинея 1 се отменя;
б) в ал. 2 думите „от заместник изпълни
телния директор, а в негово отсъствие“ се
заличават.
2. В чл. 12:
а) в ал. 2 думите „Административно, фи
нансово и информационно обслужване“ се
заменят с „Обща администрация“;
б) в ал. 3 думите „Инвестиционен марке
тинг и статистика“ се заменят със „Секторно
инвестиционно обслужване“, а думите „Инвес
тиционно и правно обслужване“ се заменят с
„Общо инвестиционно обслужване“.
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3. В чл. 13, ал. 1 числото „29“ се заменя
с „34“.
4. В чл. 16 думите „А дминистративно,
финансово и информационно обслужване“ се
заменят с „Обща администрация“.
5. В чл. 17 думите „Инвестиционен марке
тинг и статистика“ се заменят със „Секторно
инвестиционно обслужване“.
6. В чл. 18 думите „Инвестиционно и правно
обслужване“ се заменят с „Общо инвестици
онно обслужване“.
7. В приложението към чл. 13, ал. 2:
а) в наименованието числото „29“ се за
меня с „34“;
б) ред „заместник изпълнителен директор“
се заличава;
в) на ред „Обща администрация“ думите
„Административно, финансово и информа
ционно обслужване“ се заменят с „Обща
администрация“;
г) на ред „Специализирана администрация“
числото „18“ се заменя с „24“;
д) ред „Инвестиционен маркетинг и ста
тистика“ 9“ се изменя така:
„Секторно инвестиционно обслужване“ 11“;
е) ред „Инвестиционно и правно обслуж
ване“ 9“ се изменя така:
„Общо инвестиционно обслужване“ 13“.
§ 4. В Устройствения правилник на Аген
цията по обществени поръчки, приет с По
становление № 56 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 24 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 97 от 2004 г., бр. 48 и 78 от 2005 г.,
бр. 21 и 81 от 2006 г., бр. 33 от 2008 г., бр. 3
и 98 от 2009 г., бр. 86 от 2010 г. и бр. 17 и 22
от 2012 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 6, ал. 2 числото „65“ се заменя
със „75“.
2. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. Служителите в агенцията могат да
бъдат награждавани с отличия за образцово
изпълнение на служебните си задължения в
съответствие със Закона за държавния слу
жител.“
3. В приложението към чл. 6, ал. 3:
а) числото „65“ се заменя със „75“;
б) на ред „Специализирана администрация“
числото „50“ се заменя с „60“;
в) на ред „дирекция „Методология, анализ
и контрол на обществените поръчки“ числото
„35“ се заменя с „45“.
§ 5. В чл. 2, ал. 2 от Постановление № 268
на Министерския съвет от 2009 г. за приемане
на Устройствен правилник на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма (обн.,
ДВ, бр. 93 от 2009 г.; попр., бр. 95 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 48, 73 и 96 от 2010 г., бр. 22,
53 и 88 от 2011 г.; Решение № 15898 на Вър
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ховния административен съд от 2011 г. – бр. 4
от 2012 г.; изм. и доп., бр. 33 от 2012 г.) се
правят следните изменения:
1. В т. 2 числото „56“ се заменя с „55“.
2. В т. 6 числото „29“ се заменя с „34“.
3. В т. 11 числото „65“ се заменя със „75“.
Заключителна разпоредба
§ 6. Постановлението влиза в сила от
1 август 2012 г.
За министър-председател:
Симеон Дянков
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7686

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175
ОТ 7 АВГУСТ 2012 Г.

за изменение на Устройствения правилник
на областните администрации, приет с Постановление № 121 на Министерския съвет
от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2000 г.; изм. и
доп., бр. 88 от 2001 г., бр. 72 от 2004 г., бр. 22,
78, 83, 94 и 96 от 2005 г., бр. 52 от 2007 г.,
бр. 40, 48, 69 и 80 от 2008 г., бр. 36 от 2009 г.,
бр. 5, 85 и 99 от 2010 г., бр. 35 и 54 от 2011 г.
и бр. 21 и 34 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. За образцово изпълнение на служеб
ните си задължения служителите в областната
администрация могат да бъдат награждавани
с отличия.“
§ 2. Приложение № 1 към чл. 8, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната адми
нистрация на област Благоевград и на нейните
административни звена
Областен управител
1
Политически кабинет,
2
в т. ч.:
заместник областни управители
2
Главен секретар
1
Обща администрация
12
дирекция „Административно-правно
обслужване, финанси и управление
на собствеността“,
в т. ч. директор
12
Специализирана администрация
24
дирекция „Административен контрол,
регионално развитие и държавна
собственост“,
в т. ч. директор
24
Обща численост на персонала в областната администрация
40“
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§ 3. Приложение № 3 към чл. 8, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната адми
нистрация на област Варна и на нейните адми
нистративни звена
Областен управител
1
Политически кабинет,
2
в т. ч.:
заместник областни управители
2
Главен секретар
1
Служител по сигурността на информацията
1
Обща администрация
15
дирекция „Административно-правно об
служване, финанси и управление на соб
ствеността“,
в т. ч. директор и финансов контрольор
15
Специализирана администрация
30
дирекция „Административен контрол, реги
онално развитие и държавна собственост“,
в т.ч. директор
30
Обща численост на персонала в областната
50“
администрация

§ 4. Приложение № 4 към чл. 8, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 4
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната админи
страция на област Велико Търново и на нейните
административни звена
Областен управител
Политически кабинет,
в т. ч.:
заместник областни управители
служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Обща администрация
дирекция „Административно-правно об
служване, финанси и управление на соб
ствеността“,
в т. ч. директор
Специализирана администрация
дирекция „Административен контрол, реги
онално развитие и държавна собственост“,
в т. ч. директор
Обща численост на персонала в областната
администрация

1
3
2
1
1
11

С Т Р. 5

заместник областни управители
служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Служител по сигурността на информацията
Обща администрация
дирекция „Административно-правно об
служване, финанси и управление на соб
ствеността“,
в т. ч. директор и финансов контрольор
Специализирана администрация
дирекция „Административен контрол, реги
онално развитие и държавна собственост“,
в т. ч. директор
Обща численост на персонала в областната
администрация

2
1
1
1
11

11
21
21
38“

§ 6. Приложение № 7 към чл. 8, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 7
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната админи
страция на област Габрово и на нейните адми
нистративни звена
Областен управител
Политически кабинет,
в т. ч.:
заместник областен управител
Главен секретар
Обща администрация
дирекция „Административно-правно об
служване, финанси и управление на соб
ствеността“,
в т. ч. директор
Специализирана администрация
дирекция „Административен контрол, реги
онално развитие и държавна собственост“,
в т. ч. директор
Обща численост на персонала в областната
администрация

1
2
1
1
10

10
18
18
31“

§ 7. Приложение № 8 към чл. 8, ал. 2 се
изменя така:
11
20

„Приложение № 8
към чл. 8, ал. 2

20

Численост на персонала на Областната админи
страция на област Добрич и на нейните адми
нистративни звена

36“

§ 5. Приложение № 5 към чл. 8, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната адми
нистрация на област Видин и на нейните адми
нистративни звена
Областен управител
Политически кабинет,
в т. ч.:

ВЕСТНИК

1
3

Областен управител
Политически кабинет,
в т. ч.:
заместник областни управители
служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Обща администрация
дирекция „Административно-правно об
служване, финанси и управление на соб
ствеността“,
в т. ч. директор
Специализирана администрация

1
3
2
1
1
9

9
18

С Т Р.

6
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дирекция „Административен контрол, реги
онално развитие и държавна собственост“,
в т. ч. директор
Обща численост на персонала в областната
администрация

18
32“

„Приложение № 9
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната адми
нистрация на област Кърджали и на нейните
административни звена
1
3
2
1
1
9

9
18
18
32“

§ 9. Приложение № 10 към чл. 8, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 10
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната адми
нистрация на област Кюстендил и на нейните
административни звена
Областен управител
Политически кабинет,
в т. ч.:
заместник областни управители
служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Обща администрация
дирекция „Административно-правно об
служване, финанси и управление на соб
ствеността“,
в т. ч. директор
Специализирана администрация
дирекция „Административен контрол, реги
онално развитие и държавна собственост“,
в т. ч. директор
Обща численост на персонала в областната
администрация
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„Приложение № 11
към чл. 8, ал. 2

§ 8. Приложение № 9 към чл. 8, ал. 2 се
изменя така:

Областен управител
Политически кабинет,
в т. ч.:
заместник областни управители
служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Обща администрация
дирекция „Административно-правно об
служване, финанси и управление на соб
ствеността“,
в т. ч. директор
Специализирана администрация
дирекция „Административен контрол, реги
онално развитие и държавна собственост“,
в т. ч. директор
Обща численост на персонала в областната
администрация

ВЕСТНИК

1
3
2
1
1
9

9
18
18
32“

§ 10. Приложение № 11 към чл. 8, ал. 2 се
изменя така:

Численост на персонала на Областната адми
нистрация на област Ловеч и на нейните адми
нистративни звена
Областен управител
1
Политически кабинет,
3
в т. ч.:
заместник областни управители
2
служител за връзки с обществеността
1
Главен секретар
1
Обща администрация
9
дирекция „Административно-правно
обслужване, финанси и управление на
собствеността“,
в т. ч. директор
9
Специализирана администрация
17
дирекция „Административен контрол,
регионално развитие и държавна
собственост“,
в т. ч. директор
17
Обща численост на персонала в
областната администрация
31“

§ 11. Приложение № 12 към чл. 8, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 12
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната адми
нистрация на област Монтана и на нейните
административни звена
Областен управител
Политически кабинет,
в т. ч.:
заместник областни управители
Главен секретар
Служител по сигурността на информацията
Обща администрация
дирекция „Административно-правно об
служване, финанси и управление на соб
ствеността“,
в т.ч. директор
Специализирана администрация
дирекция „Административен контрол, реги
онално развитие и държавна собственост“,
в т.ч. директор
Обща численост на персонала в областната
администрация

1
2
2
1
1
11

11
21
21
37“

§ 12. Приложение № 14 към чл. 8, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 14
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната админи
страция на област Перник и на нейните адми
нистративни звена
Областен управител
Политически кабинет,

1
3
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в т. ч.:
заместник областни управители
2
служител за връзки с обществеността
1
Главен секретар
1
Обща администрация
9
дирек ци я „А дминист ративно-правно об
служване, финанси и управление на соб
ствеността“,
в т.ч. директор
9
Специализирана администрация
17
дирекция „Административен контрол, реги
онално развитие и държавна собственост“,
в т.ч. директор
17
Обща численост на персонала в областната
31“
администрация

§ 13. Приложение № 15 към чл. 8, ал. 2
се изменя така:
„Приложение № 15
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната ад
министрация на област Плевен и на нейните
административни звена
Областен управител
Политически кабинет,
в т. ч.:
заместник областни управители
служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Обща администрация
дирекция „Административно-правно об
служване, финанси и управление на соб
ствеността“,
в т. ч. директор
Специализирана администрация
дирекция „Административен контрол, реги
онално развитие и държавна собственост“,
в т. ч. директор
Обща численост на персонала в областната
администрация

1
3
2
1
1
10

С Т Р. 7

в т. ч. директор
17
Специализирана администрация
31
дирекция „Административен контрол,
регионално развитие и държавна собстве
ност“,
в т. ч. директор
31
Обща численост на персонала в областната
54“
администрация

§ 15. Приложение № 17 към чл. 8, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 17
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната админи
страция на област Разград и на нейните адми
нистративни звена
Областен управител
Политически кабинет,
в т. ч.:
заместник областен управител
служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Обща администрация
дирекция „Административно-правно об
служване, финанси и управление на соб
ствеността“,
в т. ч. директор
Специализирана администрация
дирекция „Административен контрол, реги
онално развитие и държавна собственост“,
в т. ч. директор
Обща численост на персонала в областната
администрация

1
2
1
1
1
10

10
20
20
34“

10
19

§ 16. Приложение № 18 към чл. 8, ал. 2 се
изменя така:

19

„Приложение № 18
към чл. 8, ал. 2

34“

§ 14. Приложение № 16 към чл. 8, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 16
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната адми
нистрация на област Пловдив и на нейните
административни звена
Областен управител
Политически кабинет,
в т. ч.:
заместник областни управители
служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Финансов контрольор
Обща администрация
дирекция „Административно-правно об
служване, финанси и управление на соб
ствеността“,

ВЕСТНИК

1
3
2
1
1
1
17

Численост на персонала на Областната адми
нистрация на област Русе и на нейните адми
нистративни звена
Областен управител
Политически кабинет,
в т. ч.:
заместник областни управители
служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Служител по сигурността на информацията
Обща администрация
дирекция „Административно-правно об
служване, финанси и управление на соб
ствеността“,
в т. ч. директор
Специализирана администрация
дирекция „Административен контрол, реги
онално развитие и държавна собственост“,
в т. ч. директор
Обща численост на персонала в областната
администрация

1
3
2
1
1
1
12

12
23
23
41“

С Т Р.
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§ 17. Приложение № 19 към чл. 8, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 19
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната адми
нистрация на област Силистра и на нейните
административни звена
Областен управител
Политически кабинет,
в т. ч.:
заместник областни управители
Главен секретар
Обща администрация
дирекция „Административно-правно об
служване, финанси и управление на соб
ствеността“,
в т. ч. директор
Специализирана администрация
дирекция „Административен контрол, реги
онално развитие и държавна собственост“,
в т. ч. директор
Обща численост на персонала в областната
администрация

1
2
2
1
10

заместник областни управители
3
служител за връзки с обществеността
1
Главен секретар
1
Обща администрация
16
дирекция „А дминистративно-правно об
служване, финанси и управление на соб
ствеността“,
в т. ч. директор
16
Специализирана администрация
34
дирекция „Административен контрол, реги
онално развитие и държавна собственост“,
в т. ч. директор
34
Обща численост на персонала в областната
56“
администрация

10
20

„Приложение № 24
към чл. 8, ал. 2

20

Численост на персонала на Областната адми
нистрация на област Стара Загора и на нейните
административни звена

34“

Численост на персонала на Областната админи
страция на област Смолян и на нейните адми
нистративни звена
1
3
2
1
1
11

11
20
19
36“

§ 19. Приложение № 23 към чл. 8, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 23
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната адми
нистрация на Софийска област и на нейните
административни звена
Областен управител
Политически кабинет,
в т. ч.:
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§ 20. Приложение № 24 към чл. 8, ал. 2
се изменя така:

§ 18. Приложение № 21 към чл. 8, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 21
към чл. 8, ал. 2

Областен управител
Политически кабинет,
в т. ч.:
заместник областни управители
служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Обща администрация
дирекция „Административно-правно об
служване, финанси и управление на соб
ствеността“,
в т. ч. директор
Специализирана администрация
дирекция „Административен контрол, реги
онално развитие и държавна собственост“,
в т. ч. директор
Обща численост на персонала в областната
администрация

ВЕСТНИК

1
4

Областен управител
Политически кабинет,
в т. ч.:
заместник областни управители
служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Финансов контрольор
Обща администрация
дирекция „Административно-правно об
служване, финанси и управление на соб
ствеността“,
в т. ч. директор
Специализирана администрация
дирекция „Административен контрол, реги
онално развитие и държавна собственост“,
в т. ч. директор
Обща численост на персонала в областната
администрация

1
3
2
1
1
1
10

10
21
21
37“

§ 21. Приложение № 25 към чл. 8, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 25
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната адми
нистрация на област Търговище и на нейните
административни звена
Областен управител
Политически кабинет,
в т. ч.:
заместник областни управители
служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Обща администрация
дирекция „Административно-правно об
служване, финанси и управление на соб
ствеността“,
в т. ч. директор

1
3
2
1
1
10

10
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Специализирана администрация
дирекция „Административен контрол, ре
гионално развитие и държавна собственост,
в т. ч. директор
Обща численост на персонала в областната
администрация

§ 24. Приложение № 28 към чл. 8, ал. 2
се изменя така:

18

„Приложение № 28
към чл. 8, ал. 2

33“

„Приложение № 26
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната адми
нистрация на област Хасково и на нейните
административни звена
1
3
2
1
1
1
9

9
20
20
35“

§ 23. Приложение № 27 към чл. 8, ал. 2
се изменя така:
„Приложение № 27
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната админи
страция на област Шумен и на нейните адми
нистративни звена
Областен управител
Политически кабинет,
в т. ч.:
заместник областни управители
служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Обща администрация
дирекция „Административно-правно об
служване, финанси и управление на соб
ствеността“,
в т. ч. директор
Специализирана администрация
дирек ци я „А дминист ративен конт рол,
регионално развитие и държавна соб
ственост“,
в т. ч. директор
Обща численост на персонала в областната
администрация

С Т Р. 9

18

§ 22. Приложение № 26 към чл. 8, ал. 2
се изменя така:

Областен управител
Политически кабинет,
в т. ч.:
заместник областни управители
служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Финансов контрольор
Обща администрация
дирекция „Административно-правно об
служване, финанси и управление на соб
ствеността“,
в т. ч. директор
Специализирана администрация
дирекция „Административен контрол, реги
онално развитие и държавна собственост“,
в т. ч. директор
Обща численост на персонала в областната
администрация

ВЕСТНИК

1
3
2
1
1
9

9
18

18
32“

Численост на персонала на Областната админи
страция на област Ямбол и на нейните админи
стративни звена
Областен управител
Политически кабинет,
в т. ч.:
заместник областни управители
Главен секретар
Обща администрация
дирекция „Административно-правно об
служване, финанси и управление на соб
ствеността“,
в т. ч. директор
Специализирана администрация
дирекция „А дминистративен контрол,
регионално развитие и държавна соб
ственост“,
в т. ч. директор
Обща численост на персонала в областната
администрация

1
2
2
1
10

10
18

18
32“

Заключителна разпоредба
§ 25. Постановлението влиза в сила от
1 август 2012 г.
За министър-председател:
Симеон Дянков
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7687

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176
ОТ 7 АВГУСТ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Агенция „Митници“, приет с
Постановление № 302 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2009 г.; изм.
и доп., бр. 64 и 73 от 2010 г., бр. 88 от 2011 г.
и бр. 22 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4, ал. 3 думата „със“ се заменя
със „с негова“.
§ 2. В чл. 5, ал. 1 се правят следните из
менения и допълнения:
1. Създават се нови т. 10, 11 и 12:
„10. утвърждава функционалните харак
теристики на отделните структурни звена в
агенцията;
11. определя длъжностите, за които е за
дължително носенето на служебно оръжие;
12. определя автомобилите със специален
режим на движение;“.
2. Досегашните т. 10 – 16 стават съответно
т. 13 – 19.
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§ 3. В чл. 7, ал. 3 думите „Регионалния
център за борба с трансграничната престъп
ност към Инициативата за сътрудничество в
Югоизточна Европа“ се заменят с „Центъра
за правоприлагане в Югоизточна Европа“.
§ 4. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „управление при кризи“
се заменят със „защита при бедствия“.
2. В ал. 3:
а) в т. 6 думите „в агенцията“ се заличават;
б) в т. 9 думите „в агенцията“ се заличават;
в) точка 15 се отменя.
§ 5. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 10 се отменя.
2. Създава се т. 27:
„27. организира, координира и планира
дейностите по провеждане на обществените
поръчки в митническата администрация.“
§ 6. В чл. 16 т. 8 се изменя така:
„8. участва в комисии в случаите, предви
дени в нормативен акт;“.
§ 7. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. Дирекция „Организация и упра
вление на човешките ресурси“:
1. разработва и предлага на директора на
агенцията цялостна стратегия и политики за
управление и развитие на човешките ресурси,
системи и процедури за тяхното осъществяване
и усъвършенстване;
2. организира и администрира всички дей
ности, свързани с управлението на човешките
ресурси в агенцията;
3. разработва прогнози и планове за човеш
ките ресурси в митническата администрация,
прави анализи и изготвя специфични справки
в областта на човешките ресурси;
4. изготвя и актуализира длъжностното
разписание и поименно разписание на длъж
ностите;
5. участва в подготовката и реализирането
на структурни реформи в агенцията и свърза
ните с тях промени в служебните и трудовите
правоотношения;
6. организи ра п роцеса по наби ране и
подбор на персонала; прилага, наблюдава и
актуализира методите за набиране и подбор,
като въвежда съвременни психологически
методи и оказва методическа помощ при
провеждането на конкурси по реда на Закона
за държавния служител и Кодекса на труда;
7. организира провеждането на психологи
чески тестове при провеждане на конкурси
по реда на Закона за държавния служител и
Кодекса на труда във връзка с изпълнението
на служебните задължения на митническите
служители и при израстване в кариерата на
служителите в агенцията;
8. изработва или участва със свои пред
ставители в изработването на проекти на
вътрешноведомствени актове в областта на
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човешките ресурси и дава становища за въ
трешни процедури и правила по управление
на човешките ресурси;
9. дава методически указания на митниците
с цел единно прилагане на действащите про
цедури и правила; консултира ръководителите
и служителите в агенцията по въпроси, свър
зани с управлението на човешките ресурси;
10. разработва вътрешни правила и прилага
политиките в областта на възнагражденията
и стимулирането съобразно нормативната
уредба и координира прилагането на държав
ните изисквания за нормиране и заплащане
на труда в агенцията;
11. организира и координира ефективното
управление и контрол на цялостния процес
по оценяване изпълнението на длъжността
от служителите в агенцията;
12. анализира, оценява и проектира длъж
ностите в агенцията, организира съставянето
и актуализирането на длъжностни характе
ристики;
13. организира дейностите, свързани с въ
веждане в работата, мотивацията, управление
на професионалното развитие, израстването
в кариерата и мобилността на персонала в
агенцията;
14. организира и осъществява контрол на
дейностите по подготвяне и съхранение на
всички актове, свързани с възникването, из
менението и прекратяването на служебните и
трудовите правоотношения, и тяхното отра
зяване в софтуерния продукт по Управление
на човешките ресурси;
15. съставя, води и съхранява служебните и
трудови досиета в съответствие с нормативната
уредба, издава и води на отчет служебните
карти на служителите в агенцията, поддържа
регистър на декларациите по чл. 10, ал. 6 от
Закона за митниците и чл. 12 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси;
16. организира разработването и коорди
нира прилагането на нормативните актове
за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд;
17. подпомага директора на агенцията
при осъществяване на неговите задължения,
произтичащи от Закона за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси, в
качеството му на орган по назначаването;
18. подпомага директора на агенцията при
осъществяване на контрола по спазване на
служебната и трудовата дисциплина, както
и при проверки по имотното състояние на
служителите;
19. предлага мерки във връзка с установе
ни пропуски и нарушения при спазването на
служебната и трудова дисциплина, подпомага
директора на агенцията при провеждане на
дисциплинарни производства, изготвя проек
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ти на актове за налагане на дисциплинарни
наказания и търсенето на имуществена отго
ворност по реда на Кодекса на труда и Закона
за държавния служител;
20. осъщест вява п равно-нормат ивното
обсл у ж ване в област та на сл у жебните и
трудовите правоотношения; изготвя правни
становища по проекти на нормативни актове
и други документи, свързани с управление на
човешките ресурси;
21. осъществява процесуално представи
телство на агенцията по трудовите спорове
и споровете във връзка със служебните пра
воотношения.“
§ 8. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. Дирекция „Административно об
служване“:
1. организира и координира дейността по
административното обслужване на физиче
ските и юридическите лица и по работата
с жалбите, предложенията и сигналите на
гражданите и организациите;
2. организира и осъществява деловодната
дейност, като осигу рява съхраняването и
отчетността на документите;
3. систематизира документите за текущо
съхраняване;
4. осигурява информация за получената и
изпратената кореспонденция;
5. извършва справки и изготвя заверени
копия на документите, които се съхраняват
в учрежденския архив;
6. разработва и предлага за съгласуване
проекти на правила за документооборота на
агенцията;
7. организира и контролира дейността по
подготовката и разпространението на печатни
и електронни издания на агенцията като част
от публичната є комуникация;
8. организира връзките с обществеността;
приема и регистрира предложения и сигнали
на граждани и представители на организации;
разработва информационната политика на
агенцията, планира и координира реализи
рането є;
9. подгот вя, координи ра, осъщест вява
и отчита организирането, провеждането и
протоколното обслужване на официални и
работни срещи на ръководството на агенцията
и поддържа протоколната кореспонденция.“
§ 9. В чл. 18а, т. 9 думите „националната
школа“ се заменят с „Школата“.
§ 10. В чл. 19, ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. дирекция „Информационни системи“;“.
§ 11. В чл. 20, т. 10 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Буква „а“ се изменя така:
„а) общи гаранции и освобождаване от пред
ставяне на обезпечение при режим транзит;“.
2. Създават се букви „ж“ и „з“:
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„ж) разрешения за прилагане на опростени
процедури при превоз на стоки със специфичен
транспорт (жп транспорт, по вода и по въздух);
з) разрешение за редовни корабни линии.“
§ 12. В чл. 21 се създава т. 15:
„15. участва в изграждането на бизнес
моделите на информационните системи на
митническата администрация в областта на
акцизите.“
§ 13. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. Дирекция „Тарифна политика“:
1. участва в разработването на митни
ческата политика в областта на стоковите
номенклатури на Европейския съюз, тариф
ното к ласи ране, ми т ни ческата стойност,
произхода на стоките, привилегированите
операции, тарифните и нетарифните мерки,
както и мерките на Общата селскостопанска
политика и на Общата рибарска политика
на Европейския съюз, наричани по-нататък
„тарифна политика“;
2. ръководи методически митническите
учреждения в областта на тарифната политика;
3. изработва на национално ниво и/или
участва със свои представители в работата
на органите на Световната митническа орга
низация и други международни организации
по изработването на проекти на нормативни
актове, свързани с тарифната политика;
4. дава становища по проекти на норма
тивни актове, засягащи въпроси в областта на
тарифната политика, изпратени за съгласуване
от други държавни органи;
5. дава становища по превода на български
език на нормативни актове на Европейския
съюз, засягащи въпроси в областта на тариф
ната политика;
6. предоставя на заинтересуваните лица
информация по прилагане на митническото
законодателство в областта на тарифната
политика;
7. изготвя обвързваща тарифна информация
и обвързваща информация за произхода и
администрира информациите в националните
информационни подсистеми за обвързващите
информации;
8. участва в работни срещи, семинари, дис
кусии, преговори и други подобни по въпроси
в областта на тарифната политика;
9. изготвя становища, свързани с прила
гането на законодателството по въпроси в
областта на тарифната политика;
10. изготвя проекти на решения за прилагане
на законодателството по въпроси в областта
на тарифната политика;
11. оказва съдействие при идентифицира
нето и контрола на стоки с висока степен на
риск по отношение на тарифното класиране,
произхода на стоките и митническата стойност;

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

12. координира дейността по представяне
пред Европейската комисия на исканията на
икономически оператори за въвеждане на
автономни мерки за суспендиране на митата;
13. администрира информацията в на
ционалните информационни подсистеми за
тарифните квоти, управлението на които се из
вършва на принципа „пръв пристигнал – пръв
обслужен“, ТАРИК и Surveillance;
14. организира изпълнението на задълже
нията за освобождаване от вносни сборове
във връзка с привилегии и имунитети, пред
видени в многостранни и двустранни между
народни договори, споразумения, спогодби и
конвенции;
15. изготвя проекти на разрешения за „одо
брени износители“ по смисъла на правилата
за произход към преференциалните догово
рености на Европейския съюз;
16. извършва последваща проверка на
доказателствата за произход съгласно проце
дурите за административно сътрудничество с
чуждестранните митнически администрации;
17. оказва съдействие и подпомага работните
групи към Съвета по европейските въпроси
към Министерския съвет по въпроси в об
ластта на тарифната политика;
18. участва в разработването на инструкции
и споразумения за взаимодействие с държавни
органи в областта на тарифната политика;
19. разработва и поддържа националните
мерки на Интегрираната митническа тарифа;
20. оказва съдействие в дейността по ква
лификацията на митническите служители.“
§ 14. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. Дирекция „Последващ контрол“:
1. участва в разработването на политиката
при осъществяване на последващия контрол
в областта на митническото и акцизното
законодателство;
2. ръководи методически и подпомага мит
ническите учреждения в областта на:
а) последващия контрол;
б) предварителните, текущите и послед
ващите проверки за целите на опростените
процедури за деклариране и одобрените ико
номически оператори (ОИО);
в) проверките за спазване на акцизното
законодателство и на ревизии за установяване
на акцизни задължения;
3. следи за измененията в митническото
законодателство на Европейския съюз, свър
зано с последващия контрол, и разработва
указания във връзка с неговото прилагане;
4. изработва или участва в изработването
на проекти на нормативни актове, свързани
с последващия контрол в областта на митни
ческото и акцизното законодателство;
5. дава становища по проекти на нормативни
и други актове, изготвяни в други ведомства,
съобразно компетенциите на дирекцията;
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6. изготвя проекти на решения:
а) във връзка с производствата по обжалване
на индивидуални административни актове,
издадени в резултат на извършени проверки
от звената за последващ контрол;
б) по реда на Данъчно-осигурителния про
цесуален кодекс във връзка с обжалване на
ревизионни актове по административен ред;
7. анализира данни и информация и иден
тифицира рисковете от неспазване на митни
ческото и акцизното законодателство;
8. изготвя план за контрол за дейността на
звената за последващ контрол по прилагане на
митническото и акцизното законодателство;
9. селектира лица, които подлежат на про
верки по реда на митническото и акцизното
законодателство;
10. участва в проверки в рамките на пос
ледващия контрол, включително по мерките,
произтичащи от Общата селскостопанска
политика и от Общата рибарска политика на
Европейския съюз;
11. участва в проверки за спазване на
акцизното законодателство и ревизии за ус
тановяване на акцизни задължения;
12. отчита резултатите от контролната дей
ност, анализира предпоставките за извършване
на нарушения на законодателството и предлага
мерки за тяхното отстраняване;
13. създава и поддържа база данни във
връзка с последващия контрол;
14. обобщава и анализира информацията за
установените и събрани държавни вземания в
резултат на извършените проверки и ревизии;
15. съгласува проектите на разрешения
за прилагане на опростените процедури на
деклариране, изготвяни от компетентното
митническо учреждение;
16. инициира и/или участва в консулта
ционни процедури, свързани с издаването на
единни разрешения за опростени процедури
(SASP);
17. организира, координира и контролира
дейностите, свързани с издаването на серти
фикати за ОИО:
а) предварителна проверка на подадени
искания за издаване на сертификат за ОИО;
б) консултации и обмен на информация
с митническите органи на другите държави
членки;
в) подготовка и изпълнение на дейностите,
свързани с издаването на сертификат за одо
брен икономически оператор или издаването
на решение за отхвърляне на искането;
г) управление на издадените сертификати
за одобрен икономически оператор;
18. участва в дейностите по изграждане и
поддържане на информационни системи на
митническата администрация;
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19. участва в дейностите на работните ор
гани към институциите на Европейския съюз
съобразно компетенциите на дирекцията;
20. оказва съдействие в дейността по ква
лификацията на митническите служители;
21. предоставя информация на заинте
ресуваните лица относно прилагането на
митническото и акцизното законодателство
в рамките на компетенциите на дирекцията;
22. участва в работни срещи в областта на
митническото и акцизното законодателство
съвместно с икономическите оператори.“
§ 15. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думите „разследването и ра
зузнаването“ се заменят с „разузнаването и
разследването“.
2. Точки 3 – 6 се изменят така:
„3. събира, обработва, анализира, съхранява
и предоставя на компетентните, правоохрани
телни и правоприлагащи органи специализи
рана и разузнавателна информация, свързана
с митническото разузнаване и разследване, и
координира дейностите в тази област;
4. осъществява управление и анализ на
риска в областта на противодействието и
разкриването на нарушения на митническото,
акцизното и валутното законодателство, как
то и свързания с тях информационен обмен;
5. организира и осъществява проверки
чрез специализирани митнически групи и
други служители на дирекция „Митническо
разузнаване и разследване“;
6. планира и разпорежда извършване на
проверки с цел превенция и разкриване на
нарушения и престъпления, като при необхо
димост осъществява прякото им оперативно
ръководство;“.
3. Точка 9 се изменя така:
„9. регистрира случаите на нарушения,
свързани с контрабандата на цигари, в сис
темата OWNRES;“.
4. Точка 13 се изменя така:
„13. осъществява административна вза
имопомощ и сътрудничество в обхвата на
Регламент на Съвета (ЕО) № 515/1997 г.,
Конвенция Неапол II и сключените споразу
мения за административно сътрудничество
на европейско и национално ниво;“.
5. Точка 17 се изменя така:
„17. осъществява дейностите по проверка
и установяване на нарушения във връзка с
прилагането на нетарифните мерки на Евро
пейския съюз;“.
6. Точка 19 се изменя така:
„19. контролира и ръководи дейностите по
внедряване, експлоатация и поддръжка на
специализираното митническо оборудване;“.
7. Създават се т. 21 – 23:
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„21. ръководи, координира и контролира,
при необходимост, дейността на специали
зирани мобилни групи към митническите
учреждения на територията на страната;
22. осъществява връзките и координацията
с другите ведомства в областта на статистика
та, обмена на информация с други държавни
органи, международен обмен на данни с други
митнически администрации;
23. организира, ръководи и осигурява дей
ностите в областта на митническата статистика
и изготвя информация, разработва анализи
и прогнози за дейността на митническата
администрация.“
§ 16. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „Дирекция
„Митническа статистика и автоматизация“
се заменят с „Дирекция „Информационни
системи“.
2. Точка 13 се отменя.
3. Точка 14 се изменя така:
„14. предоставя информация на други дър
жавни органи и външни институции;“.
4. В т. 15 думите „и организира функцио
нирането на централния архив на агенцията“
се заличават.
§ 17. В глава трета, в наименованието на
раздел VІІІ думите „Централното митническо
управление“ се заменят с „Агенция „Митници“.
§ 18. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Писмената кореспонденция с Централ
ното митническо управление и други ведомства
и работните срещи с представители на други
ведомства се осъществяват от началника на
митницата или от определени от него длъж
ностни лица.“
§ 19. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „от Централното митни
ческо управление“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „Централното митни
ческо управление“ се заменят с „отделното
структурно звено“.
3. В ал. 3 накрая се добавя „или началника
на митницата“.
§ 20. В глава трета се създава раздел ІХ:
„Раздел ІХ
Митници
Чл. 34а. (1) Митницата е административно
звено в структурата на Агенция „Митници“.
(2) Началникът на митницата е третосте
пенен разпоредител с бюджетни кредити към
министъра на финансите.
Чл. 34б. (1) Митницата е структурирана в
териториално митническо управление, мит
нически бюра и/или митнически пунктове.
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(2) Териториалното митническо управле
ние е организирано в обща и специализирана
администрация.
(3) Дейността в митническите бюра и мит
ническите пунктове се осъществява от слу
жители в специализираната администрация.
Чл. 34в. Териториалното митническо уп
равление организира, ръководи, контролира
и отчита дейността на включените в струк
турата на митницата митнически бюра и
митнически пунктове, извършва дейности,
определени със закон, и осигурява инфор
мационното обсл у ж ване на Цент ра лното
митническо управление.
Чл. 34г. (1) Общата и специализираната
администрация в териториалното митническо
управление са организирани в отдели.
(2) Структурата и числеността на персонала
в териториалното митническо управление,
митническите бюра и митническите пунктове
се определят със заповед на директора на
Агенция „Митници“.
Чл. 34д. (1) Митницата се ръководи и пред
ставлява от началник, който се назначава от
директора на Агенция „Митници“.
(2) При изпълнението на правомощията
си началникът се подпомага от заместникначалници.
(3) Началникът на митницата:
1. ръководи, организира, координира и кон
тролира изпълнението на цялостната дейност
на митницата, както и връзките є с другите
административни звена в Агенция „Митници“
и с други органи и организации;
2. отговаря за провеждането на политиката
на Агенция „Митници“ и за спазването на
задължителните указания на ръководството на
агенцията в цялостната дейност на митницата;
3. представлява митницата;
4. ръководи пряко дейността на територи
алното митническо управление;
5. следи за точното и ефективно прилага
не на нормативните актове в дейността на
митницата;
6. планира, разпределя и контролира разход
ването на бюджетните средства, предоставени
на митницата;
7. организира управлението на имущество
то, предоставено на митницата;
8. сключва договори, свързани с осъщест
вяване на дейността на митницата, в рамките
на предоставените му правомощия;
9. издава индивидуални административни
актове в рамките на своите правомощия;
10. осъществява контрол по отношение
спазването на служебната и трудовата дис
циплина;
11. прави предложения за провеждане на
конкурси по реда на Закона за държавния
служител и Кодекса на труда, конкурентни
подбори и промени в структурата и числе
ността на персонала в митницата;
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12. контролира и координира дейността в
рамките на митницата по въпросите, свързани
с традиционните собствени ресурси;
13. участва пряко в подготовката на про
верки на службите на Европейската комисия
относно традиционните собствени ресурси на
територията на митницата;
14. до края на предходния месец утвърж
дава и изпраща на директора на Агенция
„Митници“ графиците за състава на смените
(звената) по длъжностни наименования с от
разени режими на работа;
15. ръководи, организира и контролира
дейността по защита на класифицираната
информация;
16. изпълнява и други функции, възложени
му с нормативен акт или с акт на директора
на Агенция „Митници“.
(4) Функциите на началника в негово
отсъствие или когато ползва законоуста
новен отпуск се изпълняват от определен
с негова заповед заместник-началник или
друг служител.
Чл. 34е. Дейност на митницата е, както
следва:
1. провежда и изпълнява на териториално
ниво политиката на агенцията;
2. осъществява митнически надзор и кон
трол върху внасянето, изнасянето и транзи
тирането на стоки за, от и през Република
България и митническото им оформяне на
територията на страната;
3. извършва специфични действия, като
проверки на стоки, на транспортни, търговски,
счетоводни и други документи на физически
и юридически лица, на превозни средства, на
багажи и на други пратки и стоки, пренасяни
през държавната граница, и други подоб
ни действия за осигуряване спазването на
митническото законодателство и на другите
нормативни актове, приложими за стоките
под митнически надзор;
4. осъществява събирането на вносни сбо
рове и другите държавни вземания;
5. прилага административно-наказателните
разпоредби;
6. извършва проверки в рамките на пос
ледващия контрол;
7. администрира и извършва дейности, свър
зани с прилагането на Закона за акцизите и
данъчните складове, осъществява оперативен
контрол върху производството, складирането,
обезпечението, движението и реализацията на
акцизни стоки, извършва проверки за спазване
на акцизното законодателство и ревизии за
установяване на акцизните задължения;
8. осъществява контрол върху пътните и
винетните такси и разрешителните режими за
международни превози в рамките на компе
тентностите, определени в нормативни актове;
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9. осъществява контрол за спазване на
валу тното законодателство в рамк ите на
предоставените правомощия;
10. администрира и подпомага дейността
по разследване, осъществявана по реда на
Наказателно-процесуалния кодекс;
11. осъществява финансово-счетоводно
то обслужване и материално-техническото
снабдяване;
12. отговаря за правилното използване,
стопанисване и управление на имуществото;
13. осъществява правно обсл у ж ване и
процесуално представителство;
14. администрира дейности, свързани с
организацията и управлението на човешките
ресурси;
15. организира дейността по прилагането
на нормативните актове за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд;
16. организира и осъществява дейността
по административното обслужване и дело
водната дейност;
17. организира и осъществява дейността
по прилагане разпоредбите по защита на
класифицираната информация;
18. осъществява и други дейности, пред
видени в нормативен акт.
Чл. 34ж. (1) Митническото бюро и митни
ческия пункт се ръководят и представляват
от началник.
(2) Функциите на началника на митниче
ското бюро или митническия пункт в негово
отсъствие се изпълняват от определен със
заповед на началника на митницата служител.“
§ 21. В чл. 35, ал. 2 думите „на митнически
инспектори“ се заличават.
§ 22. В чл. 38, ал. 2 думите „чл. 325, т. 9 и
11“ се заменят с „чл. 325, т. 9, 11 и 12“.
§ 23. Създават се чл. 39а и 39б:
„Чл. 39а. (1) Митническ ите сл у ж ители
имат право да носят служебно оръжие и да
го използват при неизбежна отбрана и крайна
необходимост.
(2) Митническият служител е длъжен да
опазва от загубване, кражба, увреждане и др.
зачисленото му служебно оръжие, като носи
наказателна и дисциплинарна отговорност при
настъпване на извънредно събитие.
Чл. 39б. (1) Средствата за получаването
на всички документи, необходими за изда
ване на разрешение за носене и употреба на
служебно оръжие, се осигуряват от бюджета
на агенцията.
(2) При прекратяване на трудовото или
служебно правоотношение зачисленото слу
жебно оръжие подлежи на връщане.
(3) При загубване, кражба или увреждане
на служебното оръжие по вина на служителя
той заплаща в троен размер стойността му.“
§ 24. Член 40 се изменя така:
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„Чл. 40. (1) За образцово изпълнение на
служебните си задължения държавните слу
жители и лицата по трудово правоотношение
могат да бъдат награждавани от директора на
агенцията, като в заповедта за награждаване
се определя видът отличие.
(2) Директорът на агенцията утвърждава
образец на златен и сребърен почетен знак
на митническата администрация.“
За министър-председател:
Симеон Дянков
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7688

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177
ОТ 7 АВГУСТ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 90 на Министерския съвет от 2000 г. за
условията и реда за предоставяне на стипендии
на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (обн., ДВ, бр. 44 от 2000 г.;
попр., бр. 45 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 60 от
2001 г., бр. 30, 83 и 101 от 2002 г.; Решение
№ 7622 на Върховния административен съд от
2003 г. – бр. 67 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 29 от
2004 г., бр. 96 от 2005 г., бр. 1 и 70 от 2006 г.,
бр. 15 от 2007 г., бр. 55 и 86 от 2008 г., бр. 13
и 79 от 2009 г. и бр. 96 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 1 се правят следните из
менения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „по реда на чл. 21,
ал. 2“ се добавя „и 3“.
2. В т. 2 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
§ 2. В чл. 2, ал. 3, т. 2 думите „по чл. 7,
ал. 2“ се заменят с „по чл. 7, ал. 3“.
§ 3. В чл. 7, ал. 5 т. 1 се изменя така:
„1. при положително решение на съвета на
първичното звено за готовността за защита
пред научно жури в рамките на тригодишния
срок на обучение – в размер 1000 лв.;“.
§ 4. В чл. 8, ал. 1, т. 1 думите „в размер
90 лв.“ се заменят с „в размер 105 лв.“.
§ 5. В § 1 от допълнителните разпоредби
думата „войници“ и запетаята пред нея се
заличават.
§ 6. В § 6в от допълнителните разпоредби
абревиатурата „(CEEPUS II)“ се заменя със
„CEEPUS III“.
Заключителна разпоредба
§ 7. Постановлението влиза в сила от
1 септември 2012 г.
За министър-председател:
Симеон Дянков
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7689
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РЕШЕНИЕ № 669
ОТ 7 АВГУСТ 2012 Г.

за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства – природен газ, от
находище „Каварна Изток“, разположено в
континенталния шелф и изключителната
икономическа зона на Република България
в Черно море
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от
Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от
Закона за подземните богатства и мотивирано
предложение на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с пред
мет – експлоатация на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства – природен газ, представляващи
изк л юч и т ел на д ърж а вна собс т венос т, о т
находище „Каварна Изток“, разположено
в континенталния шелф и изключителната
икономическа зона на Република България в
Черно море, който се извършва със средства
на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер 3,97
кв. км, която съвпада с площта на находище
„Каварна Изток“ и е индивидуализирана с
координатите на точки от № 1 до № 6 в ге
одезическа система WGS84/UTM35 съгласно
приложението.
3. Определя срок на концесията 6 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата, на която са изпълнени и двете посо
чени по-долу условия:
4.1. влизане в сила на решение по оцен
ка на въздействието върху околната среда
(ОВОС), с което се одобрява осъществяването
на инвестиционното предложение за добив и
първична преработка на подземните богатства
по т. 1, или на решение, с което е преценено
да не се извършва ОВОС, постановено по
реда на глава шеста от Закона за опазване на
околната среда (ЗООС), и чл. 31 от Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР);
4.2. предоставяне на банковата гаранция
по т. 8.1.1.
5. Определ я за концесионер „Мелроуз
Рисорсиз“ – ООД, Люксембург – титуляр на
Удостоверение за търговско откритие № 0434
от 29 юни 2011 г., издадено от министъра на
икономиката, енергетиката и туризма.
6. Концесията да се осъществява при след
ните условия:
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6.1. Добивът на подземното богатство
по т. 1 се осъществява след съгласуване с
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма на проектите и плановете по т. 7.2.4,
изготвени съобразно с мерките и препоръките
от оценка на въздействието върху околната
среда (ОВОС)/преценката за необходимостта
от ОВОС или въз основа на мерките и усло
вията по последващо решение на компетент
ния орган по опазване на околната среда, в
случай че са изменени основни параметри на
инвестиционното предложение или добив на
природен газ над 500 000 куб. м на денонощие.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисква
ния, свързани с опазването на земните недра,
околната среда, водите, човешкото здраве,
защитените със закон територии и обекти,
културните ценности, националната сигурност,
отбраната на страната и обществения ред.
6.3. Правата и задълженията по концесия
та да не се прехвърлят на трети лица, освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законо
дателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
6.4.3. да спазва указанията, давани от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма при съгласуване на проектите.
6.5. Концесионерът да не разкрива и да
не предоставя на трети лица придобитата
геоложка и техническа документация и ин
формация, свързана с обекта на концесия, без
изрично писмено съгласие от министъра на
икономиката, енергетиката и туризма.
6.6. За осъществяване на правата и из
пълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни и/или трайни
подобрения в находището.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива природен газ от находи
щето по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добити
те за срока на концесията подземни богат
ства – природен газ;
7.1.3. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Каварна Изток“, складиране, пре
работка, транспорт и продажба на подземните
богатства по т. 1;
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7.1.4. да ползва за срока за концесията
съществуващата до момента на подписва
нето на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1 след проведена процедура
по реда на глава шеста от ЗООС и влязло в
сила решение по ОВОС, с което се одобрява
осъществяването на инвестиционното пред
ложение, или на решение да не се извършва
ОВОС, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
7.2.1.2. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.3. не застрашава компонентите на
околната среда;
7.2.2. да извършва концесионното плащане
при условия и в срокове, определени в кон
цесионния договор;
7.2.3. да застрахова дейностите и съоръже
нията, свързани с добива и транспортирането
на природен газ, срещу рискове от природни
бедствия и/или аварии, с което да покрива
щети от замърсяване и други отговорности
към трети страни;
7.2.4. да изготви и съгласува с министъра
на икономиката, енергетиката и туризма, а
при необходимост – и с други компетентни
държавни органи, при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.4.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;
7.2.4.2. изменения и допълнения на ця
лостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
7.2.4.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
7.2.4.4. цялостен работен проект за ликви
дация или консервация на добивния обект,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.4.1;
7.2.4.5. план за управление на минните
отпадъци;
7.2.5. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, културните ценности, националната
сигурност, отбраната на страната и общест
вения ред;
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7.2.6. да съставя и води геоложка и техни
ческа документация за дейностите по конце
сията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
7.2.7. да представя в срокове, при условия
и по ред, определени в концесионния договор:
7.2.7.1 шестмесечни отчети за добитите
количества природен газ, реа лизираните
сделки и продажни цени по данни за съот
ветния период до 15 дни след изтичане на
съответното шестмесечие;
7.2.7.2. отчет за изпълнението на съответния
годишен работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.7.3. геоложки доклад за остатъчните за
паси в находището при доказана необходимост
от ликвидация на добивния обект;
7.2.8. да осигурява пълен достъп до конце
сионния обект, съоръженията и документаци
ята, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.9. да извърши техническа ликвидация
или консервация на добивния обект за своя
сметка при условия и в срокове, определени
в съгласувания проект по т. 7.2.4.4;
7.2.10. при прекратяване на концесионния
договор да предаде концесионния обект при
условия и по ред, определени в концесионния
договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпъл
нението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера пред
ставянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището;
7.3.3. право на съсобственост с концесионе
ра, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа доку
ментация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определен в концесионния договор, изцяло или
част от банковата гаранция по т. 8.1;
7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностран
но договора при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от основните
задължения по това решение и договора и/или
при нарушаване на условие за осъществяване
на концесията.
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7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
условията по концесията и изпълнение на
задълженията по концесионния договор.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички условия и задължения по концеси
онния договор, в т.ч. концесионно плащане,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви
за забавено изпълнение на задължението за
концесионно плащане, извършване на годишна
вноска от обезпечението по т. 8.2, както и
неустойки при неизпълнение или забавено или
неточно изпълнение на всяко едно непарично
задължение:
8.1.1. за първата година от срока на кон
цесията гаранцията е 550 000 лв. и се пре
доставя не по-късно от 7 дни след датата на
изпълнение на условието по т. 4.1;
8.1.2. за всяка следваща година – банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойност
та на дължимото концесионно плащане за
предходната година с начислен ДДС и се
предоставя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване, изцяло или на част от
гаранцията по т. 8.1, концесионерът е длъжен
да възстанови нейния размер в 10-дневен
срок от уведомлението на концедента за ус
вояването є.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация или
за консервация на миннодобивния обект, ко
ето се предоставя за всяка година от срока
на концесионния договор. Видът на финан
совото обезпечение и предвиденият размер
на средствата се договарят между страните
в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
или при забавено или неточно изпълнение
на всички договорни задължения. Формите
на неизпълнение, условията и редът за тях
ното установяване, както и видът и размерът
на санкциите се определят в концесионния
договор.
9. Определя годишно парично концесион
но плащане за добито подземно богатство за
съответния период, върху размера на което
се дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични плащания за срока на кон
цесията, дължими на 6-месечни вноски, като
срокът на плащане е 31 юли за първия отчетен
период и 31 януари за втория отчетен период.
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9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декем
ври за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Годишното парично концесионно пла
щане се определя като процент от общия
приход на концесионера от продажбата на
газ, добиван от находище „Каварна Изток“.
9.4. За определяне на концесионното пла
щане се приема скала на Р-фактор, определен
като отношение на общите кумулативни при
ходи от дейността, намалени със заплатените
концесионни плащания, към общите кумула
тивни разходи за дейността по концесията,
както следва:
9.4.1. при Р-фактор под 1,5 концесионерът
дължи 2,5 на сто от общия приход от продаж
бата на газ, добиван от находището;
9.4.2. при Р-фактор от 1,5 до 1,75 вклю
чително концесионерът дължи 5,0 на сто от
общия приход от продажбата на газ, добиван
от находището;
9.4.3. при Р-фактор от 1,75 до 2,0 включи
телно концесионерът дължи от 7,5 на сто до
10,0 на сто от общия приход от продажбата
на газ, добиван от находището;
9.4.4. при Р-фактор от 2,0 до 2,5 включи
телно концесионерът дължи от 10,0 на сто до
12,5 на сто от общия приход от продажбата
на газ, добиван от находището;
9.4.5. при Р-фактор от 2,5 до 3,0 включи
телно концесионерът дължи от 12,5 на сто до
22,5 на сто от общия приход от продажбата
на газ, добиван от находището;
9.4.6. при Р-фактор над 3,0 концесионерът
дължи от 25,0 на сто до 30,0 на сто от общия
приход от продажбата на газ, добиван от
находището.
10. Размерът на концесионното плащане по
т. 9 се променя с допълнително споразумение
към концесионния договор при промяна на
законодателството, уреждащо реда за неговото
определяне.
11. Оправомощава министъра на иконо
миката, енергетиката и туризма:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Мелроуз Рисор
сиз“ – ООД, Люксембург, в тримесечен срок
от влизането в сила на решението за предос
тавяне на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да предявява вземанията на кон
цедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
За министър-председател:
Симеон Дянков
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки
на концесионната площ на находище „Каварна Изток“,
геодезическа система WGS84/UTM35
Точка

Координати

№

X (м)

Y (м)

1.

4767044,0

607198,0

2.

4767044,0

610020,0

3.

4765700,0

609370,0

4.

4765390,0

608350,0

5.

4765987,0

606300,0

6.

4766367,0

607198,0

Концесионна площ – 3,97 кв. км.
7690

РЕШЕНИЕ № 670
ОТ 7 АВГУСТ 2012 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства от находище „Копривец“,
разположено на територията на община Бяла,
област Русе, на „Терекс и Кo“ – AД, София
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от
Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от
Закона за подземните богатства и мотивирано
предложение на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с пред
мет – експлоатация на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства – строителни материали – варови
ци, годни за добавъчни материали за пътно
строителство, представляващи изключителна
държавна собственост, от находище „Копри
вец“, разположено в землището на с. Коп
ривец, община Бяла, област Русе, който се
извършва със средства на концесионера и
на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
236 139 кв. м, разположена в землището на
с. Копривец, община Бяла, област Русе, ин
дивидуализирана с координатите на точки от
№ 1 до № 33 в координатна система „1970 г.“
съгласно приложението. В тези граници кон
цесионната площ включва:
2.1. площта на находище „Копривец“ с
размер 179 192 кв. м, индивидуализирана с
координатите на точки от № 1 до № 33 по
външния контур на запасите съгласно схема и
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координатен регистър в координатна система
„1970 г.“ – неразделна част от концесионния
договор;
2.2. допълнителна площ, необходима за
осъществяване на дейностите по концесията,
извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизането в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила
от датата на предоставянето на банковата
гаранция по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „Терекс
и Ко“ – АД, София – титуляр на Удостовере
ние за търговско откритие № 0437, издадено
от министъра на икономиката, енергетиката
и туризма на 24 юни 2011 г.
6. Концесията да се осъществява при след
ните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство
по т. 1 се осъществява след съгласуване от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма на проектите и плановете по това
решение, изготвени въз основа на Решение
№ РУ-23-ПР от 2011 г. за преценяване на
необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда, издадено
от Районната инспекция по околната среда
и водите – Русе.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изис
квания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху земите от горския фонд
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на стра
ната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура.
6.3. Правата и задълженията по концеси
ята да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законо
дателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
6.4.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.4. да спазва указанията, давани от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма при съгласуване на проектите;
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6.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия.
6.5. Концесионерът да не разкрива и пре
доставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесия, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономи
ката, енергетиката и туризма.
6.6. За осъществяване на правата и из
пълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6.7. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената кон
цесия, само върху земя от концесионната площ,
върху която е придобил съответни права и е
променил предназначението є при условията
и по реда на действащото законодателство.
6.8. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устрой
ствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между площта на
находището и местните и/или републикан
ските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива варовици от находището
по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добити
те за срока на концесията подземни богат
ства – варовици;
7.1.3. право на ползване върху минните от
падъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Копривец“, складиране, прера
ботка, транспорт и продажба на подземните
богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по кон
цесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за вна
сяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока за концесията
съществуващата до момента на подписва
нето на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1;
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
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7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъ
вестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
7.2.2. да извършва дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и да съгласува с минис
търа на икономиката, енергетиката и туризма,
а при необходимост – и с други компетентни
държавни органи, при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;
7.2.3.2. изменения и допълнения на ця
лостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
7.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
7.2.3.4. цялостен работен проект за лик
видация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта по
т. 7.2.3.1; концесионерът представя на минис
търа на икономиката, енергетиката и туризма
на всеки 5 години от срока на концесията
актуализация на проекта за ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и за
рекултивация на засегнатите земи;
7.2.3.5. годишни работни проекти за лик
видация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени с
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху земите от горския фонд
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на стра
ната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура;
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7.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на дейст
ващото законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени с концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадени количества варовици
и среднопретеглената им продажна цена за
отчетния период, както и отчети за дължи
мото концесионно плащане за съответното
шестмесечие до 15 дни след изтичане на
отчетния период;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годиш
ния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета (резулта
ти от маркшайдерски измервания, кантарни
разписки, фактури и др.);
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходи
мост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до конце
сионния обект, съоръженията и документаци
ята, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. при откриване на находки, имащи
признаци на култу рни ценности, да спре
временно работа и да уведоми незабавно
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма, кмета на Община Бяла, директора
на регионалния музей и регионалния инспек
торат по опазване на културното наследство
по местонахождение на културната ценност;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. да извърши ликвидация на миннодо
бивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде концесионния обект при
условия и по ред, определени с концесионния
договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
с концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да контролира изпъл
нението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера пред
ставянето на документите и информацията
по т. 7.2.6.2;
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7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшай
дерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионе
ра, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа доку
ментация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 8.1;
7.3.5. при условия и по ред, предвидени в
концесионния договор, да прекрати едностран
но концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е от
задълженията по това решение и договора и/
или при нарушаване на условие за осъщест
вяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и изпълнение на
задълженията по концесионния договор.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнени
ето на всички задължения по концесионния
договор, в т.ч. концесионно плащане, извърш
ване на годишна вноска от обезпечението
по т. 8.2, данък върху добавената стойност
(ДДС), лихви за забавено изпълнение на за
дължението за концесионно плащане, както
и неустойки при неизпълнение или забавено
или неточно изпълнение на всяко едно непа
рично задължение:
8.1.1. за първата година от срока на конце
сията гаранцията е 16 080 лв. и се предоставя
не по-късно от 7 дни след датата на подписване
на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойност
та на дължимото концесионно плащане за
предходната година с начислен ДДС и се
предоставя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът е
длъжен да възстанови нейния размер в 14-дне
вен срок от уведомлението на концедента за
усвояването є.
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8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект и
за рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
или при забавено или неточно изпълнение
на договорните задължения или при наруша
ване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на
санк циите се определ я т в концесионни я
договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, конце
сионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Концесионни плащания за срока на
концесията, дължими на 6-месечни вноски,
като срокът на плащане е 30-о число на ме
сеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декем
ври за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7
на сто от базата за изчисляване на концесион
ното възнаграждение се умножи по добитото
количество подземно богатство за съответния
отчетен период съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2
от Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнагражде
ние за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане по т. 9.3 за
единица добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по
т. 9.3 не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./
тон. Тази стойност се индексира ежегодно с
процента на увеличение на цените на строи
телните и скалнооблицовъчните материали по
информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статисти
ческа информация за цените за 2005 г.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период от срока
на концесията не може да бъде по-нисък от
12 060 лв. без ДДС, определен на базата на
40 200 тона/шестмесечие добити варовици
и предвидената стойност за единица добито
подземно богатство съгласно т. 9.4.
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9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допъл
нително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
9.7. Министърът на икономиката, енерге
тиката и туризма внася от името и за сметка
на концесионера 50 на сто от извършеното
концесионно плащане без ДДС по бюджета
на Община Бяла по ред, определен в конце
сионния договор.
10. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дей
ностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
богатства, при условия и по ред, определени
в концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на иконо
миката, енергетиката и туризма:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Терекс и Ко“ – АД,
София, в тримесечен срок от влизането в сила
на решението за предоставяне на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да предявява вземанията на кон
цедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
За министър-председател:
Симеон Дянков
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на
концесионната площ на находище „Копривец“
Координатна система „1970 г.“
Координати

Точка
№

X (север), м

Y (изток), м

1.

4705531.8

9475830.0

2.

4705451.8

9475904.7

3.

4705430.4

9475972.9

4.

4705411.6

9476098.4

5.

4705393.1

9476136.9

6.

4705393.8

9476221.0

7.

4705415.4

9476285.1

8.

4705456.5

9476361.4

9.

4705410.1

9476421.4

10.

4705356.2

9476505.5

11.

4705220.2

9476589.8
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Координати

Точка
№

X (север), м

Y (изток), м

12.

4704993.7

9476789.4

13.

4704915.1

9476852.6

14.

4704849.9

9476901.6

15.

4704810.7

9476909.4

16.

4704703.9

9476834.0

17.

4704755.6

9476797.2

18.

4704674.3

9476666.4

19.

4704958.1

9476541.4

20.

4704940.4

9476512.5

21.

4705185.0

9476426.4

22.

4705183.7

9476397.7

23.

4705270.8

9476350.7

24.

4705309.7

9476236.0

25.

4705315.9

9476179.7

26.

4705293.0

9476025.5

27.

4705291.9

9475988.8

28.

4705297.2

9475948.5

29.

4705306.7

9475910.4

30.

4705321.4

9475872.6

31.

4705358.3

9475831.3

32.

4705419.8

9475792.2

33.

4705459.8

9475782.6

7691

РЕШЕНИЕ № 671
ОТ 7 АВГУСТ 2012 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства – строителни материали,
от находище „Суворово“, община Суворово,
област Варна, на „Пътища и мостове“ – ЕООД,
Варна
На основание § 4, ал. 1 и 4 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
концесиите във връзка с § 17а, ал. 1 и 2 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за приватизация и следприватизаци
онен контрол и чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 6, 7 и
чл. 8, ал. 1 от отменения Закон за концесиите
и мотивирано предложение на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на под
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства – строителни мате
риали – варовици, от находище „Суворово“,
разположено в землището на гр. Суворово,
община Суворово, област Варна.
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С Т Р. 2 3

2. Определя концесионна площ с размер
201,976 дка, индивидуализирана с координа
тите на точки от № 1 до № 24 в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Суворово“ в
размер 78,4 дка, индивидуализирана с коор
динатите на точки от № 1 до № 106 съгласно
схема и координатен регистър в координатна
система „1970 г.“ – неразделна част от конце
сионния договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията, извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години.
4. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния
договор.
5. Концесионният договор влиза в сила от
3 февруари 1999 г. – датата на прехвърляне на
собствеността по приватизационния договор.
6. Определя за концесионер по право,
без търг или конку рс „Пътища и мосто
ве“ – ЕООД, Варна.
7. Концесията да се осъществява при след
ните условия:
7.1. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изис
квания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху земите от държавния
горски фонд и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура.
7.2. Правата и задълженията по концесия
та да не се прехвърлят на трети лица, освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията на действащото законодателство.
7.3. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
7.3.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
7.3.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
7.3.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
7.3.4. да спазва у казани ята, давани от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма при съгласуване на проектите;
7.3.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия.
7.4. Концесионерът да не разкрива и пре
доставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
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свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономи
ката, енергетиката и туризма.
7.5. Добивът се извършва със средства,
осигурени от концесионера и на негов риск.
7.6. За осъществяване на правата и из
пълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
7.7. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената
концесия, само върху земя от концесионната
площ, върху която е придобил съответни права
при условията и по реда на Закона за подзем
ните богатства и след съответна промяна на
предназначението є при условията и по реда
на Закона за опазване на земеделските земи
и на Закона за горите.
7.8. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устрой
ствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между площта на
находището и местните и/или републикан
ските пътища.
8. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива варовици от находището
по т. 1;
8.1.2. право на собственост върху добити
те за срока на концесията подземни богат
ства – варовици;
8.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка
за срока на концесията;
8.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на на
ходището, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
8.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по кон
цесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за вна
сяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
8.1.6. да ползва за срока за концесията
съществуващата до момента на подписва
нето на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
8.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
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8.2.1.2. разработва находището добросъ
вестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
8.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
8.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
8.2.1.5. управлява отпадъците от добива
и преработката на подземните богатства в
съответствие с план на управление на мин
ните отпадъци, съгласуван с министъра на
икономиката, енергетиката и туризма;
8.2.2. да извършва концесионното плащане
при условия и в срокове, определени в кон
цесионния договор;
8.2.3. да изработи и съгласува с министъра
на икономиката, енергетиката и туризма, а
при необходимост – и с други компетентни
държавни органи, при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
8.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка, изготвен въз основа
на решение по оценка на въздействието върху
околната среда, с което се одобрява осъщест
вяването на инвестиционното предложение,
или решение да не се извършва такава оценка,
оценка за съвместимост с предмета и целите
на опазване в защитените зони и разрешение
от Агенция „Пътна инфраструктура“, издадено
по реда на чл. 26 от Закона за пътищата; след
съгласуване с министъра на икономиката,
енергетиката и туризма цялостният работен
проект става неразделна част от концесион
ния договор;
8.2.3.2. изменения и допълнения на ця
лостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
8.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
8.2.3.4. цялостен работен проект за лик
видация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи;
концесионерът представя на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма на всеки
5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и за рекултивация
на засегнатите земи;
8.2.3.5. годишни работни проекти за лик
видация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от проекта
по т. 8.2.3.3;
8.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
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8.2.4. да уведомява компетентните държав
ни органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху земите от държавния
горски фонд и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред;
8.2.5. да съставя и води геоложка и техни
ческа документация за дейностите по конце
сията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
8.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
8.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадени количества подземни
богатства и среднопретеглената им продажна
цена по оперативни данни за отчетния пери
од, както и отчет за дължимото концесионно
плащане до 15 дни след изтичане на отчетния
период;
8.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния
работен проект за добив и първична прера
ботка, включващ документи и доказателства,
удостоверяващи верността на посоченото в
отчета, включително информация за измене
нието на запасите и ресурсите през изтеклата
година, резултатите от марк шайдерск ите
измервания (извършени за негова сметка),
кантарни разписки, фактури и др., и отчет
за вложените инвестиции;
8.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходи
мост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
8.2.7. да осигурява пълен достъп до конце
сионния обект, съоръженията и документаци
ята, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
8.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периоди
чен мониторинг на територията на добивните
работи от археолог на регионалния истори
чески музей;
8.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
8.2.10. да не нарушава изискванията на
чл. 53, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата;
8.2.11. да извърши ликвидация на миннодо
бивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 8.2.3.4;
8.2.12. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на находището
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
8.3. Основни права на концедента:
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8.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
8.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпъл
нението на задълженията от концесионера,
включително:
8.3.2.1. като изисква от концесионера пред
ставянето на документите и информацията;
8.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшай
дерски измервания;
8.3.3. право на съсобственост с концесионе
ра, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа доку
ментация;
8.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 9.1;
8.3.5. да прекрати едностранно концесион
ния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от основните
задължения по това решение и договора и/или
при нарушаване на условие за осъществяване
на концесията;
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
8.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и изпълнение на
задълженията по концесионния договор.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния дого
вор, включително заплащане на концесионно
плащане, данък върху добавената стойност
(ДДС), лихви и неустойки по парични и не
парични задължения, както следва:
9.1.1. за първата година от датата на под
писване на концесионния договор гаранцията
е в размер 45 420 лв. и се предоставя на кон
цедента при подписване на договора;
9.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС и се предоставя на
концедента до 31 януари на съответната година;
9.1.3. банковата гаранция по т. 9.1.1 и 9.1.2
следва да бъде валидна до 28 февруари на
следващата година;
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9.1.4. при усвояване на цялата или на част
от банковата гаранция по т. 9.1.1 и 9.1.2 кон
цесионерът е длъжен да възстанови нейния
размер в 14-дневен срок от уведомлението на
концедента за усвояването є.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект и
за рекултивация на засегнатите земи; видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
9.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
и при забавено изпълнение на договорните
задължения; формите на неизпълнение, усло
вията и редът за тяхното установяване, както
и видът и размерът на санкциите се определят
в концесионния договор.
10. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концеси
онно плащане, върху което се дължи ДДС,
както следва:
10.1. Концесионни плащания за срока на
концесията, дължими на 6-месечни вноски,
като срокът на плащане е 30-о число на ме
сеца, следващ отчетния период.
10.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декем
ври за всяка календарна година от срока на
концесията.
10.3. Размерът на всяко плащане се оп
ределя за всяка шестмесечна вноска, като 7
на сто от базата за изчисляване на конце
сионното плащане се умножи по добитото
количество подземно богатство за съответния
отчетен период съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от
Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнагражде
ние за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета
с Постановление № 127 на Министерския
съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
10.4. Концесионното плащане по т. 10.3 за
единица добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по
т. 10.3 не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./
тон, като тази стойност се индексира ежегодно
с процента на увеличение на цените на стро
ителните и скалнооблицовъчните материали
по информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статисти
ческа информация за цените за 2005 г.
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10.5. Минималният размер на концеси
онното плащане за всеки отчетен период
от срока на концесията не може да бъде
по-нисък от 3285 лв. и дължимият към него
ДДС, определен на базата на 10 951 тона/
шестмесечие добити варовици и предвиде
ната стойност за единица добито подземно
богатство съгласно т. 10.4.
10.6. Размерът на концесионното пла
щане по т. 10.3 и минималният размер на
концесионното плащане по т. 10.4 и 10.5 се
променя с допълнително споразумение към
концесионния договор при промяна на зако
нодателството, уреждащо реда за неговото
определяне.
10.7. Министърът на икономиката, енерге
тиката и туризма внася от името и за сметка
на концесионера част от концесионното пла
щане без ДДС в размер 50 на сто от сумата,
определена по реда на т. 10.3 или 10.5, по
бюджета на Община Суворово по ред, опре
делен в концесионния договор.
11. Концесионерът се задължава да внесе
в срок до 30 дни от датата на подписване на
концесионния договор:
11.1. Еднократно парично плащане в размер
6000 лв. и дължимия данък върху добавена
стойност.
11.2. За периода след влизането в сила
на Закона за изменение и допълнение на
Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 70
от 2008 г.) до подписването на концесионния
договор концесионно плащане, изчислено по
реда на т. 10, ДДС се дължи за концесионно
плащане с възникнало данъчно събитие след
1 януари 2011 г.
12. Концесионерът не дължи концесион
но плащане за времето на реализиране на
дейностите, предвидени в съгласуван проект
за техническа ликвидация на миннодобив
ния обект и за рекултивация на засегнатите
земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства, и по ред, определен
в концесионния договор.
13. Оправомощава министъра на иконо
миката, енергетиката и туризма:
13.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Пътища и мосто
ве“ – ЕООД, Варна, в тримесечен срок от
влизането в сила на това решение.
13.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
13.3. Да предявява вземанията на кон
цедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
За министър-председател:
Симеон Дянков
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към т. 2
Координатен регист ър на концесионната
площ на находище „Суворово“ в координатна
система „1970 г.“
Точка №

Х

Y

1.

4697461.8

9614700.0

2.

4697571.3

9614895.8

3.

4697587.1

9614990.5

4.

4697585.4

9615008.6

5.

4697578.1

9615040.7

6.

4697557.9

9615078.8

7.

4697543.8

9615095.5

8.

4697539.0

9615101.6

9.

4697537.4

9615105.8

10.

4697528.4

9615122.6

11.

4697518.2

9615137.6

12.

4697501.6

9615158.2

13.

4697484.8

9615173.6

14.

4697475.4

9615179.9

15.

4697470.0

9615200.0

16.

4697467.0

9615328.1

17.

4697411.1

9615471.1

18.

4697220.2

9615581.9

19.

4697154.4

9613329.0

20.

4697142.0

9615428.1

21.

4697212.7

9615247.5

22.

4697370.4

9615286.3

23.

4697381.2

9615181.3

24.

4697200.0

9614700.0

7692

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
ПО СИГУРНОСТТА
НА ИНФОРМАЦИЯТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България и правителството на Република Кипър
за взаимна защита на к ласифицираната
информация
(Утвърдено с Решение № 691 от 15 септември
2011 г. на Министерския съвет. В сила от
1 септември 2012 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Република Кипър, наричани
по-нататък „Страните“,

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

Отчитайки създаването на гаранции за
взаимна защита на всякакъв вид информация,
определена като класифицирана, съгласно
националното законодателство на всяка от
Страните, и предавана на другата Страна,
Водени от желанието да създадат правила,
регулиращи взаимната защита на класифици
рана информация, приложими спрямо всяка
къв вид взаимно сътрудничество, свързано с
обмена на класифицирана информация,
се договориха за следното:
Член 1
Определения
За целите на това Споразумение:
(1) „Компетентни органи“ означава юри
дически лица, които в съответствие с наци
оналното законодателство на тяхната Страна
са упълномощени да предават, получават,
съхраняват, защитават и използват класифи
цирана информация.
(2) „Компетентни органи по сигурността“
означава държавни органи, които са ком
петентни за защитата на класифицираната
информация, като тези органи са посочени в
член 4, ал. 1 на това Споразумение.
(3) „Контрагент“ означава физическо или
юридическо лице, което има правоспособност
да сключва договори.
(4) „Класифициран договор“ означава спора
зумение между контрагенти, регулиращо права
и задължения, регламентирани в закон, като
изпълнението на това Споразумение включва
достъп до класифицирана информация или
създаването на такава информация.
(5) „Класифицирана информация“ означава
информация, независимо от нейната форма,
същност или начин на пренасяне, създадена
или в процес на създаване, на която е опре
делено ниво на класификация за сигурност и
която в интерес на националната сигурност и
в съответствие с националното законодател
ство изисква защита срещу нерегламентиран
достъп или унищожаване.
(6) „Принципал/Възложител“ означава
юридическо лице, което има намерение да
сключи или сключва класифициран договор
на територията на другата държава.
(7) „Принципът „Необходимост да се знае“
означава необходимостта да се получи достъп
до класифицирана информация във връзка със
служебни задължения и/или за изпълнение
на конкретна служебна задача.
(8) „Разрешение за достъп“/„Удостоверение
за сигурност“ означава положително решение,
произтичащо от процедура по проучване,
което установява лоялността и надеждността
на физическо или юридическо лице, както и
други аспекти на сигурността, в съответствие
с националното законодателство. Това реше
ние дава право на достъп на физическото или
юридическото лице и му дава възможност
да борави с класифицирана информация на
определено ниво без риск за сигурността.
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(9) „Трета страна“ означава държава или
международна организация, която не е Страна
по това Споразумение.
(10) „Нерегламентиран достъп до класифи
цирана информация“ означава всяка форма на
разкриване на класифицирана информация,
включително злоупотреба, увреждане, пре
доставяне, както и всякакви други действия,
водещи до нарушаване защитата є или до за
губване на такава информация, както и всяко
действие или бездействие, довело до узнаване
на информацията от неоторизирано лице.
Член 2
Предмет
Предмет на това Споразумение е защитата
на класифицираната информация, съвместно
създадена или обменяна пряко или непряко
между Страните.
Член 3
Категоризация на класифицираната
информация
(1) На класифицирана информация се по
ставя ниво на класифицкация за сигурност в
съответствие с нейното съдържание и съглас
но националнато законодателство на всяка
от Страните. На получена класифицирана
информация следва да се постави същото
ниво на класификация за сигурност, каквото
е предоставено за национална класифицирана
информация, в съответсвие с разпоредбата
на ал. 4.
(2) Задължението, посочено в ал. 1, следва
да се прилага и спрямо класифицирана ин
формация, която е създадена в резултат от
взаимното сътрудничество между Страните
или Компетентните органи, вк лючително
тази класифицирана информация, създадена
във връзка с изпълнението на класифициран
договор.
(3) Нивото на класификация за сигурност
може да бъде променено или премахнато само
от Компетентния орган, който го е предоста
вил. Получателят следва да бъде незабавно
уведомен за всяка промяна или премахване
на ниво на класификация за сигурност.
(4) Страните приемат, че следните нива на
класификация за сигурност на информацията
са еквивалентни:
За Република
България

За Република
Кипър

Еквивалент на
английски език

СТРОГО
AKΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ TOP SECRET
СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНО ΑΠΟΡΡΗΤΟ
SECRET
EMΠΙΣTEΥTIKO
ПОВЕРИ
CONFIDENTIAL
ТЕЛНО
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜENHΣ RESTRICTED
ЗА СЛУ
ΧΡΗΣΗΣ
ЖЕБНО
ПОЛЗВАНЕ
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Член 4
Компетентни органи по сигурността
(1) За целите на това Споразумение Ком
петентните органи по сигурността са, както
следва:
а) за Република България:
– Държавната комисия по сигурността на
информацията;
б) за Република Кипър:
– Националният орган по сигурността.
(2) Компетентните органи по сигурността
могат да сключват допълнителни споразуме
ния и/или да подписват документи в изпъл
нение на това Споразумение.
Член 5
Принципи на защитата на класифицираната
информация и Национални мерки
(1) В съответствие с това Споразумение и
националното им законодателство Страните
следва да прилагат подходящи мерки за защи
та на класифицираната информация, която се
предава или създава в резултат на взаимното
сътрудничество между тях или между техните
Компетентни органи, включително спрямо кла
сифицирана информация, създадена във връзка
с изпълнението на класифициран договор.
(2) За информацията, посочена в ал. 1,
Страните следва да осигурят поне същото
ниво на защита, каквото е предоставено за
национална класифицирана информация със
съответно ниво на класификация за сигурност
в съответствие с разпоредбата на чл. 3, ал. 4
от Споразумението.
(3) Получената класифицирана информация
следва да се използва изключително за целите,
определени при предаването є.
(4) Всяка от Страните се задължава да не
предоставя информацията, посочена в ал. 1,
на трета страна без предварително писмено
съгласие на Компетентния орган на другата
Страна, който е предоставил съответно ниво
на класификация за сигурност.
(5) Компетентните органи по сигурност
та се задължават да осигурят необходимия
контрол при защитата на класифицираната
информация.
(6) Получена класифицирана информация
може да бъде предоставяна само на лица,
на които е издадено разрешение за достъп/
удостоверение за сигурност в съответствие с
принципа „необходимост да се знае“ и които
са упълномощени/да имат достъп до такава
информация, както и са брифирани относно
защитата на класифицираната информация в
съответствие с националното законодателство
на тяхната Страна.
(7) Страните своевременно взаимно се ин
формират за всякакви промени в националното
законодателство, които оказват влияние върху
защитата на класифицираната информация.
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Член 6
Класифицирани договори
(1) Принципал/Възложител може да сключ
ва класифициран договор с Контрагент, раз
положен на територията на една от Страните.
(2) Класифицирани договори се сключват
и изпълняват в съответствие с националното
законодателство на всяка Страна. При поиск
ване Компетентният орган по сигурността
на всяка от Страните предоставя писмено
потвърждение за това, дали предложеният
Контрагент има издадено национално разре
шение за достъп/удостоверение за сигурност,
съответно на изискваното ниво на класи
фикация за сигурност на информацията. В
случай че предложеният Контрагент не при
тежава разрешение за достъп/удостоверение
за сигурност, Компетентният орган на всяка
Страна може да поиска Контрагентът да бъде
проучен за издаване на разрешение за достъп/
удостоверение за сигурност.
(3) Приема се, че издаването на потвържде
нието, посочено в ал. 2, е гаранцията, че съ
ответният Контрагент отговаря на критериите
за защита на класифицираната информация
така, както са установени в националното
законодателство на Страната, на чиято тери
тория Контрагентът е разположен.
(4) Класифицирана информация не може
да бъде предоставяна на Контрагент преди
получаването на потвърждението, посочено
в ал. 2 и 3.
(5) Неразделна част от всеки класифици
ран договор или договор с подизпълнител е
Анексът по сигурността. В този Анекс Прин
ципалът/Възложителят уточнява коя класи
фицирана информация ще бъде предоставена
или създадена от Контрагента и кое съответно
ниво на класификация за сигурност е било
определено за тази информация.
(6) Компетентният орган по сигурността на
Страната, на чиято територия класифицирани
ят договор ще се изпълнява, следва да осигури,
че Контрагентът защитава класифицираната
информация, предоставена от Принципала/
Възложителя или създадена при изпълнението
на класифициран договор, в съответствие с
Анекса по сигурността така, както е посочен
в ал. 5, и в съответствие с националното за
конодателство на своята Страна.
(7) Изпълнението на класифицирания до
говор в частта, свързана с достъп до класифи
цирана информация, се допуска, ако Контра
гентът отговаря на критериите, необходими за
защитата на класифицираната информация, в
съответствие с Анекса по сигурността така,
както е посочен в ал. 5.
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(8) Компетентните органи по сигурността
осигуряват, че всеки подизпълнител ще отго
варя на същите условия за защита на класи
фицираната информация, на които отговаря
и Контрагентът.
(9) За договори, съдържащи класифицира
на информация с ниво на класификация ЗА
СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ/ПEPIOPIΣMENHΣ
ХРНΣНΣ/RESTRICTED, не е необходимо раз
решение за достъп/удостоверение за сигурност.
Член 7
Предаване на класифицирана информация
(1) Класифицирана информация се предава
чрез използването на дипломатически кана
ли или чрез други канали, които осигуряват
нейната защита срещу нерегламентирано
разкриване, съгласувани между Компетент
ните органи по сигурността на двете Страни.
Страната получател потвърждава писмено
получаването на класифицирана информация.
(2) Класифицирана информация може да се
предава чрез защитени телекомуникационни
системи, мрежи или други електромагнитни
средства, които са акредитирани за употреба в
съответствие с националното законодателство
на всяка от Страните.
Член 8
Размножаване и превод на класифицирана
информация
(1) Класифицирана информация, маркирана
СТРОГО СЕКРЕТНО/AKP ΩΣ АПОРРНТО/
TOP SECRET, се размножава само след пис
мено разрешение, издадено от Компетентния
орган, който предоставя информацията.
(2) Размножаването на к ласифицирана
информация се осъществява съгласно на
циона лното законодателство на всяка от
Страните. Размножената информация трябва
да бъде поставена под същата защита както
оригиналите. Броят на копията трябва да бъде
ограничен до необходимия брой за официални
цели. Страната източник може изрично да
забрани размножаването на класифицирана
информация чрез отбелязване върху съответ
ния носител на класифицирана информация
или последващо писмено уведомление.
(3) Всеки превод на класифицирана инфор
мация се извършва от лица, които са преми
нали през съответна процедура за издаване
на разрешение за достъп до класифицирана
информация. Всички преводи трябва да имат
съответна анотация на езика, на който те са
преведени, която посочва, че съдържат класи
фицирана информация на Компетентния орган
на другата Страна. Преводът се поставя под
същата защита както оригиналите.
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Член 9
Унищожаване на класифицирана информация
(1) Класифицирана информация се унищо
жава съгласно националното законодателство
на Страните по начин, непозволяваващ час
тичното или цялостното є възстановяване.
Следва да се изготви доклад за унищожава
нето, а неговият превод на английски да се
изпрати на Компетентния орган по сигурността
на Страната източник. Страната източник
може изрично да забрани унищожаването на
класифицирана информация чрез отбелязване
върху съответния носител на класифицирана
информация или последващо писмено уведом
ление. Ако унищожаването на класифицирана
информация е забранено, същата се връща на
Компетентния орган.
(2) Класифицирана информация, маркирана
СТРОГО СЕКРЕТНО/AKP ΩΣ АПОРРНТО/
TOP SECRET, не се унищожава. Тя се връща
на Компетентния орган, който я е предоставил.
(3) Когато е невъзможно за една от Страните
да защити и/или върне обратно класифици
рана информация, създадена или предадена,
в съответствие с това Споразумение, тя се
унищожава незабавно. Получателят уведомява
за унищожаването във възможно най-кратки
срокове Компетентния орган по сигурността
на Страната – източник на информацията.
Член 10
Посещения
(1) На лица, пристигащи на посещение от
държавата на една от Страните в държавата
на другата Страна, се разрешава достъп до
класифицирана информация до съответното
ниво на класификация, както и до местата,
където такава класифицирана информация се
обработва, създава или съхранява, само след
получаване на писмено разрешение, издадено
от Компетентния орган по сигурността на
другата Страна.
(2) Разрешението, посочено в ал. 1, се дава
единствено на лица, на които е разрешен дос
тъп до класифицирана информация, съгласно
националното законодателство на Страната,
упълномощаваща това лице.
(3) Искането за посещение съдържа:
а) цел, дата и програма на посещението;
б) име и фамилия на посетителя, дата и
място на раждане, националност, номер на
паспорта или на личната карта;
в) заемана позиция на посетителя, както
и наименование на институцията или орга
низацията, която той/тя представлява;
г) удостоверяване нивото на достъп на
посетителя до класифицирана информация;
д) наименование и адрес на организацията,
която ще бъде посетена;
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е) име, фамилия и заемана длъжност на
лицето, което ще бъде посетено.
(4) Редът за осъществяване на посещения
трябва да бъде съгласуван между Компетент
ните органи по сигурността.
(5) Компетентните органи по сигурността
на Страните могат да създават списъци на
лица, одобрени да осъществяват многократни
посещения. Допълнителни детайли във връзка
с многократните посещения са предмет на
съгласуване между Компетентните органи
по сигурността.
(6) До степента, която се изисква за по
лучаване на писменото разрешение по ал. 1,
личните данни на лицата, пристигащи на
посещение в другата Страна, се изпращат
предварително на Компетентния орган по
сигурността в съответствие с националното
законодателство на всяка от Страните.
(7) Компетентните органи по сигурността
на двете Страни гарантират защитата на лич
ните данни на посетителите в съответствие с
националното им законодателство.
(8) Класифицирана информация, стана
ла достъпна по време на посещението, се
защитава съобразно разпоредбите на това
Споразумение.
Член 11
Нарушаване мерките за сигурност, касаещи
взаимната защита на класифицирана информация
(1) Всяко нарушаване на мерките за сигур
ност, отнасящи се до защитата на класифици
рана информация, предоставена или създадена
в резултат на взаимно сътрудничество между
Страните, включително класифицирана ин
формация, създадена във връзка с изпълне
нието на класифициран договор, се разследва
и преследва съдебно съобразно националното
законодателство на Страната, на чиято тери
тория е възникнало нарушението. Компетент
ните органи на Страните трябва незабавно
да се уведомят един друг за подобни случаи,
както и да информират Компетентния орган
по сигурността в своята държава.
(2) В случай на нарушаване на мерките
за сигурност, отнасящи се до защитата на
класифицирана информация, на територията
на трета страна, Страната, която е изпратила
информацията, трябва да предприеме дейст
вията по ал. 1, когато това е допустимо по
силата на правото.
(3) Компетентният орган на всяка от Стра
ните уведомява незабавно Компетентния орган
на другата Страна в случай на нарушаване на
мерките за сигурност, отнасящи се до защи
тата на класифицирана информация, както и
за резултатите от действията, предприети по
ал. 1. Другата Страна след съответна молба
оказва съдействие при разследването.

БРОЙ 62

ДЪРЖАВЕН

Член 12
Разходи
Всяка Страна понася съответно разходите,
свързани с изпълнение на задълженията є по
това Споразумение.
Член 13
Консултиране
(1) Компетентните органи по сигурността
на Страните се консултират един друг по мол
ба на един от тях с оглед постигане на тясно
сътрудничество при прилагане разпоредбите
на това Споразумение.
(2) Всяка Страна разрешава на представи
тели на Компетентния орган по сигурността
на другата Страна да осъществява посеще
ния на нейна територия с оглед обсъждане
процедурите за защита на класифицирана
информация, предадена от другата Страна.
Член 14
Уреждане на споровете
(1) Всеки спор, отнасящ се до прилагането
на това Споразумение, се урежда чрез директни
преговори между Компетентните органи по
сигурността на Страните без отнасяне към
външна юрисдикция.
(2) Ако уреждането на спор не може да
бъде постигнато по начина, посочен в ал. 1,
същият ще се урежда по дипломатически
канали.
Член 15
Заключителни разпоредби
(1) Това Споразумение влиза в сила в съ
ответствие с националното законодателство
на всяка от Страните, което се удостоверя
ва чрез размяна на писмено уведомление.
Споразумението влиза в сила на първия ден
от втория месец, следващ получаването на
последното писмено уведомление по дипло
матически канали.
(2) Това Споразумение се сключва за нео
пределен период от време. Неговото действие
може да бъде прекратено от всяка Страна с
писмено уведомление до другата Страна. В
такъв случай прекратяването влиза в сила
шест месеца след датата на получаване на
уведомлението.
(3) В слу чай на прекратяване на това
Споразумение всяка класифицирана инфор
мация, предадена или създадена в резултат
на взаимното сътрудничество между Компе
тентните органи на Страните, включително
класифицирана информация, създадена във
връзка с изпълнението на класифициран дого
вор, трябва да продължи да бъде защитавана
съгласно горепосочените разпоредби на това
Споразумение до момента, в който това се
изисква от Страната източник.
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(4) Това Споразумение може да се изменя
на базата на взаимно писмено съгласие на
Страните. Такива изменения влизат в сила в
съответствие с ал. 1.
Подписано в Никозия на 12 юли 2011 г. в
два оригинални екземпляра, всеки от които
на български, гръцки и английски език, като
трите текста имат еднаква сила. В случай
на различия при тълкуването меродавен е
текстът на английски език.
За правителството на
Република България:
Цвета Маркова,
председател на
Държавната комисия
по сигурността на
информацията
7524

За правителството на
Република Кипър:
Костас Папакостас,
министър на
отбраната

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Контролнотехническата инспекция към министъра на
земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 20 от
2001 г.; изм., бр. 64 от 2001 г., бр. 4 от 2002 г.,
бр. 52 и 88 от 2003 г., бр. 11 и 37 от 2006 г.,
бр. 78 от 2008 г., бр. 32 и 56 от 2009 г., бр. 47
от 2010 г., бр. 83 от 2011 г. и бр. 21 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 7, ал. 1, т. 4 думите „ и поимен
ното щатно“ се заличават.
§ 2. В чл. 11 т. 20 – 22 се отменят.
§ 3. В чл. 12 ал. 2 се отменя.
§ 4. В чл. 14а се създават т. 4, 5 и 6:
„4. изготвя текущата информация по об
мен с Европейската комисия и органите за
одобрение на типа на държавите – членки на
Европейския съюз;
5. изготвя предложения за издаване, изме
нение, отказ и отнемане на сертификати за
одобрение на типа;
6. поддържа база данни с информация
за издадени, изменени, отказани, отнети и
признати сертификати за одобрение на типа.“
§ 5. В чл. 27 след думата „служба“ се до
бавя „или упълномощено от изпълнителния
директор лице“.
§ 6. В чл. 28 думите „Регионалните главни
и старши инспектори“ се заменят с „Инспек
торите от регионалните служби“.
§ 7. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „Инспекторите
на инспекцията“ се заменят с „Инспекторите
от регионалните служби“.
2. В т. 3 думите „съгласно приложение
№ 3“ се заличават.
3. В т. 4 думите „съгласно приложение
№ 4“ се заличават.
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4. В т. 5 думите „приложение № 5“ се
заличават.
§ 8. Член 36 се отменя.
§ 9. Член 38 се отменя.
§ 10. Приложение № 3 към чл. 29, т. 3,
приложение № 4 към чл. 29, т. 4 и приложение
№ 5 към чл. 29, т. 5 се отменят.
За министър:
Цветан Димитров
7679

Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 19 от 2005 г. за профилактика,
ограничаване и ликвидиране на болестта син
език по преживните животни (обн., ДВ, бр. 5
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2006 г.; изм.,
бр. 4 от 2010 г.)
§ 1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Българската агенция по безопасност
на храните (БАБХ) незабавно обявява всеки
случай на съмнение или потвърждение на
наличие на болестта син език на територията
на Република България, включително и пред
Европейската комисия, по ред, определен с
Наредба № 23 от 2005 г. за реда и начина за
обявяване и регистрация на заразните болести
по животните (ДВ, бр. 6 от 2006 г.).“
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „ветеринарният
лекар от НВМС“ се заменят с „официалният
ветеринарен лекар от БАБХ“;
б) в т. 1 думите „регионалната ветеринарно
медицинска служба“ се заменят с „областната
дирекция по безопасност на храните“, а думите
„генералния директор на НВМС“ се заменят
с „изпълнителния директор на БАБХ“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „ветеринарен
лекар от НВМС“ се заменят с „официалния
ветеринарен лекар от БАБХ“;
б) точка 11 се изменя така:
„11. следи труповете на животните, умрели
в животновъдния обект, да бъдат обезврежда
ни съгласно изискванията на Регламент (ЕО)
№ 1069/2009 на Европейския парламент и на
Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване
на здравни правила относно странични жи
вотински продукти и производни продукти,
непредназначени за консумация от човека,
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002
(Регламент за страничните животински про
дукти) (ОВ, бр. L 300 от 14.11.2009 г.).“
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При наличие на опасност от широко
разпространение на болестта син език се
извършва ваксинация на животните от въз
приемчивите видове след оценка на риска,
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изготвена от експерти от Централното упра
вление (ЦУ) на БАБХ и Центъра за оценка
на риска.“
2. Създават се ал. 3, 4 и 5:
„(3) Преди извършване на ваксинацията
по ал. 2 изпълнителният директор на БАБХ
писмено уведомява Европейската комисия.
(4) Ваксинацията по ал. 2 се извършва
след издаване на заповед на министъра на
земеделието и храните, в която се посочват:
1. географският регион, в който ще се
извършва ваксинацията;
2. схемата на ваксинация;
3. видовете възприемчиви животни, които
подлежат на ваксинация;
4. ограниченията върху придвижването
и търговията с животни от възприемчивите
видове.
(5) Когато при ваксинацията по ал. 2 се
използват живи атенюирани ваксини, експер
ти от ЦУ на БАБХ определят границите на:
1. предпазната зона, която включва наймалко региона, в който ще се извърши вак
синацията;
2. надзорната зона, която включва тери
тория с радиус най-малко 50 км, считано от
външната граница на предпазната зона.“
§ 4. В чл. 6, ал. 1 се правят следните из
менения:
1. В основния текст думата „заболяването“
се заменя с „болестта“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. организира обезвреждането на труповете
на умрелите животни съгласно изискванията
на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европей
ския парламент и на Съвета от 21 октомври
2009 г. за установяване на здравни правила
относно странични животински продукти и
производни продукти, непредназначени за
консумация от човека, и за отмяна на Регла
мент (ЕО) № 1774/2002.“
§ 5. В чл. 8, ал. 2 думите „генералния
директор на НВМС“ се заменят с „изпълни
телния директор на БАБХ“.
§ 6. В чл. 9, ал. 3 след думите „син език“
се добавя „с живи атенюирани ваксини“.
§ 7. В чл. 11, ал. 2 накрая се добавя „с
живи атенюирани ваксини“.
§ 8. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „Общността“ се заменя
с „Европейския съюз“.
2. В ал. 2:
а) в т. 3 думите „Европейската общност“
се заменят с „Европейския съюз“;
б) в т. 11 думите „Международното бюро по
епизоотии (МБЕ)“ се заменят със „Световната
организация за здравеопазване на животните“,
а думата „заболяването“ се заменя с „болестта“.
§ 9. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
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а) създава се т. 3а:
„3а. „Живи атенюирани ваксини“ са вакси
ни, които са произведени чрез адаптиране на
полеви изолати на вируса на болестта син език
чрез последователно преминаване в тъканни
култури или в зародиши от кокоши яйца.“;
б) в т. 10 думата „въвеждат“ се заменя с
„координират и/или извършват“.
2. Параграф 1а се изменя така:
„§ 1а. Тази наредба въвежда изискванията
на Директива 2000/75/ЕО на Съвета от 20 но
ември 2000 г. за определяне на условията за
борба и ликвидиране на болестта син език
(ОВ, бр. L 327 от 22.12.2000 г.), на чл. 19 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 (обн., ОВ, бр. L
219 от 2008 г.) и на Директива 2012/5/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета от 14 март
2012 г. за изменение на Директива 2000/75/
ЕО на Съвета по отношение на ваксинацията
против болестта син език (обн., ОВ, бр. L 81
от 2012 г.).“
§ 10. Навсякъде в наредбата думите „На
ционалната ветеринарномедицинска служба“
се заменят с „Българската агенция по без
опасност на храните“, а абревиатурата „НВМС“
се заменя с „БАБХ“.
Заключителна разпоредба
§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“ с
изключение на § 3, § 6, § 7 и § 9, т. 1, буква
„а“ и т. 2, които влизат в сила от 23.09.2012 г.
За министър:
Светлана Боянова
7580

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за
признаване на организации на производители
на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и
изменение на одобрените оперативни програми (обн., ДВ, бр. 42 от 2007 г.; изм., бр. 43 от
2009 г. и бр. 9 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 4 в края на първото изре
чение се добавя „за продуктите, за които се
иска признаване“.
§ 2. В чл. 6, ал. 2 се създава изречение трето:
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„При определяне на годишния оборот се
отчита само стойността на предлаганата на
пазара продукция от тези плодове и зелен
чуци, за които групата производители иска
признаване.“
§ 3. В чл. 7, ал. 3 се създава изречение второ:
„Инвестиционната програма е с период не
по-малко от 5 години, а в случаите на създа
ване на трайни насаждения или извършване
на строително-монтажни работи прогнозата
трябва да обхваща 10-годишен период, като
заложените инвестиции се реализират найкъсно в петата година.“
§ 4. В чл. 7а ал. 5 се изменя така:
„(5) Разплащателната агенция уведомява
Европейската комисия в срок до 1 юли за
одобрените планове за признаване и очаква
ните финансови последици.“
§ 5. В чл. 7б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думата „подава“ се добавя
„окончателни договори и оферти, договори за
аренда и наем и други актуални“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) По време на прилагането на плана за
признаване групата производители на пло
дове и зеленчуци може да увеличи размера
на разходите за съответната година с 5 % от
първоначално одобрения размер, но не повече
от определената горна граница, посочена в
чл. 26, ал. 3, т. 2. Разходите за съответната
година могат да бъдат намалени с не повече
от 25 % от първоначално одобрения размер,
при условие че са спазени общите цели на
плана за признаване.“
3. Създават се ал. 5, 6 и 7:
„(5) След получаване на коефициент на
разпределение от Европейската комисия и въз
основа на средствата за национално съфинан
сиране, включени в годишната план-сметка
на Държавен фонд „Земеделие“, Разплащател
ната агенция може да предложи на групата
производители да измени инвестиционната
си програма. Когато групата производители
измени инвестиционната си програма, из
пълнителният директор на Държавен фонд
„Земеделие“ със заповед одобрява изменението
на плана за признаване и инвестиционната
програма.
(6) В зависимост от средствата за нацио
нално съфинансиране, включени в годишната
план-сметка на Държавен фонд „Земеделие“,
Разплащателната агенция може да намали
за съответната година определения в плана
за признаване процент на финансиране по
чл. 26, ал. 1, т. 2.
(7) Договорът по чл. 7а, ал. 7 се актуализира
за всяка календарна година от изпълнението
на плана за признаване, като се отразяват и
промените, направени съгласно ал. 4, 5 и 6
и чл. 7в.“
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§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. н о м е р н а р е г и с т р а ц и я п о Е И К /
БУЛСТАТ;“
б) точка 4 се изменя така:
„4. декларация, че дружеството не е в
производство по несъстоятелност или в лик
видация;“.
2. В ал. 3:
а) точка 1 се изменя така:
„1. н о м е р н а р е г и с т р а ц и я п о Е И К /
БУЛСТАТ;“
б) точка 3 се отменя.
§ 7. В чл. 9а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Групите производители на плодове и
зеленчуци подават заявления за признаване
през периоди на прием на заявления, опреде
лени със заповед на изпълнителния директор
на Разплащателната агенция. Заявленията се
подават в два екземпляра в областните ди
рекции на Държавен фонд „Земеделие“, отдел
„Прилагане на схеми и мерки за подпомага
не“, по мястото на тяхната регистрация. Към
заявленията групите производители прилагат
в два еднообразни екземпляра документите
по чл. 9, ал. 2 и плана за признаване по чл. 7,
ал. 2 съгласно приложение № 6 и в един ек
земпляр инвестиционната програма и доку
ментите по чл. 7, ал. 3 съгласно приложение
№ 7 и приложение № 8.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Заповедта на изпълнителния директор
на Разплащателната агенция за определяне
на периоди на прием на заявления определя
началото и крайния срок на периода, бюджета
на мярката за съответния период на прием
и може да включва допълнителни ограни
чения относно допустимите за финансова
помощ разходи. Съобщенията за започване и
спиране на прием на планове за признаване
се публикуват предварително най-малко 15
календарни дни на електронните страници на
Държавен фонд „Земеделие“ и се поставят на
общодостъпно място в областните дирекции на
фонда – отдел „Прилагане на схеми и мерки
за подпомагане“, и в областните дирекции
„Земеделие“.“
3. Досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съот
ветно ал. 3, 4, 5 и 6.
§ 8. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. покриване до 75 % от приемливите
разходи за инвестиции, които са включени в
плана за признаване, в зависимост от средства
та за национално съфинансиране, включени
в годишната план-сметка на Държавен фонд
„Земеделие“.“
2. Алинея 2 се изменя така:
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„(2) Помощта по ал. 1, т. 1 се определя
за всяка група производители на плодове и
зеленчуци като процент от стойността на
продукцията, предлагана от нея на пазара за
периода, за който иска подпомагане, и въз
лиза на 10 % през първата и втората година,
8 % през третата година, 6 % през четвъртата
година и 4 % през петата година, а при стой
ност на предлаганата на пазара продукция над
1 000 000 евро помощта възлиза на 5 % през
първата и втората година, 4 % през третата
година, 3 % през четвъртата година и 2 %
през петата година на периода на изпълне
ние на плана за признаване, но не повече от
левовата равностойност на 100 000 евро на
година. Помощта се предоставя за разходи,
които са допустими за подпомагане съгласно
приложение № 11.“
3. В ал. 3, т. 2 думите „когато планът за
признаване е разделен на шестмесечни пе
риоди, максималният размер на помощта
се определя пропорционално на периода за
изпълнение“ се заличават.
4. Алинея 6 се отменя.
§ 9. В чл. 27, ал. 2, т. 1 след думата „лицен
зии“ се добавя „и за управление и мониторинг
на плана за признаване“.
§ 10. В чл. 28 ал. 1 се изменя така:
„(1) Инвестициите, включени в инвести
ционната програма, се изпълняват на имот,
който е собствен, нает или арендован от гру
пата производители или от неин член. Когато
инвестициите са за създаване на трайни на
саждения или строително-монтажни дейности,
договорът за аренда трябва да е със срок не
по-кратък от 10 години от датата на подаване
на плана за признаване по чл. 7, ал. 1.“
§ 11. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато в случаите по ал. 1 са определени
референтни цени или са за специализирани
производствени линии, изготвени по индиви
дуално технологично задание, се предоставя
една независима оферта в оригинал с цел съ
поставяне с референтните цени и определяне
на основателността на предложените разходи.
При съпоставяне на референтните цени с
тези на оферента Разплащателната агенция
одобрява по-малката от двете стойности.
Кандидатът представя и заверени копия на
предварителни или окончателни договори с
избраните изпълнители. Списък с разходите,
за които са определени референтни цени,
се публикува на електронната страница на
Държавен фонд „Земеделие“.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „ал. 1“ се заменят с „предходните
алинеи“ и думите „както и подпис и печат на
производителя или официалния представител
или вносител“ се заличават.
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3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 12. В чл. 30, ал. 1 думите „до Разплаща
телната агенция“ се заменят с „в областните
дирекции на Държавен фонд „Земеделие“,
отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпо
магане“, по място на регистрация“ и думата
„нейния“ се заменя с „неговия“.
§ 13. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „която включва и
проверка за функционална самостоятелност“
се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Проверката на място по ал. 1, т. 2 се
извършва в присъствието на представител
или служител на групата производители.
След приключване на проверката на място
служителят на Разплащателната агенция пред
ставя протокол с резултатите от проверката
за подпис на представителя или служителя,
който може да впише в протокола обяснения
и възражения по направените констатации.
Когато при проверката на място са открити
нередности, Разплащателната агенция уведо
мява кандидата, като му изпраща копие от
протокола.“
3. В ал. 3 се създава т. 4:
„4. с един месец при провеждане на контрол
на проверка въз основа на Приложение I, т. 4
от Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията
от 21 юни 2006 г. относно реда и начина на
прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на
Съвета по отношение на акредитирането на
агенциите платци и други стопански субекти,
както и по отношение на клиринга на сче
товодните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ L
171, 23.06.2006 г.).“
4. В ал. 5 се създава т. 4:
„4. установи изкуствено създадени условия
за получаване на финансова помощ, с оглед
извличането на предимства в противоречие
с целите на схемата за подпомагане.“
§ 14. В чл. 32, ал. 3, т. 1 думите „плана за
признаване“ се заменят с „схемата за подпо
магане“.
§ 15. В § 1 на допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 се създава второ изречение:
„Не е пряка производствена дейност пре
доставянето на земя, сгради, инфраструктурни
обекти и технически средства, както и създа
ването на трайни насаждения, от организаци
ята или групата производители на членовете
на организацията на производители или на
групата производители.“
2. Създава се т. 7:
„7. „Референтни цени“ са цени, ползвани
от Разплащателната агенция за сравнение при
определяне основателността на разходите за
различни инвестиции.“
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§ 16. В приложение № 1 към чл. 9, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В част І „Образец на заявление за при
знаване на организация на производители/
група производители на плодове и зеленчуци“
се правят следните изменения и допълнения:
а) текстът на заявлението се изменя така:
„Моля представляваната от мен коопе
рация/събирателно дружество/дружество с
ограничена отговорност да бъде призната за
организация на производители/група произ
водители на:
плодове
следните видове плодове .................................
зеленчуци
следните видове зеленчуци .............................
плодове и зеленчуци
плодове и зеленчуци, предназначени за
преработка
следните видове зеленчуци, предназначени за
преработка ........................................................
следните видове плодове, предназначени за
преработка ......................................................“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. номер на регистрация по ЕИК;“
в) точка 4 се изменя така:
„4. декларация, че дружеството не е в
производство по несъстоятелност или в лик
видация;“.
2. В част ІІ „Образец на заявление за
признаване на асоциация на организации на
производители на плодове и зеленчуци“ се
правят следните изменения и допълнения:
а) точка 1 се изменя така:
„1. номер на регистрация по ЕИК;“
б) точка 3 се отменя.
§ 17. В приложение № 8 към чл. 7, ал. 3
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 9 думите „споразумение за размяна на
парцели (доброволна комасация)“ се заменят
с „договор за аренда със срок не по-кратък от
10 години след датата на подаване на плана
за признаване“.
2. Точка 14 се изменя така:
„14. Копие от одобрен проект с количест
вени сметки на проектантите към всяка от
неговите части и копие от разрешение за
строеж, издадено от съответната община за
едно с документ за собственост или договор
за наем или аренда на групата производители
за земята/сградите, където ще се извършват
строително-монтажните работи, или учредено
право на строеж за срок не по-малък от 10
години след датата на подаване на плана за
признаване. Когато разрешението за строеж
се издава на собственика на нает или арен
дован имот, договорът за аренда трябва да е
със срок не по-кратък от 10 години от датата
на подаване на плана за признаване и да е
вписан в районната служба по вписванията и
регистриран в съответната общинска служба
на МЗХ (при извършване на строително-мон
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тажни работи, за които се изисква разрешение
за строеж съгласно Закона за устройство на
територията).“
3. В т. 17 след думата „оригинал“ се добавя
„или една оферта в оригинал (в случай на
разходи, за които са определени референтни
цени)“ и думите „Офертите се придружават от
направените запитвания за оферти с мотиви
за направения избор.“ се заличават.
4. Създават се т. 26 и 27:
„26. За първия годишен период – копия от
счетоводни документи за извършени продажби
на плодове и/или зеленчуци през предходната
година, за които групата производители иска
признаване.
27. При инвестиции в машини за обработ
ка на земята и съответното оборудване за
доказване размера на земята:
а) копие от документ за собственост на
земя и/или на земеделска земя на групата
производители и/или на неин член, и/или
б) договори за аренда на земя, сключени
с групата производители или неин член, със
срок не по-малък от 5 години след датата на
подаване на плана за признаване, и/или
в) договори за наем на земя, сключени с
групата производители или неин член.“
§ 18. В приложение № 9 към чл. 7, ал. 5,
част ІІ „Недопустими за финансова помощ
са разходи за:“ т. 4 думите „освен когато за
купуването е необходимо за изпълнение на
инвестицията“ се заличават.
§ 19. В приложение № 11 т. 15 се изменя
така:
„15. Разходи по чл. 27, ал. 2, т. 1.“
§ 20. В приложение № 12 към чл. 30, ал. 2
се правят следните допълнения:
1. В част А „Общи документи“ се създава
т. 23:
„23. За периода, за който се иска плаща
не – опис на фактури за извършени продажби
на плодове и/или зеленчуци през предходната
година, който съдържа: номер на фактура, дата
на издаване, вид продукт, стойност без ДДС.“
2. В част Б „Специфични документи по
видове разходи“ се създава т. 9:
„9. Разходи за насърчаване и улесняване на
административната дейност на групи произво
дители – документи, доказващи извършените
разходи (заверени копия на фактури, пълно
банково извлечение от деня на извършване
на плащането, платежно нареждане, договори
с изпълнители, трудови договори за наетия
персонал, включен в плана за признаване и
др.).“
За министър:
Цветан Димитров
7581
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КОМИСИЯ
ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ
И УСТАНОВЯВАНЕ
НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилникa за организацията и дейността на
Комисията за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси (обн., ДВ, бр. 54 от
2011 г.; изм. и доп., бр. 104 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. приема решения за установяване нали
чието или липсата на конфликт на интереси
по чл. 27, ал. 1 от Закона за предотвратява
не и установяване на конфликт на интереси
(ЗПУКИ);“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. приема решения за прекратяване на
производството поради наличие на пречки
по смисъла на чл. 27, ал. 2 АПК, както и при
условията на чл. 23, ал. 2 ЗПУКИ и поради
непредставяне на данни, изискани на осно
вание чл. 17, ал. 3 от този правилник, във
връзка с чл. 30, ал. 1 и 2 АПК;“.
3. В т. 4 думите „приема становища“ се
заменят с „обсъжда становища“ и думите
„предоставя указания“ се заменят с „изготвя
указания“.
4. Точки 7 и 8 се отменят.
5. В т. 12 думите „изразява становище“ се
заменят с „изразява становища“.
§ 2. В чл. 12 ал. 1 се изменя така:
„(1) Членовете на комисията могат да бъдат
само български граждани с постоянен адрес
в страната, които имат висше юридическо
образование.“
§ 3. В чл. 13 думите „на правилник“ се
заменят с „на правилника“, а думите „приети
от нея“ се заличават.
§ 4. В чл. 15 ал. 6 се изменя така:
„(6) Комисията се произнася с мотивирани
решения, приети с явно гласуване, с мнозин
ство повече от половината от всички членове.
Правата на отсъстващ член не могат да се
делегират на друг член. Решенията по чл. 27,
ал. 3 ЗПУКИ се приемат с тайно гласуване
с единодушие.“
§ 5. Създават се нови чл. 18а и чл. 18б:
„Чл. 18а. (1) Комисията приема решение за
откриване на производството за установяване
на конфликт на интереси съгласно чл. 23, ал. 1,
хипотеза втора от ЗПУКИ при наличие на
данни за нарушение на разпоредба на закона.
(2) Данните по ал. 1 могат да се съдържат
в следните източници:
1. публикация в печатна или предаване в
електронна медия;
2. анонимен сигнал, по който производ
ството е прекратено;
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3. производство с предмет, различен от
предмета на решението по ал. 1;
4. административен акт на държавен орган;
5. документ, изпратен от държавен орган
по искане на КПУКИ;
6. други източници, пораждащи основа
телни съмнения за наличие на конфликт на
интереси.
Чл. 18б. (1) Комисията приема решение
по внесено предложение за образуване на
производство за установяване на конфликт
на интереси при кворум и мнозинство, оп
ределени в чл. 22ж, ал. 2 ЗПУКИ.
(2) Предложението по ал. 1 се внася от
дирекция „Правна“.
(3) Решението съдържа:
1. имената на лицето/лицата, срещу което
се открива производство;
2. заеманата длъжност;
3. месторабота;
4. данни за твърд яното нару шение на
ЗПУКИ, като място и период, описание на
деянието.“
§ 6. В заглавието на глава II, раздел IV
се заличават думите „и кабинет към пред
седателя“.
§ 7. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 9 се изменя така:
„9. утвърждава длъжностно и поименно
щатно разписание и длъжностната характе
ристика на главния секретар;“
б) точка 10 се изменя така:
„10. сключва, изменя и прекратява тру
довите договори със служителите от адми
нистрацията, издава актове по смисъла на
Закона за държавния служител за назначаване,
преназначаване, изменение и прекратяване на
служебни правоотношения;“
в) точка 16 се изменя така:
„16. възлага изготвянето на анализи на
делата по обжалвани решения на комисията
пред съответната съдебна инстанция;“
г) създава се нова т. 17:
„17. утвърждава всички вътрешни актове,
свързани с работата на администрацията,
вк лючително вътрешни правила, в т.ч. и
вътрешните правила за организацията на
работната заплата, инструкции и др.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) При отсъствие на председателя функ
циите му се изпълняват от определен от него
член на комисията със заповед.“
§ 8. Член 22 се отменя.
§ 9. В чл. 23, т. 11 думата „съгласува“ се
заменя с „подпомага осъществяването на“.
§ 10. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се заличават думите „и се отчита
за дейността си пред комисията“.
2. В ал. 2 се правят следните изменения:

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

а) думите „ръководи административното
осигуряване на комисията“ се заменят с „осъ
ществява административното ръководство на
администрацията“;
б) в т. 2 се заличават думите „и комисията“;
в) точка 6 се изменя така:
„6. утвърждава длъжностните характерис
тики на служителите в администрацията;“
г) досегашната т. 6 става т. 7.
§ 11. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 17 се отменя.
2. Точка 18 се изменя така:
„18. организира и подпомага процеса по
оценка на изпълнението;“.
3. Точка 19 се изменя така:
„19. изготвя, оформя и съхранява трудо
вите и служебните досиета на служителите
в комисията и ги поддържа в съответствие
с КТ и ЗДСл.“
4. Създават се нови точки от 29 до 33,
както следва:
„29. организира подготовката и провежда
нето на конкурсите за държавни служители;
30. организира и контролира спазването
на нормите за безопасни и здравословни
условия на труд;
31. координира връзките с обществеността;
32. организира и участва в годишната ин
вентаризация;
33. изпълнява и други функции, произтича
щи от нормативен акт или задачи, възложени
му от председателя на комисията.“
§ 12. В чл. 31, ал. 1 думите „директорът
на „Финансово-стопански дейности и адми
нистративно обслужване“ и директорът на
дирекция „Правна“ се заменят с думите „със
съдействието на директора на „Финансовостопански дейности и административно об
служване“ и директора на дирекция „Правна“.
§ 13. Приложението към чл. 24, ал. 1 се
изменя, както следва:
„Численост на персонала в Комисията за пре
дотвратяване и установяване на конфликт на
интереси – 40 щатни бройки
Обща численост на администрацията – 40, в т. ч.:
1. Председател
1
1.1. Членове
4
2. Главен секретар
1
3. Вътрешен одитор
1
4. Финансов контрольор
1
5. Обща администрация, обособена в
дирекция „Финансово-стопански дейности и административно обслужване“
11
Специализирана администрация,
обособена в дирекция „Правна“
21“

7578

Председател:
Филип Златанов
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
Наредба за изменение на Наредба № 40 от
2012 г. за придобиване на квалификация по
професията „Техник на енергийни съоръжения
и инсталации“ (ДВ, бр. 17 от 2012 г.)
§ 1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Държавното образователно
изискване за придобиването на квалифика
ция по професията 522030 „Техник на енер
гийни съоръжения и инсталации“ съгласно
приложението към тази наредба определя
изиск вани ята за придобиването на трета
степен на професионална квалификация за
специалностите 5220301 „Топлоенергетика“,
5220302 „Ядрена енергетика“, 5220303 „Хи
дроенергетика“, 5220306 „Газова техника“,
5220308 „Възобновяеми енергийни източници“
и 5250309 „Топлотехника“.
(2) В приложението по ал. 1 се определят
изискванията за придобиване на трета степен
на професионална квалификация за специ
алността 5220308 „Възобновяеми енергийни
източници“, включваща и дейностите по мон
тиране и поддръжка на съоръжения за биомаса,
слънчеви фотоволтаични преобразуватели,
слънчеви топлинни инсталации, термопомпи
и повръхностни геотермални системи.“
§ 2. В чл. 3 след думите „по чл. 10, ал. 3,
т. 3“ се добавят думите „и т. 6“.
§ 3. Приложението към чл. 2 се изменя така:
„Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придоби
ване на квалификация по професията „Техник
на енергийни съоръжения и инсталации“
Професионално направление:
522

Електротехника и енергетика

Наименование на професията:
522030

Техник на енергийни съоръжения
и инсталации

Специалности:

Степен на про
фесионална
квалификация:

5220301

Топлоенергетика Трета

5220302

Я д р ен а енерг е  Трета
тика

5220303

Хидроенергетика Трета

5220306

Газова техника

5220308

В ъ з о б н о в я е м и Трета
енергийни източ
ници

5220309

Топлотехника

Трета

Трета
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Ниво на квалификация по Eв Н и в о н а к в а
ропейската квалификационна л ифи к а ц и я по
рамка (ЕКР) – 4
На ц иона л нат а
квалифика
ц ион на ра м к а
(НКР) – 4
1. Входни характеристики
1.1. Изиск ва н и я за вход я що м и н и ма л но
образователно равнище за ученици и за лица,
навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професи
онална квалификация по професията „Техник на
енергийни съоръжения и инсталации“ от Списъка
на професиите за професионално образование
и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО, утвърден от
министъра на образованието, младежта и науката
със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм.
и доп. със Заповед № РД-09-04 от 8.01.2004 г.,
Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед
№ РД-09-255 от 9.04.2004 г., Заповед № РД-09274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от
29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г.,
Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед
№ РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-091803 от 29.10.2009 г., Заповед № РД-09-621 от
18.05.2010 г., Заповед № РД-09-1728 от 1.12.2010 г.,
Заповед № РД-09-748 от 13.06.2011 г., Заповед
№ РД-09-1805 от 9.12.2011 г. и Заповед № РД09-638 от 23.05.2012 г., входящото минимално
образователно равнище е:
– за ученици – завършен седми клас при срок
на обучение пет години или завършено основно
образование при срок на обучение четири години
(Рамкова програма В);
– за лица, навършили 16 години – завършено
средно образование или придобито право за
явяване на държавни зрелостни изпити (Рамкова
програма Е).
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Техник на енер
гийни съоръжения и инсталации“ с придобиване
на трета степен на професионална квалификация
от кандидатите не се изисква обучаваният да
притежава по-ниска степен на професионална
квалификация или професионален опит.
За лица, завършили обучение за придобиване
на втора степен на професионална квалифи
кация по професията „Монтьор на енергийни
съоръжения и инсталации“, както и за лица с
професионален опит по професията „Техник на
енергийни съоръжения и инсталации“, се орга
низира надграждащо обучение. Съдържанието
на това обучение се определя след сравнение
на компетенциите и резултатите от обучението,
описани в Държавното образователно изисква
не (ДОИ) за придобиване на квалификация по
съответната професия.
За обучение по професията „Техник на енер
гийни съоръжения и инсталации“, специалност
„Възобновяеми енергийни източници“ с при
добиване на трета степен на професионална
квалификация може да кандидатстват лица,
които притежават практически опит като мон
тажници на съоръжения за биомаса (котли и
печки), термопомпи, повърхностни геотермални
и слънчеви фотоелектрични преобразуватели и
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слънчеви топлинни инсталации. За тях се ор
ганизира обучение от обучаващите институции
по чл. 18, т. 1, 2 и 6 ЗПОО по учебни програми,
които осигуряват придобиване на знания, умения
и компетенции в съответствие с Държавното
образователно изискване за придобиване на
квалификация по професията „Техник на енер
гийни съоръжения и инсталации“, специалност
„Възобновяеми енергийни източници“.
Достъп до програми за продължаващо про
фесионално обучение за техници имат и лица
с практически опит, които са преминали или
преминават следните видове обучения:
– за длъжността монтажници на котли и
печки за биомаса: предварително условие е
обучение като водопроводчик, монтажник на
тръби, топлотехник или техник по санитарно,
отоплително и климатично оборудване;
– за длъжността монтажници на термопом
пи: предварително условие е обу чение като
водопроводчик или хладилен техник, а също и
владеенето на основни умения от електротех
никата и водопроводната техника (рязане на
тръби, запояване на тръбни връзки, залепване
на тръбни връзки, топлинно изолиране, уплътня
ване, проби за течове и монтаж на отоплителни
и охладителни системи);
– за длъжността монтажници на слънчеви
фотоелектрични преобразуватели и на слънчеви
топлинни инсталации: предварително условие е
обучението като водопроводчик или електротех
ник, както и наличието на умения в областта на
водопроводите, електротехниката и покривните
работи, включително умения при запояване на
тръбни връзки, залепване на тръбни връзки, уп
лътняване на фитинги, проби за течове, умения
за свързване на електрически кабели, познаване
на основните покривни материали, методи за
хидроизолация и уплътняване.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, лич
ностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Техникът на енергийни съоръжения и инста
лации може да работи в държавни, общински,
акционерни и еднолични дружества с предмет
на дейност електро- и топлопроизводство, би
тово газифициране, отопление, климатизация
и вентилация, хладилна техника, използващи
конвенциона лни и възобновяеми енергийни
източници.
Техникът прилага знания и умения в областта
на точните и инженерните науки, концепции и
практически методи, технологии и изисквания за
икономическа ефективност на производствения
процес. Изпълнява задачи по контрол и упра
вление на технически съоръжения и по техни
ческа безопасност на производствени процеси.
Извършва дейности с комплексен характер при
изменящи се условия. Това изисква познаване
организацията на труда, използваните материали
и инструменти, технологията на производствения
процес и предназначението на крайния продукт.
Техникът участва при тестване на съоръжения,
инсталации и мрежи и въвеждането им в екс

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

плоатация. Следи за правилното функциониране
на техническите съоръжения, поддържа техно
логичния режим на инсталациите и мрежите по
време на експлоатация и извършва диагностика.
В работата си използва техническа документа
ция, работи с приложен софтуер и интернет.
Ползва чужд език, съставя схеми и чертежи и
прави изчисления. Спазва правилата за пожар
на и аварийна безопасност и опазва околната
среда. Организира, разпределя, контролира и
съгласува дейностите в екипа при изпълнение на
задачите. Участва в инструктажа и обучението
на екипа. Отчита количеството и качеството на
свършената работа, като изготвя необходимата
документация за дейността.
Техникът работи в среда, характеризираща се
с високи или ниски температури, шум и вибра
ции, опасни газове и работни вещества (вклю
чително при условия на потенциална опасност
от аварийни ситуации).
Работното време се регламентира от действа
щите нормативни документи и от спецификата
на специалностите в професията. То е със стан
дартна продължителност.
Техникът със специалности „Газова техни
ка“, „Възобновяеми енергийни източници“ и
„Топлотехника“ при необходимост работи през
почивните дни, като при овладяване на аварийни
ситуации и отстраняване на последиците от тях
се работи на трисменен режим на работа.
Техникът, работещ като оператор на машини
и съоръжения, управлява и контролира произ
водствения процес и работата на съоръженията
на смени – 8- или 12-часови.
Лицата, които са преминали обучение и са по
ложили успешно държавен изпит за придобиване
на трета степен на професионална квалификация
по професията „Техник на енергийни съоръже
ния и инсталации“, специалност „Възобновя
еми енергийни източници“, удостоверена със
свидетелство за професионална квалификация,
могат да работят и като монтажници на след
ните енергийни съоръжения: котли и печки за
биомаса, термопомпи, повърхностни геотермални
и слънчеви фотоелектрични преобразуватели и
слънчеви топлинни инсталации.
Техникът носи отговорност за качеството на
своята работа и работата на хората от екипа,
който ръководи, предметите и средствата на
труда, опазването на фирмена тайна и повери
телна информация, безопасността – своята и на
другите; опазването на околната среда.
Като ръководител на екип на техника са
необходими дисциплинираност, търпение, упо
ритост, отговорност, самоконтрол, коректност и
лоялност, логическо мислене и комбинативност,
технически усет и способности, съобразителност
и гъвкавост.
От него се изискват: готовност за кариерно
развитие и повишаване на квалификацията,
умения за пренагласа, способност за откриване
и разпознаване на специфични сигнали в тру
довата дейност, концентрация на вниманието
и наблюдателност, умения за упражняване на
контрол и оценяване дейността на други хора,
за вземане на решения, за планиране и органи
зиране на дейността.
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Техникът на енергийни съоръжения и ин
сталации работи със су ровини и материали
(конструкционни, топло- и хидроизолационни,
антикорозионни, у плътн яващи, смазващи и
миещи вещества); работни вещества (хладилни
агенти, студоносители и горива); с техническа
документация (специализирана, справочна и ката
ложна литература, конструктивна документация,
компютър, професионален софтуер, професио
нална библиотека); с основни и специализирани
инструменти, стендове, машини, приспособления,
измервателна апаратура и съоръжения; с лични
предпазни средства и работно облекло.
За упражняващия професията „Техник на енер
гийни съоръжения и инсталации“ с придобита
трета степен на професионална квалификация в
зависимост от специалността се изискват след
ните свидетелства за правоспособност:
– сертификат за работа с флуорирани парнико
ви газове, необходим при извършване на дейности
по експлоатация на съоръжения, съдържащи
хладилни агенти, в съответствие с изискванията
на Наредбата за установяване на мерки по при
лагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно
някои флуорирани парникови газове, приета с
ПМС № 336 от 2008 г. (ДВ, бр. 3 от 2009 г.);
– свидетелство за правоспособност по зава
ряване:
– заварчик на ъглови шевове – Е2 и Е3, и
заварчик на листов материал – G2;
– спойчик на медни тръби с твърд припой
в съответствие с Наредба № 7 от 2002 г. за
условията и реда за придобиване и признаване
на правоспособност по заваряване, издадена от
министъра на образованието и науката (ДВ,
бр. 100 от 2002 г.), и Наредбата за устройството
и безопасната експлоатация на преносните и
разпределителните газопроводи и на съоръже
нията, инсталациите и уредите за природен газ,
приета с ПМС № 171 от 2004 г. (ДВ, бр. 67 от
2004 г.), в сила от 19.08.2008 г.;
– свидетелство за правоспособност:
– „Машинист на котли с високо налягане – II
или I степен“;
– „Машинист на енергийни котли“;
– „Оператор на енергиен блок“ в съответствие
с Наредба № 2 от 2001 г. за условията и реда за
придобиване и признаване на правоспособност
за упражняване на професия по обслужване на
парни и водогрейни котли, издадена от министъра
на образованието и науката и министъра на труда
и социалната политика (ДВ, бр. 9 от 2001 г.), и
Наредбата за устройството, безопасната експлоа
тация и техническия надзор на съоръжения под
налягане, приета с ПМС № 164 от 2008 г. (ДВ,
бр. 64 от 2008 г.).
2.2. Възможности за продължаване на про
фесионалното обучение
Лице, придобило трета степен на професи
онална квалификация по дадена специалност,
може да се обучава по друга специалност от
професията „Техник на енергийни съоръжения
и инсталации“, като обучението му по общата
задължителна професионална подготовка – един
на за вси ч к и п рофесиона л н и на п ра влен и я,
и отрасловата задължителна професионална
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подготовка – единна за всички професии от
професионално направление „Електротехника
и енергетика“, се зачита.
Лице, придобило трета степен на професио
нална квалификация по професията „Техник на
енергийни съоръжения и инсталации“, може да
се обучава по друга професия от професионално
направление „Електротехника и енергетика“,
като обучението му по общата задължителна
професионална подготовка – единна за всички
професионални направления, и част от отрасло
вата задължителна професионална подготовка
се зачита.
Лицата, придобили документ за професи
онална квалификация (свидетелство за про
фесионална квалификация или удостоверение
за професионално обу чение), практику ващи
като монтажници на котли и печки за биома
са, термопомпи, повърхностни геотермални и
слънчеви фотоелектрични преобразуватели и
слънчеви топлинни инсталации, задължително
преминават на всеки пет години опреснителен
семинар или курс. Опреснителните семинари
или курсове се осъществяват от институциите
по чл. 18, т. 1, 2 и 6 ЗПОО самостоятелно или
съвместно с производители на оборудване или
системи, от институти или асоциации. Опресни
телните семинари или курсове са по актуални
въпроси, включително и пo нови технологии, и
дават възможност за обучение през целия живот
в областта на съответните инсталации.
2.3. Възможности за професионална реали
зация съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД – 2011), утвър
дена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на
министъра на труда и социалната политика, изм.
и доп. със заповеди № РД-01-204 от 28.02.2011 г.,
№ РД-01-426 от 30.05.2011 г., № РД-01-529 от
30.06.2011 г., № РД-01-533 от 30.06.2011 г., № РД01-952 от 29.12.2011 г. и № РД-01-586 от 6.07.2012 г.
Придобилите трета степен на квалификация
по професията „Техник на енергийни съоръжения
и инсталации“ могат да постъпват на работа
на длъжности (професии) от единични групи
3115-3007 Техник-механик, газови турбини, 31153016 Техник-механик, отоплителни, хладилни и
вентилационни инсталации, 3115-3020 Техникмеханик, ядрена топлоенергетика, 3115-3039
Техник-механик, климатична, вентилационна
и хладилна техника, 3115-3043 Техник-механик,
очистване на въздуха, 3115-3046 Техник-механик,
термични и водноенергетични машини, 3115-3051
Техник-механик, централизирано топлоснабдя
ване, 3131-3007 Оператор, газгенератор (газгене
раторчик), 3131-3010 Оператор, парни турбини,
3131-3017 Оператор, геотермална централа, 31313020 Оператор, парогенератор (производство на
електроенергия), 3131-3021 Оператор, слънчева
електроцентрала, 3131-3024 Оператор, топло
електроцентрала, 3131-3025 Оператор, хидро
електроцентрала, 3131-3029 Помощник-оператор,
парна турбина, 3131-3030 Помощник-оператор,
парогенератор, както и на други длъжности,
допълнени при актуализиране на НКПД.
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3. Цели на обучението
3.1. Цели за формиране на ключови компе
тенции при обучението по общата задължителна
професионална подготовка – единна за всички
професионални направления
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
• знае и прилага основните правила за без
опасна работа на работното място;
• умее да провежда инструктаж по БТ и ПАБ
и обучение на екипа;
• осъществява превантивна дейност за опаз
ване на околната среда;
• умее да попълва бланки, изготвя справки
и отчети, съставя протоколи, CV, молба и др.;
• осъществява ефективна комуникация в
работен екип;
• познава пазарните отношения, правата и
задълженията си като участник в трудовия процес
съгласно Кодекса на труда;
• разбира договорните отношения меж ду
работодател и работник и прилага усвоените
икономически и трудовоправни знания при уп
ражняване на професията;
• познава организаци ята на предпри ятието
(фи рмата) и п ра вомощ и я та на д л ъж нос т н и т е
л и ца;
• познава нормативни документи, закони,
наредби и постановления, както и съответствието
им с европейското законодателство;
• намира и съхранява информация в ком
пютъра, включително на чужд език, използва
интернет и електронна поща;
• създава електронен вариант на документ
(текст, графика, таблица);
• ползва специализирани компютърни програ
ми за решаване на практико-приложни задачи;
• оценява конкретните ситуации на работното
място и съобразно с тях извършва трудовите
дейности;
• попълва работна документация – форму
ляри, дневници и др., за извършените дейности;
• изготвя съпътстваща документация;
• поема отговорност за изпълнението на
трудовите задачи, съдейства и търси помощ от
членовете на екипа;
• разбира своята роля в дейността на фирмата
и се старае да повишава квалификацията си;
• планира дейността на екипа;
• прилага методите за организация на рабо
тата в екип;
• упражнява контрол и оценява дейността
на други хора;
• умее самостоятелно да взема решения.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задъл
жителна професионална подготовка – единна за
всички професии от професионално направление
„Електротехника и енергетика“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
• знае и прилага изискванията и разпоредбите
на документите, регламентиращи дейностите в
електротехниката и енергетиката и опазването
на околната среда;
• разчита и използва техническа, конструктив
на и технологична документация, включително
и на чужд език;
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• знае свойствата на основните суровини и
материали, използвани в електротехниката и
енергетиката, технологичното им предназначе
ние, транспорт и съхранение;
• работи безопасно с основни шлосерски и
общомонтажни инструменти, уреди, машини,
приспособления;
• познава основните подемно-транспортни
съоръжения и изискванията за безопасна работа
с тях;
• организира изпълнението на такелажни
операции при монтаж, демонтаж и ремонт на
съоръжения;
• знае основните понятия, закони и законо
мерности в електротехниката, правилно използва
технически средства за измерване на електри
чески величини;
• знае основните понятия, закони и зако
номерности при автоматичното регулиране на
процесите в електротехниката и енергетиката
и техническите средства, с които се реализира;
• предлага начини за използване на енерго
спестяващи технологии.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Техник на енергийни съоръжения
и инсталации“ задължителна професионална
подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
• познава физическата същност на основни
те топлотехнически и електрически величини,
избира и използва технически средства за из
мерването им;
• анализира данните от измерванията;
• знае основните понятия, закони и процеси
в хидро- и газодинамиката, термодинамиката
и топлопренасянето и тяхното приложение в
енергийните съоръжения;
• реша ва п ра к т и ко -п ри лож н и за дач и о т
хидро- и газодинамика, термодинамика и топ
лопренасяне;
• познава предназначението и конструкциите
на машинни елементи, детайли, възли и апарати;
• изчислява и изчертава основни машинни
елементи, детайли и възли;
• използва стандартните графични и буквени
означения на уреди, елементи и съоръжения в
чертежи и схеми;
• ползва спец иа л изи ра на л и т ерат у ра за
монтажно-демонтажни и ремонтни операции с
машинни елементи, детайли и възли;
• познава устройството, принципа на действие
и конструкциите на хидравлични машини;
• анализира възможностите за използване на
възобновяеми енергийни източници;
• прилага енергоспестяващи тех нологии,
използвани в професията;
• познава предназначението, принципа на
действие, устройството на енергийни съоръ
жения и инсталации и тяхното инсталиране, в
т.ч. и на съоръжения за биомаса, термопомпи,
повърхностни геотермални и слънчеви фотоелек
трични преобразуватели и слънчеви топлинни
инсталации;
• работи безопасно със суровини и материали,
измервателни уреди, специализирани инстру
менти и стендове;
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• познава технологията на газо-кислородно
и аргоново заваряване и спояване на метални и
неметални тръби;
• контролира дейностите при изработване на
елементи от инсталации и съоръжения;
• използва методики за изчисление и избор
на съоръжения и инсталации;
• познава изискванията и правилата за провеж
дане на профилактика и ремонт на съоръжения,
инсталации и мрежи;
• организира монтажа, подготовката, пуска
нето в действие, въвеждането в експлоатация,
профилак тиката и ремонта на съоръжени я,
инсталации и мрежи;
Компетенции
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• проверява качественото изпълнение на въз
ложените задачи в съответствие с техническата
документация;
• познава същността на процесите в съоръ
женията и инсталациите, които управлява;
• поддържа технологичните режими на работа
на инсталациите;
• тества и настройва съоръжения и инста
лации;
• извършва диагностика на съоръжения и
инсталации;
• организира действията на екипа при аварии.
4. Резултати от ученето
Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

Общи за професията „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“
1. Следи за спазване на
с а н и т арно -х и г иен н и т е
норми и здравословните
и безопасни условия на
труд на работното място

1.1. Описва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд,
санитарно-хигиенните изисквания за работното място и действията за
оказване на долекарска помощ при инциденти
1.2. Провежда инструктаж на екипа по ТБ и ПАБ
1.3. Проверява обезопасяването на работната площадка
1.4. Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време
на работа
1.5. Организира действията на екипа при аварии

2. Осъществява превантив 2.1. Посочва рисковете от замърсяване на околната среда
на дейност за опазване на 2.2. Изброява дейностите за опазване на околната среда
околната среда
2.3. Спазва изискванията и правилата за опазване на околната среда
2.4. Проверява периодично концентрацията на вредности със специали
зирани уреди
2.5. Предприема съответните мерки за поддържане допустимите норми
на замърсяване
2.6. Организира събиране и съхраняване на опасни продукти и излезлите
от употреба детайли, възли, материали, спазвайки технологията за съ
биране и рециклиране
3. Извърш ва измерва не
и регулиране на основни
топлотехнически и елек
трически величини

3.1. Описва същността на основните топлотехнически и електрически
величини и начините за автоматично регулиране на процесите в елек
тротехниката и енергетиката
3.2. Обяснява предназначението на техническите средства за измерване
на основните топлотехнически и електрически величини и техническите
средства за автоматично регулиране
3.3. Избира подходящите технически средства за измерване
3.4. Отчита показанията на измервателните уреди
3.5. Записва данните от измерванията в стандартен протокол или дено
нощна ведомост
3.6. Анализира отчетените данни
3.7. Взема решение за промяна в режима на съоръжението и инсталацията

4. Изпълнява шлосерс ки и 4.1. Обяснява предназначението на основните видове инструменти, уреди,
заваръчни операции
машини и приспособления
4.2. Обяснява технологията за извършване на различни шлосерски и
заваръчни операции
4.3. Избира подходящите инструменти, уреди, машини и приспособления
за изпълнение на съответните операции
4.4. Извършва газо-кислородно, аргоново заваряване и спояване на метални
и неметални тръби при спазване на технологичния ред
4.5. Извършва шлосерски операции (рязане, огъване, пилене, шлифоване
и др.) при спазване на технологичния ред
4.6. Проверява количеството и качеството на извършената от екипа работа
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5. Р ъковод и та кела ж н и 5.1. Обяснява предназначението на основните видове подемно-транспортни
операции с подемно-транс машини, съоръжения и приспособления
портна техника
5.2. Спазва изискванията за безопасна работа и технологията за извърш
ване на такелажни операции
5.3. Провежда инструктаж на членовете на екипа
5.4. Организира провеждането на такелажни операции
5.5. Попълва технологична карта и отчет за извършените операции
6. Ръковод и мон та ж но демонтажни и ремонтни
операции на машинни еле
менти, детайли и възли

6.1. Обяснява предназначението и приложението на основни машинни
елементи, детайли и възли
6.2. Обяснява начини за откриване и отстраняване на повредите в ма
шинни елементи, детайли и възли
6.3. Пресмята характерни параметри на основни машинни елементи,
детайли и възли
6.4. Изчертава основни машинни елементи, детайли и възли
6.5. Извлича информация от специализираната литература за монтажнодемонтажни и ремонтни операции с машинни елементи, детайли и възли
6.6. Осигурява подходящите за дейността (монтаж, демонтаж, ремонт)
суровини, материали, работни вещества, инструменти, приспособления
и резервни части
6.7. Организира монтажно-демонтажните и ремонтните операции съгласно
техническата документация
6.8. Контролира изпълнението на монтажно-демонтажни и ремонтни
операции
6.9. Оценява годността на детайлите и възлите чрез подходящи диагнос
тични методи
6.10. Проверява качеството на извършената работа, като дава аргумен
тирана оценка

7. Кон т роли ра изработ 7.1. Обяснява техниката и технологията за изработване на елементи от
ва не т о на елемен т и о т инсталации и съоръжения
инсталации и съоръжения 7.2. Обяснява съдържанието на техническа, конструктивна и технологична
документация за съоръжения и инсталации
7.3. Заснема участъци от инсталации
7.4. Изработва схеми/чертежи на елементи от съоръжения и инсталации
7.5. Използва стандартните графични и буквени означения на уреди, еле
менти и съоръжения в чертежи и схеми
7.6. Организира изработването на елементи от съоръжения и инсталации
7.7. Проверява точността на извършените операции за съответствие с
конструктивната документация на елемента
7.8. Попълва отчет и технологична карта за операциите по изработване
на елементи от инсталации и съоръжения
8. Решава практико-при
ложни задачи от хидро- и
газодинамика, термоди
намика и топлопренасяне

8.1. Дефинира основните понятия, закони и процеси в хидро- и газоди
намиката, термодинамиката и топлопренасянето
8.2. Изчислява топлотехнически и хидравлични величини с помощта на
формули, таблици и диаграми
8.3. Построява графични зависимости с изчислените величини
8.4. Прави изводи след анализ на получените резултати

9. Ръководи сглобяване/
разглобя ва не на х и д ра
влични машини и топло
обменни апарати от готови
възли

9.1. Обяснява устройството, действието и конструкциите на хидравлични
машини (помпи, компресори и вентилатори) и топлообменни апарати
9.2. Обяснява технологията на сглобяване/разглобяване на хидравлични
машини и топлообменни апарати, както и последиците от неспазването є
9.3. Набавя подходящите за дейността суровини, материали, работни ве
щества, инструменти, приспособления и резервни части
9.4. Организира дейностите по разглобяване и сглобяване на съоръжението
или апарата в технологична последователност
9.5. Сравнява експлоатационните характеристики на готовото съоръжение
или апарат с цел установяване на пригодност за експлоатация (нормал
ните режими на работа)
9.6. Изготвя необходимата документация за дейността
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10. Организира дейностите 10.1. Обяснява структурата на стопанската организация и трудовоправни
в екипа
те взаимоотношения (заплащане на труда, социални права, осигуровки,
данъци и др.) съгласно Кодекса на труда
10.2. Познава нормативните документи, закони, наредби и постановления,
свързани с професията
10.3. Обяснява съответствието между българското и европейското зако
нодателство при упражняване на професията
10.4. Съставя бизнес план за фирмена дейност
10.5. Спазва йерархичната подчиненост
10.6. Води делова кореспонденция
10.7. Взема решения при разпределяне на индивидуалните задачи в екипа
10.8. Съгласува дейностите между участниците в трудовия процес
10.9. Упражнява контрол на извършваните дейности чрез анализ на ре
зултатите от измервания и наблюдения
10.10. Отчита количеството и качеството на свършената работа в съпът
стващата документация, при необходимост и в електронен вариант
11. Предлага начини за 11.1. Обяснява приложението на енергоспестяващите технологии и ико
използване на енергоспес номическия и екологичния ефект от използването на ВЕИ, в т.ч. и на
тяващи технологии
съоръжения за биомаса, термопомпи, повърхностни геотермални и слън
чеви фотоелектрични преобразуватели и слънчеви топлинни инсталации;
11.2. Описва принципа на действие, устройството и работните процеси в
инсталации, използващи ВЕИ, в т.ч. и на съоръжения и инсталации за
биомаса, термопомпи, повърхностни геотермални и слънчеви фотоелек
трични преобразуватели и слънчеви топлинни инсталации
11.3. Анализира възможностите за прилагане на различни енергоизточници
чрез сравняване схеми на инсталации
11.4. Избира вариант за използване на енергоспестяващи технологии
Специфични компетенции за специалност 5220301 „Топлоенергетика“
12. Организира монтаж/
демонтаж на елементи и
възли от енергийни съо
ръжения и тръбопроводи
в ТЕЦ

12.1. Описва вярно предназначението, принципа на действие, устройството,
работните процеси и основните конструкции на енергийни съоръжения
и тръбопроводи в ТЕЦ
12.2. Обяснява изискванията, техниката и технологията на демонтаж и
монтаж на елементи и възли от енергийни съоръжения и тръбопроводи
в ТЕЦ, както и последиците от неспазването им
12.3. Описва предназначението и правилата за безопасна работа с работни
вещества, специализирани инструменти, измервателни уреди и стендове,
използвани при монтажа и демонтажа на енергийни съоръжения в ТЕЦ
12.4. Проучва техническата документация във връзка с предстоящия
монтаж/демонтаж
12.5. Участва в подготовката на работната площадка, като избира и про
верява необходимото основно и специализирано оборудване и материали
12.6. Ръководи такелажните операции
12.7. Проверява количеството и качеството на извършената работа за
съответствие с документацията
12.8. Попълва специализирана документация за извършваните дейности
при съоръжения с повишена опасност (нарядна система), при необходи
мост и в електронен вариант

13. Извършва профилакти 13.1. Обяснява правилата за провеждане на профилактика в съответствие
ка на енергийни съоръже с технологичната документация
ния и тръбопроводи в ТЕЦ 13.2. Обяснява технологията за откриване и отстраняване на повреди в
съоръжения и тръбопроводи
13.3. Прави външен и вътрешен оглед (технически преглед) на съоръжения,
арматура и тръбопроводи за ниско и високо налягане, за установяване на
повреди или отклонения от нормалния режим на работа
13.4. Осигурява необходимите материали, инструменти, машини и прис
пособления
13.5. Участва в следмонтажни, гаранционни, пред- и следремонтни из
питания
13.6. Организира отстраняването на откритите повреди
13.7. Регулира инсталацията след изпитания
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13.8. Контролира спазването на технологичната последователност при
различните видове операции
13.9. Попълва протокол с резултатите от извършената профилактика, при
необходимост и в електронен вариант

14. Ръководи ремонта на
де та й л и и елемен т и о т
възли на енергийни съо
ръжения и тръбопроводи
в ТЕЦ

14.1. Обяснява организацията на ремонтните дейности в съответствие с
техническата и технологичната документация
14.2. Описва възможните повреди и дефекти в съоръжения, арматура и
тръбопроводи за ниско и високо налягане
14.3. Организира отстраняването на повреди в съоръжения, арматура и
тръбопроводи, спазвайки изискванията за качество, безопасност и гра
фика за ремонт
14.4. Участва в изготвяне на количествени сметки за ремонта
14.5. Съгласува дейностите при ремонта
14.6. Попълва дневник за нарядите и ремонтната ведомост, при необхо
димост и в електронен вариант

15. Диагностицира съоръ 15.1. Обяснява устройството на съоръженията и спецификата на тяхната
жения и инсталации в ТЕЦ експлоатация
15.2. Обяснява начините за откриване и отстраняване на повредите
15.3. Анализира причините за отклонения от нормалния режим на работа
15.4. Извършва технически преглед на съоръженията и инсталацията за
откриване на дефекти, неизправности и повреди
15.5. Контролира индикаторите на технологични параметри
15.6. Анализира причините за възникнали повреди
15.7. Попълва съпътстваща документация – формуляри, протоколи, отчети,
заявки, дневници, ведомости и др.
16. Въвежда съоръжения 16.1. Изготвя съпътстваща документация
и инсталации в експлоа 16.2. Участва в обучението на експлоатационния персонал
тация
16.3. Организира единични и групови изпитания на машини и съоръжения
16.4. Участва в екипа при провеждане на 72-часова проба на съоръжение
или инсталация
16.5. Организира отстраняването на открити при изпитанията отклонения
и повреди
16.6. Настройва параметрите съгласно технологичните изисквания
17. Извършва експлоатация 17.1. Обяснява механизма на процесите в съоръженията и инсталациите,
на съоръжения и инста които управлява
лации
17.2. Определя режима на работа, като използва таблици, номограми и
диаграми
17.3. Извършва в екип пускови операции
17.4. Поддържа технологичните режими на работа на инсталациите
17.5. Контролира параметрите, осигуряващи правилен технологичен режим
17.6. Оценява работоспособността на машините, агрегатите и съоръже
нията, като анализира отчетените данни
17.7. Участва в планово и аварийно спиране на съоръжения и инсталации
17.8. Попълва денонощна ведомост на всеки час
17.9. Използва софтуерни програми в дейностите по експлоатация на
съоръженията и инсталациите
Специфични за специалност 5220302 „Ядрена енергетика“
18. Организира монтаж/
демонтаж на елементи и
възли от енергийни съо
ръжения и тръбопроводи
в ЯЕЦ

18.1. Описва предназначението, принципа на действие, устройството,
работните процеси и основните конструкции на енергийни съоръжения
и тръбопроводи в ЯЕЦ
18.2. Обяснява изискванията, техниката и технологията на демонтаж и
монтаж на елементи и възли от енергийни съоръжения и тръбопроводи
в ЯЕЦ, както и последиците от неспазването им
18.3. Описва предназначението и правилата за безопасна работа с работни
вещества, специализирани инструменти, измервателни уреди и стендове,
използвани при монтажа и демонтажа на енергийни съоръжения в ЯЕЦ
18.4. Провежда ежедневен инструктаж за безопасна работа в радиоак
тивна среда
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18.5. Проучва техническата документация във връзка с предстоящия
монтаж/демонтаж
18.6. Участва в подготовката на работната площадка при избора и провер
ката на необходимото основно и специализирано оборудване и материали
18.7. Ръководи такелажните операции
18.8. Проверява количеството и качеството на извършената работа за
съответствие с документацията
18.9. Попълва специализирана документация за извършваните дейности
при съоръжения с повишена опасност (нарядна система), при необходи
мост и в електронен вариант

19. Извършва профилакти 19.1. Обяснява правилата за провеждане на профилактика в съответствие
ка на енергийни съоръже с технологичната документация и инструкциите за безопасност в ядре
ния и тръбопроводи в ЯЕЦ ната централа
19.2. Обяснява технологията за откриване и отстраняване на повреди в
съоръжения и инсталации
19.3. Прави технически преглед на съоръжения, арматура и тръбопроводи
за ниско и високо налягане за установяване на повреди или отклонения
от нормалния режим на работа
19.4. Осигурява необходимите материали, инструменти, машини и прис
пособления
19.5. Участва в следмонтажни, гаранционни, пред- и следремонтни изпитания
19.6. Контролира спазването на технологичната последователност при
различните видове операции
19.7. Попълва протокол с резултатите от извършената профилактика, при
необходимост и в електронен вариант
20. Ръководи ремонта на
де та й л и и елемен т и о т
възли на енергийни съо
ръжения и тръбопроводи
в ЯЕЦ

20.1. Обяснява организацията на ремонтните дейности в съответствие
с техническата и технологичната документация и ядрената безопасност
20.2. Описва възможните повреди и дефекти в съоръжения, арматура и
тръбопроводи за ниско и високо налягане
20.3. Участва в изготвяне на количествени сметки за ремонта
20.4. Съгласува дейностите при ремонта
20.5. Организира ремонта на детайли и елементи от възли
20.6. Контролира отстраняването на повреди и дефекти в детайли и еле
менти от възли, като спазва инструкциите и графика за ремонт
20.7. Попълва дневник за нарядите и ремонтната ведомост, при необхо
димост и в електронен вариант

21. Извършва диагностика
на съоръжения и инстала
ции, включително в радио
активна среда

21.1. Обяснява устройството на съоръженията и спецификата на тяхната
експлоатация
21.2. Обяснява начините за откриване и отстраняване на повредите
21.3. Прави външен и вътрешен оглед на съоръженията и инсталацията
за откриване на дефекти, неизправности и повреди, включително в ра
диоактивна среда
21.4. Анализира причините за отклонения от нормалния режим на работа
21.5. Контролира индикаторите на технологични параметри
21.6. Анализира причините за възникнали повреди
21.7. Контролира отстраняването на откритите повреди
21.8. Попълва съпътстваща документация – формуляри, протоколи, отчети,
заявки, дневници, ведомости и др.

22. Въвежда съоръжения 22.1. Изготвя съпътстваща документация
и инсталации в експло 22.2. Участва в обучението на експлоатационния персонал
атация
22.3. Организира единични и групови изпитания на машини и съоръжения
22.4. Участва в екип при провеждане на 72-часова проба на съоръжения
и инсталации
22.5. Организира отстраняването на открити при изпитанията отклонения
и повреди
22.6. Настройва параметрите съгласно технологичните изисквания
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Обучаваният трябва да:
23. Извършва експлоата 23.1. Обяснява механизма на процесите в съоръженията и инсталациите,
ция на съоръжения и ин които управлява
сталации
23.2. Определя режима на работа, като използва таблици, номограми и
диаграми
23.3. Извършва пускови операции в екип
23.4. Контролира параметрите, осигуряващи правилен технологичен режим
23.5. Поддържа технологичните режими на работа на инсталациите
23.6. Оценява работоспособността на машините, агрегатите и съоръже
нията, като анализира отчетените данни
23.7. Участва в планово и аварийно спиране на съоръженията
23.8. Попълва денонощна ведомост на всеки час
23.9. Използва софтуерни програми в дейностите по експлоатацията на
съоръжения и инсталации
Специфични за специалност 5220303 „Хидроенергетика“
24. Организира монтаж/ 24.1. Описва предназначението, принципа на действие, устройството и
демонтаж на елементи и основните конструкции на хидротехнически съоръжения и тръбопроводи
възли от хидротехнически във ВЕЦ
съоръжения и тръбопрово 24.2. Обяснява изискванията, техниката и технологията на монтаж/
ди във ВЕЦ
демонтаж на елементи и възли от хидротехнически съоръжения и тръ
бопроводи във ВЕЦ
24.3. Описва предназначението и правилата за безопасна работа с работни
вещества, специализирани инструменти, измервателни уреди и стендове,
използвани при монтаж/демонтаж на хидротехнически съоръжения и
тръбопроводи във ВЕЦ
24.4. Проучва техническата документация във връзка с предстоящия
монтаж/демонтаж
24.5. Участва в подготовката на работната площадка при избора и провер
ката на необходимото основно и специализирано оборудване и материали
24.6. Ръководи такелажни операции
24.7. Проверява количеството и качеството на извършената работа за
съответствие с документацията
24.8. Попълва специализирана документация за извършваните дейности
при съоръжения с повишена опасност (нарядна система), при необходи
мост и в електронен вариант
25. Организира монтаж на 25.1. Обяснява предназначението, принципа на действие и конструкциите
инсталации, използващи на елементи и съоръжения от инсталациите и работните процеси в тях
възобновяеми енергийни 25.2. Обяснява изискванията, техниката и технологията на монтаж на
източници
инсталациите и съоръженията
25.3. Проучва техническата документация на инсталация, използваща
възобновяеми енергийни източници
25.4. Съставя заявка за доставка на съоръжения и материали
25.5. Подготвя работната площадка, като избира и проверява необходимото
основно и специализирано оборудване и материали
25.6. Ръководи монтаж/демонтаж на съоръжения, тръбопроводи и арма
тура, като спазва технологичната последователност
25.7. Проверява количеството и качеството на извършените монтажни
операции за съответствие с документацията
25.8. Отчита изпълнението на монтажа в доклад за извършените дейности
26. Извършва профилак 26.1. Обяснява правилата за провеждане на профилактика в съответствие
тика на хидротехнически с технологичната документация
съоръжения, тръбопрово 26.2. Обяснява технологията за откриване и отстраняване на повреди
ди и арматура във ВЕЦ
26.3. Прави технически преглед на съоръжения, арматура и тръбопроводи
за ниско и високо налягане, за установяване на повреди или отклонения
от нормалния режим на работа
26.4. Осигурява необходимите материали, инструменти, машини и прис
пособления
26.5. Организира отстраняването на дефекти в елементи и възли от
хидротехнически съоръжения, тръбопроводи и арматура във ВЕЦ, като
прилага инструкциите за надеждна и безопасна работа
26.6. Участва в следмонтажни, гаранционни, пред- и следремонтни из
питания
26.7. Контролира спазването на технологичната последователност при
различните видове операции
26.8. Попълва протокол с резултатите от извършената профилактика, при
необходимост и в електронен вариант
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27. Контролира ремонта
на детайли и елементи от
възли на хидротехнически
съоръжения, тръбопрово
ди и арматура във ВЕЦ

27.1. Обяснява организацията на ремонтните дейности в съответствие с
техническата и технологичната документация
27.2. Описва възможните повреди и дефекти в хидротехнически съоръ
жения и тръбопроводи във ВЕЦ
27.3. Отстранява установените при задължителните прегледи повреди в
съоръжения, арматура и тръбопроводи, спазвайки изискванията за ка
чество и безопасност
27.4. Участва в изготвяне на количествени сметки за ремонта
27.5. Съгласува дейностите при ремонта
27.6. Организира ремонта на детайли и елементи от възли
27.7. Организира отстраняването на дефекти и повреди в детайли и еле
менти от възли, като спазва инструкциите и графика за ремонт
27.8. Попълва дневник за нарядите и ремонтна ведомост, при необходи
мост и в електронен вариант

Обучаваният трябва да:

28. Диагностицира съо 28.1. Обяснява устройството на съоръженията и спецификата на тяхната
ръжения, тръбопроводи и експлоатация
арматура във ВЕЦ
28.2. Обяснява начините за откриване и отстраняване на повредите,
анализирайки причините за отклонения от нормалния режим на работа
28.3. Извършва технически преглед на съоръженията и инсталацията за
откриване на дефекти, неизправности и повреди
28.4. Контролира индикаторите на технологични параметри
28.5. Анализира причините за възникнали повреди
28.6. Отстранява откритите повреди
28.7. Попълва съпътстваща документация – формуляри, протоколи, отчети,
заявки, дневници, ведомости и др.
29. Въвежда съоръжения 29.1. Изготвя съпътстваща документация
и инсталации в експлоа 29.2. Участва в обучението на експлоатационния персонал
тация
29.3. Организира единични и групови изпитания на машини и съоръжения
29.4. Участва в екип при провеждане на 72-часова проба на съоръжения
и инсталации
29.5. Организира отстраняването на открити при изпитанията отклонения
и повреди
29.6. Настройва параметрите съгласно технологичните изисквания
30. Извършва експлоата 30.1. Обяснява механизма на процесите в съоръженията и инсталациите,
ция на съоръжения и ин които управлява
сталации
30.2. Определя режима на работа, като използва таблици, номограми и
диаграми
30.3. Извършва пускови операции
30.4. Поддържа технологичните режими на работа на инсталациите
30.5. Контролира параметрите, осигуряващи правилен технологичен режим
30.6. Оценява работоспособността на машините, агрегатите и съоръже
нията, като анализира отчетените данни
30.7. Участва в планово и аварийно спиране на съоръженията
30.8. Попълва денонощна ведомост на всеки час
30.9. Използва софтуерни програми в дейностите по експлоатация на
съоръженията и инсталациите
Специфична за специалност 5220306 „Газова техника“
31. Контролира работни 31.1. Обяснява свойствата, предназначението и приложението на газооб
процеси с газообразни го разни горива, използвани в газовата техника, и въздействието им върху
рива
околната среда
31.2. Обосновава екологичните изисквания при работа с газообразни горива
31.3. Oтчита параметри на газообразни горива от таблици и диаграми
31.4. Анализира характеристиките на горивни процеси
31.5. Коригира характеристиките на горивни процеси по време на работа
на съоръжението или инсталацията за постигане на оптимални стойности
32. Работи с уреди за кон 32.1. Обяснява предназначението, приложението и конструкциите на ре
трол и регулиране парамет гулаторите и разходомерите за газ
рите на газа
32.2. Описва принципа на действие и начините за регулиране и отчитане
параметрите на газа
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Обучаваният трябва да:
32.3. Монтира/демонтира уредите за контрол и регулиране параметрите
на газа при спазване на технологичните изисквания
32.4. Обслужва уредите за контрол и регулиране
32.5. Отчита параметрите на газа
32.6. Анализира стойностите на параметрите на газа
32.7. Взема решение за корекция на параметрите

33. Ръководи монтаж/де
монтаж на газови съоръже
ния, инсталации и уреди и
на системи за димоотвеж
дане и вентилация

33.1. Обяснява предназначението, принципа на действие, конструкциите
на газови съоръжения, инсталации и уреди и системи за димоотвеждане
и вентилация
33.2. Обяснява изискванията, техниката и технологията на монтаж/
демонтаж на газови съоръжения, инсталации и уреди и на системи за
димоотвеждане и вентилация в съответствие с инструкциите
33.3. Организира подготовката на работното място, като избира и проверява
необходимите материали и консумативи, специализирани инструменти,
измервателни уреди, бутилки за газообразни горива и стендове
33.4. Контролира технологичната последователност на операциите при
монтаж/демонтаж в съответствие с инструкциите
33.5. Извършва необходимите действия при възникване на критични си
туации на работното си място
33.6. Проверява количеството и качеството на извършените операции по
монтаж/демонтаж за съответствие с документацията
33.7. Попълва специализирана документация за извършваните дейности,
при необходимост и в електронен вариант

34. Изгражда газоразпре 34.1. Обяснява предназначението, класификацията и елементите на газо
делителни мрежи
разпределителни мрежи
34.2. Разчита схеми на газоразпределителни мрежи
34.3. Обяснява изискванията, техниката и технологията на изграждане на
газоразпределителни мрежи
34.4. Организира подготовката на работната площадка и необходимото
основно и специализирано оборудване в съответствие с инструкциите
34.5. Извършва строителните дейности в технологична последователност
34.6. Проверява количеството и качеството на извършените строителни
дейности за съответствие с документацията
34.7. Попълва специализирана документация за извършваните дейности
при съоръжения с повишена опасност (нарядна система), включително и
в електронен вариант
35. Въвежда в експлоата
ция промишлени и сградни
газови инсталации и раз
пределителни мрежи

35.1. Обяснява технологията за подготовка за пускане и за пускането в
действие на промишлени и сградни газови инсталации и разпределителни
мрежи
35.2. Участва в обучението на експлоатационния персонал
35.3. Извършва пускови операции, като спазва инструкциите
35.4. Организира тестването на промишлени и сградни газови инсталации
и изпитването на разпределителни мрежи при спазване изискванията на
пожарната и аварийната безопасност
35.5. Анализира експлоатационните параметри на тестваната инсталация
или мрежа
35.6. Организира отстраняването на открити при изпитанията отклонения
и повреди в съответствие с техническата документация
35.7. Настройва параметрите съгласно технологичните изисквания
35.8. Попълва констативен протокол за извършените дейности и гаран
ционна карта на съоръжението

36. Диагностицира про
мишлени и сградни газови
инсталации и разпредели
телни мрежи

36.1. Описва възможните повреди и дефекти в промишлени и сградни
газови инсталации и разпределителни мрежи
36.2. Обяснява начините за откриване и отстраняване на повредите
36.3. Извършва технически преглед на съоръженията и инсталацията за
откриване на дефекти, неизправности и повреди
36.4. Анализира причините за възникнали повреди и отклонения от нор
малния режим на работа
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Обучаваният трябва да:
36.5. Организира отстраняване на откритите повреди в съответствие с
техническата документация
36.6. Контролира технологичната последователност при изпълнение на
ремонтните операции
36.7. Участва при възстановяване нормалната работа на инсталацията
36.8. Попълва съпътстваща документация – формуляри, протоколи, отчети,
заявки, дневници, ведомости, дневник за нарядите и др.

Специфични за специалност 5220308 „Възобновяеми енергийни източници“ (ВЕИ)
37. Ръководи монтаж/де
мон та ж на съоръжени я
и инсталации за произ
в одс т в о н а ене рг и я о т
възобновяеми енергийни
източници (ВЕИ)

37.1. Обяснява предназначението, принципа на действие и конструкциите
на съоръжения и елементи от инсталации за производство на енергия
от ВЕИ (слънчева, вятърна, водна и геотермална енергия, включително
енергия на вълните, приливите и отливите, отпадни топлини, енергия от
биомаса, индустриални и битови отпадъци)
37.2. Обяснява изискванията, техниката и технологията на монтаж/
демонтаж на съоръжения, инсталации за производство на енергия от
ВЕИ в съответствие с инструкциите, включително на котли и печки за
биомаса, термопомпи, повърхностни геотермални инсталации, слънчеви
фотоволтаични системи или слънчеви топлинни инсталации
37.3. Проучва проектната документация на съоръжения и инсталации
за производство на енергия от ВЕИ, включително на котли и печки за
биомаса, термопомпи, повърхностни геотермални инсталации, слънчеви
фотоволтаични системи или слънчеви топлинни инсталации
37.4. Прилага методики за изчисление и избор на съоръжения и инстала
ции с помощта на справочници и каталози
37.5. Проверява готовността на работната площадка, захранването с ре
сурси, необходимото основно и специализирано оборудване по заявка,
съставена от него
37.6. Контролира спазването на изискванията за безопасност при съх
ранение на съоръжения, инструменти, уреди и стендове според вида им
37.7. Съгласува дейностите при монтажа (приемане-предаване)
37.8. Контролира технологичната последователност на операциите при
монтаж/демонтаж в съответствие с инструкциите, включително на котли
и печки за биомаса, термопомпи, повърхностни геотермални инсталации,
слънчеви фотоволтаични системи или слънчеви топлинни инсталации
37.9. Извършва необходимите действия при възникване на критични си
туации по време на монтажа
37.10. Изготвя доклад за извършените монтажни операции, при необхо
димост и в електронен вариант

38. Въвежда в експлоата
ция съоръжения и инста
лации за производство на
енергия от ВЕИ

38.1. Обяснява технологията за подготовка и пускане в действие на съо
ръжения и инсталации за производство на енергия от ВЕИ, включително
на котли и печки за биомаса, термопомпи, повърхностни геотермални
инсталации, слънчеви фотоволтаични системи или слънчеви топлинни
инсталации
38.2. Участва в обучението на експлоатационния персонал
38.3. Изготвя съпътстваща документация
38.4. Организира тестване и изпитания на съоръжения и инсталации съ
гласно инструкциите, включително на котли и печки за биомаса, термо
помпи, повърхностни геотермални инсталации, слънчеви фотоволтаични
системи или слънчеви топлинни инсталации
38.5. Извършва пускови операции, като спазва инструкциите
38.6. Участва в екип при провеждане на 72-часова проба на съоръжения
и инсталации
38.7. Анализира експлоатационните параметри на тестваната инсталация
38.8. Организира отстраняването на открити при изпитанията отклонения
и повреди в съответствие с техническата документация, включително
на котли и печки за биомаса, термопомпи, повърхностни геотермални
инсталации, слънчеви фотоволтаични системи или слънчеви топлинни
инсталации
38.9. Настройва параметрите съгласно технологичните изисквания
38.10. Попълва констативен протокол за извършените дейности и гаран
ционна карта на съоръжението
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39. Диагностицира съо
ръжения и инсталации за
производство на енергия
от ВЕИ

39.1. Описва възможните повреди и дефекти в съоръжения и инсталации
за производство на енергия от ВЕИ, включително на котли и печки за
биомаса, термопомпи, повърхностни геотермални инсталации, слънчеви
фотоволтаични системи или слънчеви топлинни инсталации
39.2. Обяснява начините за откриване и отстраняване на повредите
39.3. Извършва технически преглед на съоръженията и инсталацията за
откриване на дефекти, неизправности и повреди, включително на котли
и печки за биомаса, термопомпи, повърхностни геотермални инсталации,
слънчеви фотоволтаични системи или слънчеви топлинни инсталации
39.4. Анализира причините за възникнали повреди и отклонения от нор
малния режим на работа
39.5. Организира отстраняване на откритите повреди в съответствие с
техническата документация
39.6. Контролира технологичната последователност при изпълнение на
ремонтните операции
39.7. Участва при възстановяване нормалната работа на инсталацията
39.8. Попълва съпътстваща документация – формуляри, протоколи, отчети,
заявки, дневници, ведомости, дневник за нарядите и др.

40. Експ лоат и ра съоръ
жени я и инста лации за
производство на енергия
от ВЕИ

40.1. Обяснява механизма на процесите в съоръженията и инсталациите,
които управлява
40.2. Обяснява правилата за провеждане на профилактика в съответствие
с технологичната документация
40.3. Определя режима на работа, като използва таблици, номограми и
диаграми, включително на котли и печки за биомаса, термопомпи, по
върхностни геотермални инсталации, слънчеви фотоволтаични системи
или слънчеви топлинни инсталации
40.4. Поддържа технологичните режими на работа на съоръженията и
инсталациите, включително на котли и печки за биомаса, термопомпи,
повърхностни геотермални инсталации, слънчеви фотоволтаични системи
или слънчеви топлинни инсталации
40.5. Контролира параметрите, осигуряващи правилен технологичен режим,
включително на котли и печки за биомаса, термопомпи, повърхностни
геотермални инсталации, слънчеви фотоволтаични системи или слънчеви
топлинни инсталации
40.6. Анализира отчетените данни
40.7. Оценява работоспособността на машините, агрегатите и съоръже
нията след направена профилактика
40.8. Участва в планово и аварийно спиране на инсталации
40.9. Използва софтуерни програми в дейностите по експлоатация на
съоръженията, инсталациите и мрежите

41. Ръководи ремонта на
детайли и възли от съо
ръжения и инсталации за
производство на енергия
от ВЕИ

41.1. Обяснява организацията на ремонтните дейности в съответствие с
техническата и технологичната документация
41.2. Описва възможните повреди и дефекти в съоръжения и инсталации
за производство на енергия от ВЕИ, включително на котли и печки за
биомаса, термопомпи, повърхностни геотермални инсталации, слънчеви
фотоволтаични системи или слънчеви топлинни инсталации
41.3. Участва в изготвяне на количествени сметки за ремонта
41.4. Съгласува дейностите при ремонта
41.5. Организира ремонта на детайли и възли от съоръжения и инсталации
41.6. Контролира отстраняването на повреди и дефекти, като спазва ин
струкциите и графика за ремонт
41.7. Попълва дневник за нарядите и ремонтната ведомост, при необхо
димост и в електронен вариант

Обучаваният трябва да:

Специфични за специалност 5220309 „Топлотехника“
42. Ръководи монтаж/де
мон та ж на топ лотех ни
чески съоръжения и ин
сталации

42.1. Обяснява предназначението, класификацията, принципа на действие
и конструкциите на елементи и съоръжения от абонатни станции, отоп
лителни, вентилационни, климатични и хладилни инсталации
42.2. Проучва проектната документация
42.3. Прилага методики за изчисление и избор на съоръжения и инста
лации с помощта на справочници и каталози
42.4. Заснема участъци от инсталации и мрежи
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Обучаваният трябва да:
42.5. Осигурява материали и необходимото основно и специализирано
оборудване по заявка
42.6. Проверява готовността на работната площадка
42.7. Проверява годността и безопасността на съоръжението/инсталацията
и съответствието със схемата на инсталацията
42.8. Контролира спазването на изискванията за безопасност при съх
ранение на съоръжения, инструменти, уреди и стендове според вида им
42.9. Съгласува дейностите при монтажа (приемане-предаване)
42.10. Попълва констативен протокол за извършените дейности, при не
обходимост и в електронен вариант

43. Изгражда топлопренос 43.1. Обяснява предназначението, класификацията и елементите на топ
ни мрежи
лопреносни мрежи
43.2. Разчита схеми на топлопреносни мрежи
43.3. Обяснява изискванията, техниката и технологията на изграждане
на топлопреносни мрежи
43.4. Организира подготовката на работната площадка и необходимото
оборудване в съответствие с инструкциите
43.5. Извършва строителните дейности в технологична последователност
43.6. Проверява количеството и качеството на извършената работа за
съответствие с документацията
44. Въвеж да в експлоа
та ц и я т оп ло т ех н и ческ и
съоръжения, инсталации
и мрежи

44.1. Обяснява изискванията, техниката и технологията на подготовката
за пускане и пускане в действие на топлотехнически съоръжения, инста
лации и мрежи
44.2. Участва в обучението на екипа
44.3. Проверява готовността на работната площадка, необходимото основно
и специализирано оборудване и захранване с ресурси: вода, ел. ток и др.
44.4. Извършва пускови операции, като спазва инструкциите
44.5. Организира тестване и изпитания на топлотехнически съоръжения,
инсталации и мрежи съгласно инструкциите
44.6. Анализира отклоненията от нормалния режим на работа при тест
ване на съоръжението и възникналите повреди и дефекти
44.7. Организира отстраняването на открити при изпитанията отклонения
и повреди в съответствие с техническата документация
44.8. Възстановява нормалната работа на инсталацията след отстраняване
на дефекти и повреди
44.9. Попълва констативен протокол за извършените дейности и гаран
ционна карта на съоръжението

45. Работи с флуорирани 45.1. Обяснява свойствата, предназначението и приложението на хладилни
парникови газове
агенти, студоносители, масла и въздействието им върху околната среда
45.2. Спазва изискванията и правилата за опазване на околната среда при
работа с флуорирани парникови газове и предотвратяване на пропуски
в инсталациите
45.3. Отчита параметри на хладилни агенти от таблици и диаграми
45.4. Използва безопасно специализирани инструменти, измервателни
уреди, бутилки за технически газове и стендове при работа с флуорирани
парникови газове
45.5. Овладява изтичане на флуорирани парникови газове от топлотех
нически инсталации
46. Диагностицира топло 46.1. Обяснява възможните повреди и дефекти в топлотехнически съоръ
технически съоръжения, жения, инсталации и мрежи и начините за откриване и отстраняването им
инсталации и мрежи
46.2. Извършва технически преглед на съоръженията и инсталацията за
откриване на дефекти, неизправности и повреди
46.3. Анализира причините за възникнали повреди и отклонения от нор
малния режим на работа
46.4. Организира отстраняване на откритите повреди в съответствие с
техническата документация
46.5. Контролира технологичната последователност на операциите за
ремонт на съоръжения, инсталации и мрежи
46.6. Участва при възстановяване на нормалната работа на инсталацията
46.7. Попълва съпътстваща документация – формуляри, протоколи, отчети,
заявки, дневници, ведомости и др.
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47. Експлоатира промиш 47.1. Обяснява механизма на процесите в съоръженията и инсталациите,
лени и сградни инсталации които управлява
и топлопреносни мрежи 47.2. Обяснява правилата за провеждане на профилактика в съответствие
с технологичната документация
47.3. Определя режима на работа, като използва таблици, номограми и
диаграми
47.4. Поддържа технологичните режими на работа на инсталациите и
мрежите
47.5. Контролира параметрите, осигуряващи правилен технологичен режим
47.6. Анализира отчетените данни
47.7. Оценява работоспособността на машините, агрегатите и съоръже
нията след направена профилактика
47.8. Участва в планово и аварийно спиране на инсталации и мрежи
47.9. Попълва денонощна ведомост на всеки час
47.10. Използва софтуерни програми в дейностите по експлоатация на
съоръженията, инсталациите и мрежите
48. Ръководи ремонта на 48.1. Обяснява организацията на ремонтните дейности в съответствие с
топлотехнически съоръже техническата и технологичната документация
ния, инсталации и мрежи 48.2. Описва възможните повреди и дефекти в топлотехнически съоръ
жения, инсталации и мрежи
48.3. Участва в изготвяне на количествени сметки за ремонта
48.4. Съгласува дейностите при ремонта
48.5. Организира ремонта на детайли и възли от съоръжения, инсталации
и мрежи
48.6. Контролира отстраняването на повреди и дефекти, като спазва ин
струкциите и графика за ремонт
48.7. Попълва дневник за нарядите и ремонтната ведомост, при необхо
димост и в електронен вариант
За усвояване на компетенциите и постигане
на резултатите от ученето по специалност 5220308
„Възобновяеми енергийни източници“ при раз
работване на учебните програми обучаващите
институции включват задължително по теоре
тично и практическо обучение следните теми:
1. Теоретичната част на обучението за мон
тажник на котли и печки на биомаса включва
знания за състоянието на пазара на биомаса, за
екологичните аспекти, за горивата от биомаса,
логистиката, противопожарната защита, свър
заните субсидии, горивната техника, горивните
системи, за оптимални хидравлични решения,
за технико-икономически анализ, както и проек
тиране, монтаж и поддръжка на котли и печки
на биомаса. Обучението следва да осигурява
също добро познаване на евентуални европей
ски стандарти за съответната технология и за
горива от биомаса, например гранули, както и
за свързаното с проблематиката за биомасата
национално и общностно законодателство.
2. Теоретичната част от обучението за монтаж
ник на термопомпи включва знания за състояни
ето на пазара на термопомпи, за температурите
на геотермалните ресурси и на повърхностните
източници в различните региони, за определянето
на топлопроводността на почвата и скалите, за
разпоредбите относно използването на геотер
ма лни ресу рси, за тех нико-икономи ческата
ефективност на използването на термопомпи
в сгради и определянето на най-подходящата
термопомпена система, както и знания относно
съответните технически изисквания, правила за

безопасност, филтриране на въздуха, свързване
с топлинния източник и конфигуриране на сис
темата. Обучението следва да осигурява също
добро познаване на всички европейски стандарти
за термопомпи, както и на съответното нацио
нално и общностно законодателство.
Монтажникът следва да притежава следните
умения:
– основно разбиране на физическите и работ
ните принципи на термопомпите, включително
характеристиките на термопомпения цикъл:
въпросите, свързани с възможно по-ниски тем
ператури на подаваната топлина и възможно
по-високи температури на топлинния източник и
влиянието им върху ефективността на системата,
определяне на коефициента на трансформация
(COP) и на сезонния коефициент на трансфор
мация (SPF);
– разбиране на частите на термопомпата и
на тяхната роля в термопомпения цикъл, вклю
чително компресора, разширителния вентил,
изпарителя, кондензатора, крепежните елемен
ти и фитингите, смазочното масло, хладилния
агент, прегряването и подохлаждането, както
и възможностите за охлаждане с термопомпи;
– умение за избор на типоразмера на еле
ментите на термопомпите в типични монтажни
ситуации, включително определяне на типичните
стойности на топлинния товар на различни сгра
ди, както и за битово горещо водоснабдяване,
определяне на мощността на термопомпата на
база на топлинния товар за битово горещо водо
снабдяване, на база на топлинната инертност на
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сградата и при прекъсваем режим на ползването
на електроенергия; определяне на буферния ре
зервоар, на неговия обем, както и на вписването
му във вторичен отоплителен кръг.
3. Теоретичната част на обучението за мон
тажник на слънчеви фотоелектрични преобразу
ватели и слънчеви топлинни инсталации следва
да дава обща представа за пазарната ситуация
по отношение на разглежданите съоръжения и
сравнения за разходи – доходоносност, както и
да включва екологични аспекти, елементи, ха
рактеристики и оразмеряване на системите за
слънчева енергия, точен избор на подходящи сис
теми и оразмеряване на елементите, определяне
на топлинния товар, противопожарна защита,
свързани субсидии, а също и проектиране, мон
таж и поддръжка на слънчеви фотоелектрични
преобразуватели и слънчеви топлинни инста
лации. Обучението следва да осигурява също
добро познаване на европейските стандарти за
съответната технология, на сертификационни
инстру менти, като например Solar Keymark,
както и на свързаното със слънчевата енергия
национално и общностно законодателство.
Монтажникът следва да притежава следните
умения:
– умения за безопасна работа при използване
на необходимите инструменти и оборудване и
прилагане на кодексите и стандартите за безопас
ност, както и идентифициране на водопроводни,
електротехнически и други рискове, свързани
със слънчевите инсталации;
– умения за идентифициране на системите
и на специфичните за активните и пасивните
системи елементи, включително проектиране
по машинната част и определяне на мястото на
елементите и разположението и конфигурацията
на системата;
– умения за определяне на необходимата
площ за монтажа, на ориентацията и наклона
на фотоелектричните и топлинните слънчеви
колектори, като се вземат под внимание за
сенчването, достъпът до слънчевата радиация,
здравината на конструкцията, съответствието на
начина на монтаж с особеностите на сградата
или климата, както и за идентифициране на
различните методи за монтаж, подходящи за
видовете покриви, и укрепването на необходи
мите за монтажа съоръжения; и
– специално за слънчевите фотоволтаични
системи са необходими също умения за приспо
собяване на електротехнически проекти, вклю
чително определяне на проектните стойности
на големината на тока, избор на подходящи
видове проводници и на параметрите на всяка
електрическа верига, определяне на подходящия
типоразмер, параметри и разположение на всички
съответни съоръжения и подсистеми и избор на
подходяща точка на свързване.
5. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в учеб
ни кабинети, а по учебна практика – в учебни
работилници.
Обучението по практика може да се осъ
ществява както в собствена, така и в наета база,
която отговаря на посочените условия.
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5.1. Учебен кабинет
Обзавеждането включва: работно място на
обу чаващия (работна маса и стол), работно
място за всеки обучаван (работна маса и стол),
учебна дъска (електронна), мебели (шкафове за
различни цели), екран и стойки за окачване на
табла, чартборд и учебно-технически средства
(видеотехника, компютър, мултимедия и интер
нет); комплекти техническа документация (пра
вилници; инструкции; проекти; работни карти;
нарядни бланки и др.), съвременна справочна и
каталожна литература, приложен софтуер, из
ползван в различните специалности, електронна
професионална библиотека.
Към учебния кабинет задължително има и
хранилище за съхраняване на учебно-техничес
ките средства и техниката.
За постигане на целите на обучението обуча
ващите институции, които провеждат обучение
за професията „Техник на енергийни съоръжения
и инсталации“, имат задължително обзаведени
учебни кабинети по учебните предмети от общата
и специфичната задължителна професионална
подготовка.
Работните места, съответстващи на норма
тивите за брой обучавани за една паралелка, са
разположени така, че да осигуряват необходи
мата видимост на учебната дъска и свободно
преминаване от едно до друго работно място.
За онагледяване на обучението са необходи
ми: табла, схеми, слайдове; действащи макети,
модели и реални образци; учебни видеофил
ми; програмни продукти; електронни уроци,
каталози, инструкции, справочници, фирмени
материали и др.
5.2. Учебна работилница (лаборатория)
За обучение по професията „Техник на енер
гийни съоръжения и инсталации“ са необходими
у чебни работилници по: шлосерство; общо
монтажни операции и технически измервания;
заваряване; монтаж, обслужване и ремонт на
съоръженията от различните специалности.
Всички учебни работилници се обзавеждат с
машини и съоръжения, демонстрационни макети
и модели, действащи образци на конструкции
енергийна техника, онагледяващи табла, учебни
видеофилми, програмни продукти, електронни
уроци, съобразени с формирането на практически
умения у обучаваните, мултимедийна техника.
Учебната работилница осигурява работни
места за всичк и обу чавани и едно работно
място за учителя, които да са в съответствие
с изискванията за извършване на практическа
дейност и с методическите изисквания. За ра
ботно място се счита площта, върху която се
намират машини, съоръжения и др., необходими
за конкретната работа.
5.2.1. Учебна работилница по шлосерство
Обзавеждане: работно място с менгеме за
всеки обучаван; настолна пробивна машина;
механична ножовка; шмиргел; ръчна електри
ческа пробивна машина; набор инструменти за:
очертаване и измерване; изпиляване, пробиване,
изсичане, рязане със и без снемане на стружка,
нарязване на резби, шабероване, райбероване,
нитачка.
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5.2.2. Учебна работилница по общомонтажни
операции и технически измервания
Обзавеждане: работно място за всеки обуча
ван – с менгеме; комплект монтажни и шлосер
ски инструменти; специализирани инструмен
ти – микрометър, индикатор, вътромер, хлаби
номер, електронни и ултразвукови измервателни
уреди, лазерни нивелири и рулетки; клещи за
зегерки, скоба за изваждане на лагери, преса за
набиване, динамометричен ключ и др.; ръчна
електрическа пробивна машина; комплект за
изваждане на шпилки; хидравличен крик.
5.2.3. Учебна работилница по заваряване
Обзавеждане:
• за електродъгово заваряване: работно място
(пост) със заваръчен апарат, гъвкави кабели,
захранващо електрическо табло, заваръчна маса
с бордови смукател и вентилатор за местна
вентилация;
• за газо-кислородно заваряване и спояване
на медни тръби: работно място (газозаваръчен
пост) със заваръчна маса с бордови смукател
и вентилатор, стойка за закрепване, заваръчен
агрегат за ацетилен (аргонов с телоподаващо
устройство); маркучи и бутилки за кислород,
горивен газ и аргон, комплект горелки, резачи;
• инстру менти: тръборез, тръбоог ъвачка,
пружина за огъване на медни и пластмасови
тръби, експандер, конусна дъска, клещи, чукче
та за шлака, телена четка, секачи, шлосерски
чукове и др.;
• специализирани лични предпазни средства.
Учебната работилница отговаря на норма
тивните изисквания за вентилация, осветление,
противопожарна и аварийна безопасност.
5.3. Специализирана учебна база
Обзавеждане на учебна работилница по мон
таж, обслужване и ремонт на съоръженията от
топло-, ядрена и хидроенергетика.
Работилницата се обзавежда като механична
работилница на термичните електроцентрали
(ТЕЦ, АЕЦ и ВЕЦ) на територията (площадката)
на базова електроцентрала.
В помещението се обособяват:
• работно място (шлосерска маса с тръбно и
шлосерско менгеме) – за всеки обучаван;
• място за измерване на експозиции с йони
зационни камери за индивидуален дозиметричен
контрол и за установяване на радиоактивни
замърсявания (за специалност „Ядрена енер
гетика“).
Обзавеждане:
• съоръжения, детайли и елементи от: помпи,
компресори, вентилатори, горелки, ежектори,
филтри, топлообменни апарати, слънчеви и
фотоволтаични инсталации; парна и водна тур
бина, парогенератор, кондензатор; тръбопроводна
арматура за ниско и високо налягане и др.;
• инструменти: шлосерски, електротехнически
и специализирани монтьорски; шаблони; уреди
и инструменти за технически измервания;
• технически средства за измерване, автома
тично управление и контрол на топлинни про
цеси: налягане, температура, разход, пропуски и
концентрация на газове, шум, ниво, радиация;
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• специални приспособления и инструменти
за топло- и ядрената енергетика: универсална
траверса, контейнер за шпилки, тави, метални
палети, сапани, паяци, шегели и болтове с халка,
динамометрични ключове, пневматични гайко
верти, приспособления с индикаторни часовници,
хидрозатвори, дозиметри, радиометри;
• монтажно скеле и стълби; лични предпазни
средства.
Обзавеждане на учебна работилница по мон
таж, обслужване и ремонт на съоръженията от
газова техника:
• газови уреди за: готвене, местно локално
отопление, подгряване на вода за битови нужди
и отопление;
• съоръжения, детайли и макети от: газови
уреди, сградни и промишлени газови инстала
ции; слънчеви и фотоволтаични инсталации;
газорегулаторен пункт, спирателна, регулира
ща и предпазна арматура, газозамерно табло,
горивна техника;
• агрегат за челно заваряване с топъл елемент
и/или заваряване чрез електросъпротивителни
фитинги за полиетиленови тръби и необходимите
приспособления;
• инструменти за: рязане и огъване на тръ
би, нарязване на тръбни резби, студена пресова
сглобка, пробиване на отвори и издълбаване на
канали в строителни конструкции, електротехни
чески дейности, строителни и зидаро-мазачески
дейности, изпълнение на шлосерски и монтаж
но-демонтажни операции;
• технически средства за измерване и контрол
на налягане, температура, разход, пропуски и
концентрация на газове;
• монтажно скеле и стълби; лични предпазни
средства;
• инсталация и депо за захранване с втечнени
въглеводородни газове.
В у чебната работилница по монта ж, об
служване и ремонт на съоръженията от газова
техника се предвижда изграждане на система за
аварийна вентилация, система за сигнализация
при загазяване, за да се изпълнят специфичните
изисквания за ПАБ.
Обзавеждане на учебна работилница по мон
таж, обслужване и ремонт на съоръженията за
производство на енергия от ВЕИ:
• учебни макети и съоръжения, детайли и
елементи от: слънчеви колектори, фотоволтаици,
ветрогенератор, термопомпи, котли утилизато
ри, помпи, компресори и вентилатори; горивни
устройства за течни и газови биогорива; топло
обменни апарати и др.;
• спирателна, регулираща и предпазна арма
тура, автоматични уреди за инсталациите;
• инструменти за: рязане и огъване на тръби,
нарязване на тръбни резби, конусни съединения и
съединения „профипрес“, инструменти и машини
за листов материал и изолации, пробиване на
отвори и издълбаване на канали в строителни
конструкции, електротехнически дейности, стро
ителни и зидаро-мазачески дейности, изпълнение
на шлосерски и монтажно-демонтажни операции;
• стендове за изпитване на елементи и съ
оръжения;
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• технически средства за измерване и контрол
на: налягане, температура, разход, пропуски и
концентрация на газове, шум, ниво, параметри
на вятъра и др.;
• монтажно скеле и стълби; лични предпазни
средства.
За специалността „Топлотехника“ се препо
ръчва да се обзаведат отделни специализирани
учебни работилници:
Обза веж да не на у чебна рабо т и л н и ца по
монтаж, обслужване и ремонт на съоръжения
от топлинна техника:
• съоръжения, детайли и елементи от: отоп
лителни инсталации, топлопреносни мрежи,
абонатни станции; котли, помпи, компресори
и вентилатори; горивни устройства за течни и
газови горива; отоплителни тела; топлообменни
апарати; слънчеви инсталации и др.;
• спирателна, регулираща и предпазна ар
матура;
• инструменти за: рязане и огъване на тръ
би, нарязване на тръбни резби, студена пресова
сглобка за полипропиленови тръби, пробиване
на отвори и издълбаване на канали в строителни
конструкции, електротехнически дейности, стро
ителни и зидаро-мазачески дейности, изпълнение
на шлосерски и монтажно-демонтажни операции;
• стендове за топлинни и хидравлични изпи
тания на елементи и съоръжения;
• технически средства за измерване, автома
тично управление и контрол на топлинни про
цеси: налягане, температура, разход, пропуски
и концентрация на газове, шум, ниво;
• монтажно скеле и стълби; лични предпазни
средства.
Обза веж да не на у чебна рабо т и л н и ца по
монтаж, обслужване и ремонт на съоръжения
от хладилна техника:
• домашни абсорбционни и компресорни
хладилници; агрегати от хладилници; елементи
на електрическата инсталация; различни херме
тични компресори;
• хладилна мебел за търговската мрежа;
сглобяема хладилна камера с хладилен агрегат
(ниско- и среднотемпературна); автоматика за
хладилни камери и елементи на електрическата
инсталация;
• автономни к лиматизатори: прозоречни,
„Сплит система“; стенд на автоклиматик;
• съоръжения, детайли и елементи от про
мишлени хладилни инсталации: помпи, вентила
тори, компресори; топлообменници, спирателна,
регулираща и предпазна арматура; автоматични
уреди за инсталациите;
• инструменти за: рязане и огъване на тръби,
нарязване на тръбни резби, конусни съединения,
инструменти и машини за листов материал и
изолации, пробиване на отвори, електротехни
чески дейности, изпълнение на шлосерски и
монтажно-демонтажни операции;
• стендове за топлинни и хидравлични изпи
тания на елементи и съоръжения;
• технически средства за измерване и контрол
на налягане, температура, влажност, разход,
скорост на въздуха, пропуски на хладилен агент,
концентрация на разтвори, шум, ниво;
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• специализирани уреди и стендове за: изтег
ляне и рециклиране на фреон, вакуумиране и
зареждане на хладилна инсталация, манометри
чен блок, електронна везна, ханзел вентил и др.
В учебната работилница по монтаж, обслуж
ване и ремонт на съоръженията от хладилната
техника се предвижда изграждане на система
за аварийна вентилация при обгазяване, за да
се изпълнят специфичните изисквания за ПАБ.
Обзавеждане на учебна работилница по мон
таж, обслужване и ремонт на съоръженията от
климатична и вентилационна техника:
• автономни к лиматизатори: прозоречни,
„Сплит система“;
• стенд на автоклиматик;
• климатична инсталация;
• съоръжения, детайли и елементи от: кли
матични и вентилационни инсталации, слънчеви
и фотоволтаични инсталации, спирателна, ре
гулираща и предпазна арматура, автоматични
уреди за инсталациите;
• инструменти за: рязане и огъване на тръби,
нарязване на тръбни резби, конусни съединения,
инструменти и машини за листов материал,
пробиване на отвори, електротехнически дей
ности, строителни и зидаро-мазачески дейности,
изпълнение на шлосерски и монтажно-демон
тажни операции;
• стендове за топлинни и хидравлични изпи
тания на елементи и съоръжения;
• технически средства за измерване и контрол
на налягане, температура, влажност, разход,
скорост на въздуха, пропуски и концентрация
на газове, шум, ниво;
• специализирани уреди и стендове за: из
тегляне и рециклиране на фреон, вакуумиране
и зареждане на хладилна инсталация, маноме
тричен блок и др.
Учебните работилници се осигуряват с мате
риали и консумативи, необходими за изпълнение
на учебно-производствените задачи, комплекти
техническа документация (правилници; инструк
ции; проекти; работни карти; нарядни бланки и
др.), справочна и каталожна литература.
Обзавеж дане на у чебна работилница/ла
боратория по монтаж, обслужване и ремонт
на съоръжени я от възобновяеми енергийни
източници, включително на котли и печки за
биомаса, термопомпи, повърхностни геотермални
инсталации, слънчеви фотоволтаични системи
или слънчеви топлинни инсталации.
Обучаващата институция трябва да притежава
адекватни технически средства за осигуряване
на практическо обучение, включително лабора
торно оборудване и стендове за осигуряване на
практическо обучение. Учебните работилници се
осигуряват с материли и консумативи, необходи
ми за изпълнение на учебно-производствените
задачи, комплекти техническа документация
(правилници; инструкции; проекти; работни
карти; нарядни бланки и др.), справочна и ка
таложна литература.
6. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията
„Техник на енергийни съоръжения и инсталации“
се извършва от лица с образователно-квалифи
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кационна степен „магистър“, „бакалавър“ по
специалности от професионални направления
„Машинно инженерство“, „Общо инженерство“,
„Материали и материалознание“, „Електротех
ника, електроника и автоматика“, „Енергетика“
от област на висше образование „Технически
науки“ и по специалности от професионално
направление „Икономика“ от област на висше
образование „Социални, стопански и правни
науки“ от Класификатора на областите на висше
образование и професионалните направления,
приет с ПМС № 125 от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от
2002 г.), и съответстващи на учебните предмети
(модули) от професионалната подготовка.
В случаите, когато обучаваните получават
правоспособност за упражняване на съответната
специалност, обучаващите следва да притежават
съответната правоспособност от същата или повисока степен.“

Допълнителна разпоредба
§ 4. Тази наредба въвежда изисквания
та на Приложение ІV „Сертифициране на
монтажници“ към Директива 2009/28/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от
23 април 2009 г. за насърчаване използването
на енергия от възобновяеми източници и за
изменение и впоследствие за отмяна на ди
рективи 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО.
Заключителна разпоредба
§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 21,
ал. 5 от Закона за енергията от възобновяеми
източници и чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16,
т. 7 от Закона за народната просвета.
Министър:
Сергей Игнатов
7657

Наредба за изменение на Наредба № 41 от
2012 г. за придобиване на квалификация по
професията „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“ (ДВ, бр. 17 от 2012 г.)
§ 1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Държавното образователно из
искване за придобиването на квалификация
по професията 522040 „Монтьор на енер
гийни съоръжения и инсталации“ съгласно
приложението към тази наредба определя
изискванията за придобиването на втора
степен на професионална квалификация за
специалностите 5220401 „Топлоенергетика“,
5220402 „Ядрена енергетика“, 5220403 „Хи
дроенергетика“, 5220406 „Газова техника“,
5220408 „Възобновяеми енергийни източници“
и 5250409 „Топлотехника“.
(2) В приложението по ал. 1 се определят
изискванията за придобиване на втора степен
на професионална квалификация за специ
алността 5220408 „Възобновяеми енергийни
източници“, включваща и дейностите по мон
тиране и поддръжка на съоръжения за биомаса,
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слънчеви фотоволтаични преобразуватели,
слънчеви топлинни инсталации, термопомпи
и повърхностни геотермални системи.“
§ 2. В чл. 3 след думите „по чл. 10, ал. 3,
т. 2 и 3“ се поставя запетая и се добавят
думите „и т. 6“.
§ 3. Приложението към чл. 2 се изменя така:
„Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придоби
ване на квалификация по професията „Монтьор
на енергийни съоръжения и инсталации“
Професионално направление:
522

Електротехника и енергетика

Наименование на професията:
522040

Монтьор на енергийни съоръжения и
инсталации

Специалности:

Степен на про
фесионална ква
лификация:

5220401 Топлоенергетика

Втора

5220402 Ядрена енергетика

Втора

5220403 Хидроенергетика

Втора

5220406 Газова техника

Втора

5220408 Възобновяеми енер Втора
гийни източници
5220409 Топлотехника

Втора

Ниво на квалификация по Eв Н и в о н а к в а 
ропейската квалификационна л ифи к а ц и я по
рамка (ЕКР) – 3
Национална
та к ва л ифи к а
ц ион н а р а м к а
(НКР) – 3
1. Входни характеристики
1.1. Изиск ва н и я за вход я що м и н и ма л но
образователно равнище за ученици и за лица,
навършили 16 години
За придобиване на втора степен на професио
нална квалификация по професията „Монтьор на
енергийни съоръжения и инсталации“ от Списъка
на професиите за професионално образование
и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от
министъра на образованието, младежта и науката
със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм.
и доп. със Заповед № РД-09-04 от 8.01.2004 г.,
Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед
№ РД-09-255 от 9.04.2004 г., Заповед № РД-09274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от
29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г.,
Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед
№ РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-091803 от 29.10.2009 г., Заповед № РД-09-621 от
18.05.2010 г., Заповед № РД-09-1728 от 1.12.2010 г.,
Заповед № РД-09-748 от 13.06.2011 г., Заповед
№ РД-09-1805 от 9.12.2011 г. и Заповед № РД09-638 от 23.05.2012 г.) входящото минимално
образователно равнище е:
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– за ученици – завършено основно образова
ние или завършен клас от средното образование
при срок на обучението до 4 години (Рамкова
програма Б) или завършено основно образова
ние при срок на обучението 4 години (Рамкова
програма В);
– за лица, навършили 16 години – завършен
клас от средното образование или завършено
средно образование при срок на обучението 1 го
дина (Рамкова програма Б), завършено основно
образование (Рамкова програма Е).
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Монтьор на енер
гийни съоръжения и инсталации“ с придобиване
на втора степен на професионална квалификация
от кандидатите не се изисква входящо квали
фикационно равнище или професионален опит.
На кандидат за обучение, който няма придо
бита степен на професионална квалификация, но
притежава професионален опит по професията
„Монтьор на енергийни съоръжения и инстала
ции“, след проверка компетенциите се признават
и се организира надграждащо обучение. Съ
държанието на това обучение се определя след
сравнение на компетенциите и резултатите от
ученето, описани в Държавното образователно
изискване (ДОИ) за придобиване на квалифи
кация по съответната професия.
За обу чение по професията „Монтьор на
енергийни съоръжения и инсталации“, специ
алност „Възобновяеми енергийни източници“ с
придобиване на втора степен на професионална
квалификация може да кандидатстват лица,
които притежават практически опит като мон
тажници на съоръжения за биомаса (котли и
печки), термопомпи, повърхностни геотермални
и слънчеви фотоелектрични преобразуватели и
слънчеви топлинни инсталации. За тях се ор
ганизира обучение от обучаващите институции
по чл. 18, т. 1, 2 и 6 ЗПОО по учебни програми,
които осигуряват придобиване на знания, умения
и компетенции в съответствие с Държавното
образователно изискване за придобиване на
квалификация по професията „Монтьор на енер
гийни съоръжения и инсталации“, специалност
„Възобновяеми енергийни източници“.
Достъп до програми за продължаващо про
фесионално обучение за монтьори имат и лица
с практически опит, които са преминали или
преминават следните видове обучения:
– за длъжността монтажници на котли и
печки за биомаса: предварително условие е
обучение като водопроводчик, монтажник на
тръби, топлотехник или техник по санитарно,
отоплително и климатично оборудване;
– за длъжността монтажници на термопом
пи: предварително условие е обу чение като
водопроводчик или хладилен техник, а също и
владеенето на основни умения от електротех
никата и водопроводната техника (рязане на
тръби, запояване на тръбни връзки, залепване
на тръбни връзки, топлинно изолиране, уплътня
ване, проби за течове и монтаж на отоплителни
и охладителни системи);
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– за длъжността монтажници на слънчеви
фотоелектрични преобразуватели и на слънчеви
топлинни инсталации: предварително условие е
обучението като водопроводчик или електротех
ник, както и наличието на умения в областта на
водопроводите, електротехниката и покривните
работи, включително умения при запояване на
тръбни връзки, залепване на тръбни връзки, уп
лътняване на фитинги, проби за течове, умения
за свързване на електрически кабели, познаване
на основните покривни материали, методи за
хидроизолация и уплътняване.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, лич
ностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Монтьорът на енергийни съоръжения и ин
сталации може да работи в държавни, общински,
акционерни и еднолични дружества с предмет
на дейност eлектро- и топлопроизводство, би
тово газифициране, отопление, климатизация,
вентилация и хладилна техника, използващи
конвенциона лни и възобновяеми енергийни
източници.
Работата на монтьора включва дейности с
комплексен характер, извършвани при изменящи
се условия, и изисква познаване на организацията
на труда, на използваните материали и инстру
менти, предназначението на крайния продукт и
технологията на производствения процес.
Монтьорът изработва елементи на инсталации
и съоръжения, сглобява и разглобява съоръжения
от готови възли, извършва монтаж и демонтаж на
съоръжения, инсталации и мрежи, участва при
тестване на съоръжения и инсталации и извършва
профилактика (поддържане и ремонт) на съоръ
жения и инсталации, като ползва необходимите
машини, инструменти и подемно-транспортна
техника. Работи с техническа документация и
приложен софтуер. Спазва правилата за пожарна
и аварийна безопасност и опазва околната среда.
Монтьорът работи в среда, характеризира
ща се с високи или ниски температури, шум и
вибрации, опасни газове и работни вещества,
включително при условия на потенциална опас
ност от аварийни ситуации.
Работното време е с нормална продължи
телност съгласно действащото трудово законо
дателство. Монтьорът със специалности „Газова
техника“, „Възобновяеми енергийни източници“
и „Топлотехника“ работи при необходимост в
почивните и празничните дни и на смени при
аварийни ситуации и отстраняване на последи
ците от тях.
Монтьорът, работещ като оператор на ма
шини и съоръжения, наблюдава на място про
изводствените процеси и съоръжения на 8- или
12-часови смени.
Той носи отговорност за качеството на своята
работа, за опазването на предметите и средствата
на труда, на фирмената тайна и поверителната
информация, осигурява безопасност за себе си
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и за другите, опазва околната среда. В някои
случаи се включват и задачи по контрол на
други работници.
Монтьорът обикновено работи в екип, за
което се изискват дисциплинираност, търпение,
упоритост, отговорност, самоконтрол, коректност
и лоялност. От него се изисква да има готовност
за кариерно развитие и повишаване на квали
фикацията, умения за пренагласа, способност
за откриване и разпознаване на специфични
сигнали в трудовата дейност, концентрация на
вниманието и наблюдателност.
Мон т ьор ът на енерг и й н и с ъ ор ъ жен и я и
инсталации работи със суровини и материали
(конструкционни, топло- и хидроизолационни,
антикорозионни, уплътняващи, смазващи и ми
ещи вещества, хладилни агенти, студоносители
и горива); техническа документация (специали
зирана справочна и каталожна литература, кон
структивна документация, компютър, приложен
софтуер, професионална библиотека); основни и
специализирани инструменти, стендове, машини,
приспособления, измервателна апаратура и съо
ръжения; лични предпазни средства и работно
облекло.
За упражняващия професията „Монтьор на
енергийни съоръжения и инсталации“ с придо
бита втора степен на професионална квалифика
ция в зависимост от специалността се изискват
следните свидетелства за правоспособност:
– сертификат за работа с флуорирани парнико
ви газове, необходим при извършване на дейности
по експлоатация на съоръжения, съдържащи
хладилни агенти, в съответствие с изискванията
на Наредбата за установяване на мерки по при
лагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно
някои флуорирани парникови газове, приета с
ПМС № 336 от 2008 г. (ДВ, бр. 3 от 2009 г.);
– свидетелство за правоспособност по зава
ряване:
• заварчик на ъглови шевове – Е2 и Е3, и
заварчик на листов материал – G2;
• спойчик на медни тръби с твърд припой
в съответствие с Наредба № 7 от 2002 г. за ус
ловията и реда за придобиване и признаване
на правоспособност по заваряване, издадена
от министъра на образованието и науката (ДВ,
бр. 100 от 2002 г.), и Наредбата за устройството
и безопасната експлоатация на преносните и
разпределителните газопроводи и на съоръже
нията, инсталациите и уредите за природен газ,
приета с ПМС № 171 от 2004 г. (ДВ, бр. 67 от
2004 г.), в сила от 19.08.2008 г.;
– свидетелство за правоспособност:
• машинист на котли с високо налягане – II
или I степен;
• машинист на енергийни котли;
• оператор на енергиен блок в съответствие
с Наредба № 2 от 2001 г. за условията и реда за
придобиване и признаване на правоспособност
за упражняване на професия по обслужване на
парни и водогрейни котли, издадена от министъра
на образованието и науката и министъра на труда
и социалната политика (ДВ, бр. 9 от 2001 г.), и
Наредбата за устройството, безопасната експлоа
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тация и техническия надзор на съоръжения под
налягане, приета с ПМС № 164 от 2008 г. (ДВ,
бр. 64 от 2008 г.).
Лицата, които се преминали обучение и са по
ложили успешно държавен изпит за придобиване
на втора степен на професионална квалификация
по професията „Монтьор на енергийни съоръ
жения и инсталации“, специалност „Възобно
вяеми енергийни източници“, удостоверена със
свидетелство за професионална квалификация,
могат да работят и като монтажници на след
ните енергийни съоръжения: котли и печки за
биомаса, термопомпи, повърхностни геотермални
и слънчеви фотоелектрични преобразуватели и
слънчеви топлинни инсталации.
2.2. Възможности за продължаване на про
фесионалното обучение
Лице, придобило втора степен на професи
онална квалификация по дадена специалност,
може да се обучава по друга специалност от
професията „Монтьор на енергийни съоръжения
и инсталации“, като обучението му по общата
задължителна професионална подготовка – един
на за вси чк и п рофесиона лни на п ра влени я,
и отрасловата задължителна професионална
подготовка – единна за всички професии от
професионално направление „Електротехника
и енергетика“, както и част от специфичната
за професията задължителна професионална
подготовка, се зачита.
Лице, придобило втора степен на професио
нална квалификация по професията „Монтьор на
енергийни съоръжения и инсталации“, може да
се обучава по друга професия от професионално
направление „Електротехника и енергетика“,
като обучението му по общата задължителна
професионална подготовка – единна за всички
професионални направления, и отрасловата за
дължителна професионална подготовка се зачита.
Лице, придобило втора степен на професио
нална квалификация по професията „Монтьор
на енергийни съоръжения и инсталации“, може
да продължи обучението си за придобиване на
трета степен на професионална квалификация по
професията „Техник на енергийни съоръжения
и инсталации“.
Лицата, придобили документ за професи
онална квалификация (свидетелство за про
фесионална квалификация или удостоверение
за професионално обу чение), практику ващи
като монтажници на котли и печки за биома
са, термопомпи, повърхностни геотермални и
слънчеви фотоелектрични преобразуватели и
слънчеви топлинни инсталации, задължително
преминават на всеки пет години опреснителен
семинар или курс. Опреснителните семинари
или курсове се осъществяват от институциите
по чл. 18, т. 1, 2 и 6 ЗПОО самостоятелно или
съвместно с производители на оборудване или
системи, от институти или асоциации. Опресни
телните семинари или курсове са по актуални
въпроси, включително и пo нови технологии, и
дават възможност за обучение през целия живот
в областта на съответните инсталации.
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2.3. Възможности за професионална реали
зация съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД – 2011), утвър
дена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на
министъра на труда и социалната политика, изм.
и доп. със заповеди № РД-01-204 от 28.02.2011 г.,
№ РД-01-426 от 30.05.2011 г., № РД-01-529 от
30.06.2011 г., № РД-01-533 от 30.06.2011 г., № РД01-952 от 29.12.2011 г. и № РД-01-586 от 6.07.2012 г.
Придобилите втора степен на квалифика
ция по професи ята „Монтьор на енергийни
съоръжения и инсталации“ могат да постъпват
на работа на длъжности (професии) 7124-2006
Работник, изолация на хладилни и климатич
ни инсталации, 7124-2007 Работник, ремонт на
топлинна изолация, 7233-2004 Котляр, ремонт
на енергийни агрегати и съоръжения, 7233-2009
Механик, промишлено оборудване, 7233-2011
Монтажник, инсталиране на промишлено обо
рудване, 7233-2029 Монтьор, хидроенергийно
оборудване, 7233-2030 Монтьор, поддръжка на
инсталации и оборудване, 3131-3021 Оператор,
слънчева електроцентрала, 3131-3020 Оператор,
парогенератор (производство на електроенер
гия), 3131-3025 Оператор, хидроелектроцентрала,
както и на други длъжности, допълнени при
актуализиране на НКПД. Лицата, придобили
втора степен на професионална квалификация по
професията „Монтьор на енергийни съоръжения
и инсталации“, могат да заемат длъжности 3115
„Машинни техници“ в случаите, когато фирмата
предоставя възможности на лицата да повишават
квалификацията си.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължи
телна професионална подготовка – единна за
всички професионални направления
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
• знае и прилага основните правила за без
опасна работа на работното място, да опазва
околната среда;
• попълва бланки, изготвя справки, отчети,
съставя протоколи, CV, молба и др.;
• осъществява ефективна комуникация в
работен екип;
• познава пазарните отношения, правата и
задълженията си като участник в трудовия процес
съгласно Кодекса на труда;
• разбира договорните отношения меж ду
работодател и работник и да прилага усвоените
икономически и трудовоправни знания при уп
ражняване на професията;
• познава организацията на предприятието
(фирмата) и правомощията на длъжностните
лица;
• познава нормативни документи, закони,
наредби и постановления, както и съответствието
им с eвропейското законодателство;
• намира и съхранява информация в ком
пютър и ползва интернет и електронна поща,
включително на чужд език;
• оценява конкретните ситуации на работното
място и съобразно с тях извършва трудовите
дейности;
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• попълва работна документация – формуля
ри, дневници, протоколи и др., за извършените
дейности;
• поема отговорност за изпълнение на трудо
вите задачи, съответстващи на неговите компе
тенции; съдейства и търси помощ от членовете
на екипа;
• разбира своята роля в дейността на фирмата
и се старае да повишава квалификацията си.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задъл
жителна професионална подготовка – единна за
всички професии от професионално направление
„Електротехника и енергетика“
След завършване на обучението обучаваният
трябва да:
• знае и прилага изискванията и разпоредбите
на нормативните документи, регламентиращи
дейностите в електротехниката и енергетиката
и опазването на околната среда;
• разчита и използва техническа, конструк
тивна и технологична документация – наредби,
правилници, инструкции, каталози, схеми, чер
тежи и др.;
• знае свойствата на основните суровини и
материали, използвани в електротехниката и
енергетиката, технологичното им предназначе
ние, транспорт и съхранение;
• работи безопасно с основни шлосерски и
общомонтажни инструменти, уреди, машини,
приспособления и заваръчна техника;
• познава основните подемно-транспортни
съоръжения и изискванията за работа с тях;
• умее да извършва такелажни операции;
• знае основните понятия, закони и закономер
ности в електротехниката и използва технически
средства за измерване на електрически величини;
• познава енергоспестяващи технологии, из
ползвани в професията.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Монтьор на енергийни съоръжения
и инсталации“ задължителна професионална
подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
• познава физическата същност на основни
топлотехнически и електрически величини и
използва технически средства за измерването им;
• знае основни понятия, закони и процеси
в хидро- и газодинамиката, термодинамиката
и топлопренасянето и тяхното приложение в
енергийните съоръжения;
• познава предназначението и конструкциите
на машинни елементи, детайли, възли и апарати;
• извършва монтажно-демонтажни и ремонтни
операции с машинни елементи, детайли и възли;
• познава и използва стандартните графични
и буквени означения на уреди, елементи и съо
ръжения в чертежи и схеми;
• познава устройството, принципа на действие
и различни конструкции на хидравлични машини;
• познава предназначението, устройството и
принципа на действие на енергийни съоръжения
и инсталации и начините за инсталиране;
• различава начините за производство на
енергия от възобновяеми енергийни източници
и използването є;
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• работи безопасно със суровини и материа
ли, специализирани инструменти, измервателни
уреди и стендове, използвани в специалността;
• знае и прилага технологията на газо-кис
лородно и аргоново заваряване и спояване на
метални и неметални тръби;
• спазва технологичната последователност
при изработване на елементи от инсталации и
съоръжения;
• познава изискванията и правилата за провеж
дане на профилактика и ремонт на съоръжения,
инсталации и мрежи;
• извършва в технологична последователност
операциите, свързани с монтаж, демонтаж и
Компетенции
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електромонтаж, с профилактика и ремонт на
енергийните съоръжения и инсталации, в т.ч.
и на котли и печки за биомаса, термопомпи,
повърхностни геотермални и слънчеви фотоелек
трични преобразуватели и слънчеви топлинни
инсталации;
• отстранява повреди и дефекти по съоръже
нията и тръбопроводите;
• познава изискванията за подготовка, пус
кане в действие и въвеждане в експлоатация на
съоръжения и инсталации;
• анализира експлоатационните параметри
на съоръжения и инсталации.
4. Резултати от ученето
Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

Общи за професията „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“
1. Изпълнява шлосерски 1.1. Описва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд,
и заваръчни операции санитарно-хигиенните изисквания за работното място и действията за
оказване на долекарска помощ при инциденти
1.2. Обяснява предназначението на основните видове инструменти, уреди,
машини, приспособления и технологията за извършване на различни шло
серски и заваръчни операции
1.3. Избира подходящите инструменти, уреди, машини и приспособления
за изпълнение на съответните операции
1.4. Извършва газо-кислородно, аргоново заваряване и спояване на метални
и неметални тръби при спазване на технологичния ред и изискванията за
безопасност
1.5. Извършва шлосерски операции (рязане, огъване, пилене, шлифоване
и др.) при спазване на технологичния ред и изискванията за безопасност
1.6. Ползва лични предпазни средства и индивидуална екипировка
1.7. Спазва хигиена на работното място
1.8. Поддържа инструментите в изправност
1.9. Опазва себе си и другите по време на работа
2. Извършва такелажни 2.1. Обяснява предназначението на основните подемно-транспортни машини,
опера ц и и с подем но - съоръжения и приспособления
транспортна техника
2.2. Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд
2.3. Избира такелажни средства според вида на елементите за окачване
2.4. Окачва товарите съгласно технологията за работа с подемно-транс
портна техника
3. Извършва монтажнодемонтажни и ремонтни
опера ц и и с ма ш и н н и
елемен т и, детай ли и
възли

3.1. Обяснява предназначението и приложението на машинни елементи,
детайли и възли
3.2. Обяснява технологията на монтаж, демонтаж и ремонт с тях и после
диците от неспазването є
3.3. Описва свойствата, приложението, маркирането и начините за съхране
ние на основни суровини, конструкционни и експлоатационни материали,
горива и работни вещества
3.4. Идентифицира уреди, елементи и съоръжения в чертежи и схеми по
стандартните графични и буквени означения
3.5. Извлича информация за размерите, вида и начина на сглобяване на
детайлите и възлите от конструктивните чертежи на изделието
3.6. Използва подходящите за дейността суровини, материали, работни ве
щества, инструменти, приспособления и резервни части, лични предпазни
средства и индивидуална екипировка
3.7. Сглобява/разглобява възли и детайли в технологичен ред
3.8. Ремонтира детайлите и възлите след оценяване на годността им
3.9. Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на
работа
3.10. Проверява резултата от извършените операции чрез контрол на раз
мерите и допустимите отклонения
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

4. Изработва елементи 4.1. Идентифицира елементите от съоръжения и инсталации
от инста лации и съо 4.2. Обяснява предназначението и приложението им
ръжения
4.3. Обяснява техниката и технологията за изработване на елементи от
съоръжения и инсталации
4.4. Обяснява съдържанието на техническата, конструктивната и техноло
гичната документация за съоръжения и инсталации
4.5. Извлича информация от документацията за размерите, формата и тех
нологичната последователност за изработване на елемента
4.6. Извършва операциите по изработване на елемента при спазване изис
кванията на технологията
4.7. Проверява точността на извършените операции за съответствие с кон
структивната документация на елемента
4.8. Попълва отчет и технологична карта за извършените операции
4.9. Спазва хигиена на работното място, като отстранява и неутрализира
излезли от употреба детайли, възли, материали и др.
4.10. Поддържа инструментите в изправност
5. Сглобява/разглобява
хидравлични машини и
топлообменни апарати
от готови възли

5.1. Обяснява устройството, действието и конструкциите на хидравлични
машини (помпи, компресори и вентилатори) и топлообменни апарати
5.2. Описва технологията на сглобяване/разглобяване на хидравлични ма
шини и топлообменни апарати
5.3. Подготвя работното място, като избира инструменти за монтаж, зая
вява материали – миещи, смазващи, антикорозионни, уплътняващи и др.
5.4. Отчита технически данни и изисквания (от паспорта) към готовото
съоръжение или топлообменен апарат
5.5. Извършва операциите, като спазва технологична последователност в
съответствие с техническата документация на машината или апарата
5.6. Сравнява експлоатационните характеристики на готовото съоръжение
с цел установяване на пригодност за експлоатация
5.7. Отчита изпълнението в доклад за извършените дейности

6. Измерва основни то 6.1. Описва същността на основните топлотехнически и електрически ве
плотехнически и елек личини
трически величини
6.2. Обяснява предназначението на техническите средства за измерване на
основните топлотехнически и електрически величини
6.3. Избира подходящите технически средства за измерване
6.4. Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд при
работа с измервателни уреди
6.5. Отчита показанията на уредите
6.6. Записва данните от измерванията в стандартен протокол или денонощна
ведомост
7. Извършва топлотех 7.1. Дефинира основните понятия, закони и процеси в хидро- и газодина
нически и хидравлични миката, термодинамиката и топлопренасянето
пресмятания
7.2. Обяснява основните термодинамични кръгови процеси
7.3. Прилага законите и процесите при решаване на задачи за определяне
стойностите на топлотехнически и хидравлични величини
7.4. Работи с таблици и диаграми за отчитане на топлотехнически и хи
дравлични параметри
8. Осъществява ком у 8.1. Дефинира обектите и субектите на пазара на труда и икономическите
ника ц и я на раз л и ч н и процеси, явления и отношения
равнища
8.2. Познава нормативните документи, закони, наредби и постановления,
свързани с професията
8.3. Обяснява съответствието между българското и европейското законо
дателство в професията
8.4. Създава електронен вариант на документ (текст, графика и таблица)
8.5. Обменя информация чрез интернет и електронна поща
8.6. Обяснява структурата на стопанската организация и трудовоправните
взаимоотношения (заплащане на труда, социални права, осигуровки, данъци
и др.) съгласно Кодекса на труда
8.7. Спазва йерархичната подчиненост във фирмата
8.8. Показва способност да работи в екип
8.9. Защитава работните отчети пред ръководителя на екипа
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

9. Различава начините 9.1. Обяснява приложението на енергоспестяващите технологии, икономи
за използване на енерго ческия и екологичния ефект от използването на възобновяемите енергийни
спестяващи технологии източници, в т.ч. и на съоръжения за биомаса, термопомпи, повърхностни
геотермални и слънчеви фотоелектрични преобразуватели и слънчеви то
плинни инсталации
9.2. Описва принципа на действие, устройството и работните процеси в
инсталации, използващи възобновяеми енергийни източници, в т.ч. и на
съоръжения за биомаса, термопомпи, повърхностни геотермални и слън
чеви фотоелектрични преобразуватели и слънчеви топлинни инсталации
9.3. Разчита схеми на инсталации, използващи различни енергоизточници
9.4. Прави сравнителни изводи за приложението на инсталации, използващи
енергоспестяващи технологии
Специфични за специалност 5220401 „Топлоенергетика“
10. Монтира/демонти
ра елементи и възли от
енергийни съоръжения
и тръбопроводи в ТЕЦ

10.1. Описва предназначението, принципа на действие, устройството, ра
ботните процеси и основните конструкции на енергийни съоръжения и
тръбопроводи, техните детайли и възли
10.2. Обяснява изискванията, техниката и технологията на монтаж/демон
таж на елементи и възли от енергийни съоръжения и тръбопроводи в ТЕЦ,
както и последиците от неспазването им
10.3. Описва предназначението и правилата за безопасна работа с работни
вещества, специализирани инструменти, измервателни уреди и стендове,
използвани при монтажа и демонтажа на енергийни съоръжения
10.4. Участва в подготовката на работната площадка при избора на необхо
димото основно и специализирано оборудване и материали
10.5. Участва при извършване на такелажни операции
10.6. Извършва операциите при монтаж (демонтаж), като спазва техноло
гичната последователност и изискванията за надеждна и безопасна работа
10.7. Попълва специализирана документация за извършваните дейности
при съоръжения с повишена опасност (нарядна система), включително и
в електронен вариант

11. Извършва профилак
тика на енергийни съо
ръжения и тръбопроводи
в ТЕЦ

11.1. Обяснява правилата за провеждане на профилактика в съответствие
с технологичната документация
11.2. Прави пълен оглед на съоръжения, арматура и тръбопроводи за ниско
и високо налягане за установяване на дефекти или отклонения от нормал
ния режим на работа
11.3. Почиства елементи от съоръжения и тръбопроводи с предвидените в
инструкциите материали и средства
11.4. Отстранява откритите дефекти, като спазва технологичната последо
вателност при различните видове операции
11.5. Използва по предназначение средствата за противопожарна и аварийна
безопасност
11.6. Посочва рисковете от замърсяване на околната среда и дейностите
за опазването є
11.7. Събира и съхранява опасните продукти, спазвайки технологията за
събиране и рециклиране
11.8. Попълва протокол с резултатите от извършената профилактика, при
необходимост и в електронен вариант

12. Ремонтира детайли
и елементи от възли на
енергийни съоръжения
и тръбопроводи в ТЕЦ

12.1. Обяснява организацията на ремонтните дейности в съответствие с
техническата и технологичната документация
12.2. Описва възможните повреди и дефекти в съоръжения, арматура и
тръбопроводи за ниско и високо налягане
12.3. Отстранява повреди в съоръжения, арматура и тръбопроводи, спаз
вайки изискванията за качество и безопасност
12.4. Извършва ремонтни операции на детайли и елементи от възли, като
спазва инструкциите за ремонт
12.5. Спазва действащите документи и правилата за опазване на околната
среда
12.6. Попълва ремонтната ведомост
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
Специфични за специалност 5220402 „Ядрена енергетика“

13. Монтира/демонти
ра елементи и възли от
енергийни съоръжения
и тръбопроводи в ЯЕЦ

13.1. Описва вярно предназначението, принципа на действие, устройството,
работните процеси и основните конструкции на енергийни съоръжения и
тръбопроводи, техните детайли и възли
13.2. Обяснява изискванията, техниката и технологията на демонтаж и
монтаж на елементи и възли от енергийни съоръжения и тръбопроводи в
ЯЕЦ, както и последиците от неспазването им
13.3. Описва предназначението и правилата за безопасна работа с работни
вещества, специализирани инструменти, измервателни уреди и стендове,
използвани при монтажа и демонтажа на енергийни съоръжения
13.4. Участва при извършване на такелажни операции в екип
13.5. Извършва операциите при монтаж (демонтаж) на елементи и възли в
технологична последователност
13.6. Спазва изисквания за надеждна и безопасна работа при монтаж (де
монтаж)
13.7. Попълва специализирана документация за извършваните дейности при
съоръжения с повишена опасност (нарядна система)

14. Извършва профилак
тика на енергийни съо
ръжения и тръбопроводи
в ЯЕЦ

14.1. Обяснява правилата за провеждане на профилактика в съответствие
с технологичната документация и ядрената безопасност
14.2. Прави пълен оглед на съоръжения, арматура и тръбопроводи за ниско
и високо налягане, за установяване на дефекти или отклонения от нормал
ния режим на работа
14.3. Почиства елементи от съоръжения и тръбопроводи с предвидените в
инструкциите материали и средства
14.4. Отстранява дефекти в съоръжения, арматура и тръбопроводи, спаз
вайки технологичната последователност при различните видове операции
14.5. Посочва рисковете от замърсяване на околната среда и дейностите за
опазването є
14.6. Събира и съхранява опасните продукти, спазвайки технологията за
събиране и рециклиране
14.7. Използва по предназначение средствата за противопожарна и аварийна
безопасност

15. Ремонтира детайли
и елементи от възли на
енергийни съоръжения
и тръбопроводи в ЯЕЦ

15.1. Обяснява организацията на ремонтните дейности в съответствие с
техническата и технологичната документация и ядрената безопасност
15.2. Описва възможните повреди и дефекти в арматура, съоръжения и
тръбопроводи за ниско и високо налягане
15.3. Отстранява установените при задължителните прегледи повреди в съ
оръжения, арматура и тръбопроводи, като спазва изискванията за качество
и безопасност
15.4. Извършва операциите при ремонт, без да замърсява околната среда
15.5. Попълва протокол за извършен ремонт

Специфични за специалност 5220403 „Хидроенергетика“
16. Монтира/демонти
ра елементи и възли от
хидротехнически съоръ
жения и тръбопроводи
в конвенционални ВЕЦ

16.1. Описва вярно предназначението, принципа на действие, устройството
и основните конструкции на хидротехнически съоръжения и тръбопроводи
във ВЕЦ
16.2. Обяснява изискванията, техниката и технологията на монтаж/демонтаж
на елементи и възли от хидротехнически съоръжения и тръбопроводи във
ВЕЦ, както и последиците от неспазването им
16.3. Описва предназначението и правилата за безопасна работа с работни
вещества, специализирани инструменти, измервателни уреди и стендове,
използвани при монтаж/демонтаж на хидротехнически съоръжения и тръ
бопроводи във ВЕЦ
16.4. Участва в подготовката на работната площадка, при избора на необ
ходимото основно и специализирано оборудване и материали
16.5. Спазва технологичната последователност на операциите при монтаж/
демонтаж
16.6. Прилага изискванията за трайност, сигурност и безопасност на мон
тираните съоръжения
16.7. Попълва специализирана документация за извършваните дейности
(нарядна система)
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Компетенции

Резултати от ученето

17. Монтира инсталация,
използваща възобновя
еми енергийни източ
ници

17.1. Обяснява предназначението, принципа на действие и конструкциите
на елементи и съоръжения от инсталациите и работните процеси в тях
17.2. Обяснява изискванията, техниката и технологията на монтаж/демонтаж
на инсталациите и съоръженията
17.3. Участва при подготовката на работната площадка и избор на необхо
димото оборудване
17.4. Извършва операциите при монтаж/демонтаж на съоръжения, тръбо
проводи и арматура, като спазва технологична последователност
17.5. Отчита изпълнението на дейности в доклад

18. Извършва профилак
тика на хидротехничес
ки съоръжения, тръбо
проводи и арматура във
ВЕЦ

18.1. Обяснява правилата за профилактика в съответствие с технологичната
документация
18.2. Прави пълен оглед на хидротехническите съоръжения, тръбопроводи
и арматура във ВЕЦ за установяване на дефекти или отклонения от нор
малния режим на работа
18.3. Почиства елементи от съоръжения и инсталации с предвидените в
инструкциите материали и средства
18.4. Отстранява дефекти в елементи и възли от хидротехнически съоръже
ния, тръбопроводи и арматура във ВЕЦ надеждно и безопасно
18.5. Използва по предназначение средствата за противопожарна и аварийна
безопасност
18.6. Обяснява рисковете от замърсяване на околната среда и дейностите
за опазването є
18.7. Събира и съхранява опасните продукти, спазвайки технологията за
събиране и рециклиране
18.8. Попълва протокол с резултатите от извършената профилактика, вклю
чително и в електронен вариант

19. Ремонтира детайли
и елементи от възли на
хидротехнически съоръ
жения и тръбопроводи и
арматура във ВЕЦ

19.1. Обяснява организацията на ремонтните дейности в съответствие с
техническата и технологичната документация
19.2. Описва възможните повреди и дефекти в хидротехнически съоръжения
и тръбопроводи във ВЕЦ
19.3. Отстранява установените при задължителните прегледи повреди в съ
оръжения, тръбопроводи и арматура, като спазва изискванията за качество
и безопасност
19.4. Извършва операциите при ремонт, без да замърсява околната среда
19.5. Попълва протокол за извършен ремонт

Обучаваният трябва да:

Специфични за специалност 5220406 „Газова техника“
20. Работи с газообразни 20.1. Обяснява свойствата, предназначението и приложението на газооб
горива
разни горива, използвани в газовата техника, и въздействието им върху
околната среда
20.2. Oтчита параметри на газообразни горива от таблици и диаграми
20.3. Обосновава екологичните нормативни изисквания при работа с газо
образни горива
20.4. Обяснява рисковете от замърсяване на околната среда и дейностите
за опазването є
20.5. Спазва действащите нормативни документи и правилата за опазване
на околната среда
20.6. Събира и съхранява опасните продукти, спазвайки технологията за
събиране и рециклиране
20.7. Коригира характеристиките на горивния процес съобразно екологич
ните норми
21. Работи с у реди за 21.1. Обяснява предназначението, приложението и конструкциите на регу
контрол и рег улиране латорите и разходомерите за газ
параметрите на газа
21.2. Описва принципа на действие и начините за регулиране и отчитане
параметрите на газа
21.3. Монтира/демонтира уредите за контрол и регулиране параметрите
на газа при спазване на технологичните изисквания и инструкциите на
фирмите производители
21.4. Обслужва уредите за контрол и регулиране
21.5. Отчита параметрите на газа

С Т Р.

66

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 62

Компетенции

Резултати от ученето

22. Монтира/демонти
ра газови съоръжения,
инсталации и уреди и
системи за димоотвеж
дане и вентилация

22.1. Обяснява вярно предназначението, принципа на действие, конструкци
ите на газови съоръжения, инсталации, уреди и системи за димоотвеждане
и вентилация
22.2. Обяснява изискванията, техниката и технологията на монтаж/демонтаж
на газови съоръжения, инсталации и уреди и системи за димоотвеждане и
вентилация в съответствие с инструкциите
22.3. Подготвя работното място, необходимите материали и консумативи,
специализираните инструменти, измервателни уреди, бутилки за газооб
разни горива и стендове
22.4. Извършва операциите при монтаж/демонтаж безопасно, спазвайки
инструкциите на производителя
22.5. Проверява изпълнението на монтажа за съответствие с проекта

Обучаваният трябва да:

23. Участва при изграж 23.1. Обяснява предназначението, класификацията и елементите на газо
дане на газоразпредели разпределителни мрежи
телни мрежи
23.2. Разчита схеми на газоразпределителни мрежи
23.3. Обяснява изискванията, техниката и технологията на изграждане на
газоразпределителни мрежи
23.4. Подготвя работната площадка и необходимото основно и специализи
рано оборудване в съответствие с инструкциите
23.5. Изгражда в екип газоразпределителна мрежа при спазване на техно
логична последователност на операциите
24. Взема участие при въ
веждане в експлоатация
на промишлени и сград
ни газови инсталации и
разпределителни мрежи

24.1. Обяснява изискванията за подготовка и въвеждане в експлоатация на
промишлени и сградни газови инсталации и разпределителни мрежи
24.2. Монтира измервателни уреди и системи за контрол според предназ
начението им
24.3. Проверява функционалността на предпазната и регулиращата арматура
24.4. Осигурява захранване с ресурси: газ, вода, ел. ток и др.
24.5. Изпитва промишлени и сградни газови инсталации и разпределител
ни мрежи в екип при спазване изискванията на пожарната и аварийната
безопасност
24.6. Измерва експлоатационните параметри на тестваната инсталация или
мрежа с подходящи измервателни уреди

2 5. Извърш ва п р о фи
ла к т и к а и ремон т на
п ромиш лени и сг ра д
ни газови инсталации и
разпределителни мрежи

25.1. Обяснява правилата за провеждане на профилактика в съответствие
с технологичната документация
25.2. Описва възможните повреди и дефекти в промишлени и сградни газови
инсталации и разпределителни мрежи
25.3. Описва вярно технологията на ремонтните дейности
25.4. Извършва оглед на съоръженията, уредите и газопроводите при про
филактика за установяване на дефекти и пропуски на газ
25.5. Използва по предназначение средствата за противопожарна и аварийна
безопасност
25.6. Извършва дейностите по профилактика и ремонт, като спазва произ
водствените инструкции
25.7. Участва при възстановяване нормалната работа на инсталацията

Специфични за специалност 5220408 „Възобновяеми енергийни източници“
26. Монтира/демонтира
съоръжения и инстала
ции за производство на
енергия от възобновяеми
енерг и й н и из т оч н и ц и
(ВЕИ)

26.1. Обяснява същността на видовете възобновяеми енергийни източници
(слънчева, вятърна, водна и геотермална енергия, включително енергия
на вълните, приливите и отливите, отпадни топлини, енергия от биомаса,
индустриални и битови отпадъци)
26.2. Обяснява принципа на действие, работни процеси, елементи и съо
ръжения от инсталации за производство на енергия от ВЕИ, включително
и на котли и печки за биомаса, термопомпи, повърхностни геотермални
инсталации, слънчеви фотоволтаични системи или слънчеви топлинни
инсталации
26.3. Разчита схеми на съоръжения и инсталации за производство на енер
гия от ВЕИ, включително и на котли и печки за биомаса, термопомпи,
повърхностни геотермални инсталации, слънчеви фотоволтаични системи
или слънчеви топлинни инсталации
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Обучаваният трябва да:
26.4. Обяснява изискванията, техниката и технологията на монтаж/демонтаж
на видовете съоръжения и инсталации, както и последиците от неспазването
им, включително и на котли и печки за биомаса, термопомпи, повърхностни
геотермални инсталации, слънчеви фотоволтаични системи или слънчеви
топлинни инсталации
26.5. Подготвя работната площадка, като избира и проверява необходимото
основно и специализирано оборудване
26.6. Извършва операциите при монтаж/демонтаж в технологична после
дователност
26.7. Извършва електромонтажни и топлотехнически операции в съответ
ствие с техническата документация, включително и на котли и печки за
биомаса, термопомпи, повърхностни геотермални инсталации, слънчеви
фотоволтаични системи или слънчеви топлинни инсталации
26.8. Проверява качеството на монтажа за съответствие с монтажната схе
ма с оглед на удовлетворяване изискванията на клиента и осигуряване на
надеждност и ефективност
26.9. Попълва протокол за извършените дейности, при необходимост и в
електронен вариант

27. Участва при подготов
ка, пускане в действие и
въвеждане в експлоата
ци я на съоръжени я и
инсталации за производ
ство на енергия от ВЕИ

27.1. Обяснява изискванията, техниката и технологията на подготовка за
пускане, пускане в действие и въвеждане в експлоатация на съоръжения и
инсталации за производство на енергия от ВЕИ, включително и на котли
и печки за биомаса, термопомпи, повърхностни геотермални инсталации,
слънчеви фотоволтаични системи или слънчеви топлинни инсталации
27.2. Участва в подготовката на работната площадка и захранването с ре
сурси на инсталацията
27.3. Монтира измервателни уреди и системи за контрол според предназ
начението им
27.4. Проверява действието на предпазната и регулиращата арматура, експло
атационните параметри на съоръжението и инсталацията за установяване
на пригодност за експлоатация
27.5. Изпитва в екип съоръженията и инсталациите за спазване на всички
действащи кодекси и стандарти, включително по отношение на енергийното
и екологичното етикетиране
27.6. Следи експлоатационните режими на съоръженията и инсталациите
за отклонения от нормалния режим на работа
27.7. Възстановява нормалната работа след отстраняване на дефектите и
повредите
27.8. Попълва специализирана документация за извършваните дейности

28. Извършва профилак
тика на съоръжения и
инсталации за производ
ство на енергия от ВЕИ

28.1. Обяснява правилата за провеждане на профилактика в съответствие с
технологичната документация на съоръжения и инсталации за производство
на енергия от слънчева, вятърна, водна и геотермална енергия, включително
енергия на вълните, приливите и отливите, отпадни топлини, енергия от
биомаса, индустриални и битови отпадъци
28.2. Прави пълен оглед на съоръженията и инсталациите за установяване
на дефекти или отклонения от нормалния режим на работа
28.3. Почиства елементи от съоръжения и инсталации с предвидените в
инструкциите материали и средства
28.4. Отстранява дефекти в елементи и възли от съоръжения и инсталации,
като спазва технологичната последователност, включително и на котли и
печки за биомаса, термопомпи, повърхностни геотермални инсталации,
слънчеви фотоволтаични системи или слънчеви топлинни инсталации
28.5. Използва по предназначение средствата за противопожарна и аварийна
безопасност
28.6. Посочва рисковете от замърсяване на околната среда и дейностите
за опазването є
28.7. Събира и съхранява опасните продукти, спазвайки технологията за
събиране и рециклиране
28.8. Попълва протокол с резултатите от извършената профилактика, при
необходимост и в електронен вариант

С Т Р.

68

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 62

Компетенции

Резултати от ученето

29. Извършва ремонт на
детайли и възли от съо
ръжения и инсталации за
производство на енергия
от ВЕИ

29.1. Описва възможните повреди в съоръжения и инсталации за получаване
на енергия от ВЕИ
29.2. Описва вярно технологията на ремонтните дейности
29.3. Подменя елементи, детайли и възли от съоръжения и инсталации
29.4. Отстранява установени повреди в съоръжения и инсталации, вклю
чително и на котли и печки за биомаса, термопомпи, повърхностни гео
термални инсталации, слънчеви фотоволтаични системи или слънчеви
топлинни инсталации, като спазва изискванията за качество и безопасност
29.5. Използва по предназначение средствата за противопожарна и аварийна
безопасност
29.6. Извършва ремонтните операции, без да замърсява околната среда
29.7. Попълва специализирана документация за извършваните дейности

Обучаваният трябва да:

Специфични за специалност 5220409 „Топлотехника“
30. Монтира/демонтира
топ ло тех ни ческ и съо 
ръжения, инсталации и
мрежи

30.1. Обяснява предназначението, класификацията, принципа на действие,
работните процеси и конструкции на елементи и съоръжения от топлопре
носни мрежи, абонатни станции, отоплителни, вентилационни, климатични
и хладилни инсталации
30.2. Разчита схеми на инсталации и мрежи, като отчита вида, техническите
данни и начина на монтаж на съоръженията, тръбопроводите и арматурата
30.3. Обяснява изискванията, техниката и технологията на монтаж/демон
таж на топлотехнически съоръжения и инсталации, както и последиците
от неспазването им
30.4. Извършва електромонтажни операции в съответствие с техническата
документация
30.5. Подготвя работната площадка, като избира и проверява необходимото
основно и специализирано оборудване, заявява материали и консумативи,
специализирани инструменти и измервателни уреди
30.6. Описва начините за съхранение на съоръжения, инструменти, уреди
и стендове според вида им
30.7. Извършва операциите при монтаж/демонтаж на съоръжения, тръбо
проводи и арматура в технологична последователност
30.8. Проверява плътността на инсталацията и качеството на монтажа за
съответствие с монтажната схема
30.9. Попълва протокол за извършените дейности, при необходимост и в
електронен вариант

31. Взема участие в под
готовката и пускането
в действие на топлотех
н и че ск и с ъ ор ъ жен и я,
инсталации и мрежи

31.1. Обяснява изискванията, техниката и технологията на подготовката за
пускане и на пускането в действие на съоръжения от топлопреносни мрежи,
абонатни станции, отоплителни, вентилационни, климатични и хладилни
инсталации
31.2. Участва в подготовката на работната площадка и захранването с ре
сурси на инсталацията
31.3. Монтира измервателни уреди и системи за контрол според предназ
начението им
31.4. Проверява действието на предпазната и регулиращата арматура, експло
атационните параметри на съоръжението и инсталацията за установяване
на пригодност за експлоатация
31.5. Изпитва в екип топлотехнически съоръжения, инсталации и мрежи
31.6. Следи експлоатационните режими на топлотехническите съоръжения,
инсталации и мрежи за отклонения от нормалния режим на работа
31.7. Открива отклоненията от нормалния режим на работа при тестване
и възникнали повреди и дефекти
31.8. Възстановява нормалната работа след отстраняване на дефекти и повреди
31.9. Попълва специализирана документация за извършваните дейности

32. Работи с флуорирани 32.1. Обяснява свойствата, предназначението и приложението на хладилни
парникови газове
агенти, студоносители и масла, използвани в топлотехниката, и въздейст
вието им върху околната среда
32.2. Демонстрира приложението на термодинамичните закони и процеси
чрез решаване на задачи и построяване на хладилни кръгови процеси в
диаграми
32.3. Отчита параметри на хладилни агенти от таблици и диаграми
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
32.4. Посочва рисковете от замърсяване на околната среда и дейностите
за опазването є
32.5. Обяснява предназначението и правилата за безопасна работа със
специализирани инструменти, измервателни уреди, бутилки за технически
газове и стендове, както и последиците от неспазването на тези правила
32.6. Предотвратява пропуски в инсталациите според екологичните изис
квания за работа с флуорирани парникови газове
32.7. Събира и съхранява опасните продукти, спазвайки технологията за
събиране и рециклиране

33. Извършва профилак
тика на топлотехнически
съоръжения, инсталации
и мрежи

33.1. Обяснява правилата за провеждане на профилактика в съответствие
с технологичната документация на съоръжения от топлопреносни мрежи,
абонатни станции, отоплителни, вентилационни, климатични и хладилни
инсталации
33.2. Прави пълен оглед на топлотехническите съоръжения, инсталации и
мрежи за установяване на дефекти или отклонения от нормалния режим
на работа
33.3. Почиства елементи от съоръжения и инсталации с предвидените в
инструкциите материали и средства
33.4. Отстранява дефекти в елементи и възли от топлотехнически съоръ
жения, инсталации и мрежи, като спазва технологичната последователност
33.5. Използва по предназначение средствата за противопожарна и аварийна
безопасност
33.6. Посочва рисковете от замърсяване на околната среда и дейностите
за опазването є
33.7. Събира и съхранява опасните продукти, спазвайки технологията за
събиране и рециклиране
33.8. Попълва протокол с резултатите от извършената профилактика, при
необходимост и в електронен вариант

34. Ремонтира топлотех 34.1. Обяснява организацията на ремонтните дейности в съответствие с
н и че ск и с ъ ор ъ жен и я, техническата и технологичната документация на съоръжения от топлопре
инсталации и мрежи
носни мрежи, абонатни станции, отоплителни, вентилационни, климатични
и хладилни инсталации
34.2. Описва начините за съхранение на съоръжения, инструменти, уреди
и стендове според вида им
34.3. Описва възможните повреди и дефекти в топлотехнически съоръжения,
инсталации и мрежи
34.4. Отстранява установените при задължителните проверки повреди в
съоръжения, арматура и тръбопроводи, като спазва изискванията за ка
чество и безопасност
34.5. Извършва ремонтните операции, без да замърсява околната среда
34.6. Попълва протокол за извършен ремонт
За усвояване на компетенциите и постигане на
резултатите от ученето по специалност 5220408
„Възобновяеми енергийни източници“ при раз
работване на учебните програми обучаващите
институции включват задължително по теоре
тично и практическо обучение следните теми:
1. Теоретичната част на обучението за мон
тажник на котли и печки на биомаса включва
знания за състоянието на пазара на биомаса, за
екологичните аспекти, за горивата от биомаса,
логистиката, противопожарната защита, свър
заните субсидии, горивната техника, горивните
системи, за оптимални хидравлични решения,
за технико-икономически анализ, както и проек
тиране, монтаж и поддръжка на котли и печки
на биомаса. Обучението следва да осигурява
също добро познаване на евентуални европей
ски стандарти за съответната технология и за
горива от биомаса, например гранули, както и

за свързаното с проблематиката за биомасата
национално и общностно законодателство.
2. Теоретичната част от обучението за монтаж
ник на термопомпи включва знания за състояни
ето на пазара на термопомпи, за температурите
на геотермалните ресурси и на повърхностните
източници в различните региони, за определянето
на топлопроводността на почвата и скалите, за
разпоредбите относно използването на геотер
ма лни ресу рси, за тех нико-икономи ческата
ефективност на използването на термопомпи
в сгради и определянето на най-подходящата
термопомпена система, както и знания относно
съответните технически изисквания, правила за
безопасност, филтриране на въздуха, свързване
с топлинния източник и конфигуриране на сис
темата. Обучението следва да осигурява също
добро познаване на всички европейски стандарти
за термопомпи, както и на съответното нацио
нално и общностно законодателство.
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Монтажникът следва да притежава следните
умения:
– основно разбиране на физическите и работ
ните принципи на термопомпите, включително
характеристиките на термопомпения цикъл: въп
росите, свързани с възможно по-ниски температу
ри на подаваната топлина и възможно по-високи
температури на топлинния източник и влиянието
им върху ефективността на системата, определяне
на коефициента на трансформация (COP) и на
сезонния коефициент на трансформация (SPF);
– разбиране на частите на термопомпата и
на тяхната роля в термопомпения цикъл, вклю
чително компресора, разширителния вентил,
изпарителя, кондензатора, крепежните елемен
ти и фитингите, смазочното масло, хладилния
агент, прегряването и подохлаждането, както
и възможностите за охлаждане с термопомпи;
– умение за избор на типоразмера на еле
ментите на термопомпите в типични монтажни
ситуации, включително определяне на типичните
стойности на топлинния товар на различни сгра
ди, както и за битово горещо водоснабдяване,
определяне на мощността на термопомпата на
база на топлинния товар за битово горещо водо
снабдяване, на база на топлинната инертност на
сградата и при прекъсваем режим на ползването
на електроенергия; определяне на буферния ре
зервоар, на неговия обем, както и на вписването
му във вторичен отоплителен кръг.
3. Теоретичната част на обучението за монтаж
ник на слънчеви фотоелектрични преобразува
тели и слънчеви топлинни инсталации следва
да дава обща представа за пазарната ситуация
по отношение на разглежданите съоръжения
и сравнения за разходи – доходоносност, като
и да включва екологични аспекти, елементи,
характеристики и оразмеряване на системите за
слънчева енергия, точен избор на подходящи сис
теми и оразмеряване на елементите, определяне
на топлинния товар, противопожарна защита,
свързани субсидии, а също и проектиране, мон
таж и поддръжка на слънчеви фотоелектрични
преобразуватели и слънчеви топлинни инста
лации. Обучението следва да осигурява също
добро познаване на европейските стандарти за
съответната технология, на сертификационни
инстру менти, като например Solar Keymark,
както и на свързаното със слънчевата енергия
национално и общностно законодателство.
Монтажникът следва да притежава следните
умения:
– умения за безопасна работа при използване
на необходимите инструменти и оборудване и
прилагане на кодексите и стандартите за безопас
ност, както и идентифициране на водопроводни,
електротехнически и други рискове, свързани
със слънчевите инсталации;
– умения за идентифициране на системите
и на специфичните за активните и пасивните
системи елементи, включително проектиране
по машинната част и определяне на мястото на
елементите и разположението и конфигурацията
на системата;
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– умения за определяне на необходимата
площ за монтажа, на ориентацията и наклона
на фотоелектричните и топлинните слънчеви
колектори, като се вземат под внимание за
сенчването, достъпът до слънчевата радиация,
здравината на конструкцията, съответствието на
начина на монтаж с особеностите на сградата
или климата, както и за идентифициране на
различните методи за монтаж, подходящи за
видовете покриви и укрепването на необходимите
за монтажа съоръжения; и
– специално за слънчевите фотоволтаични
системи са необходими също умения за приспо
собяване на електротехнически проекти, вклю
чително определяне на проектните стойности
на големината на тока, избор на подходящи
видове проводници и на параметрите на всяка
електрическа верига, определяне на подходящия
типоразмер, параметри и разположение на всички
съответни съоръжения и подсистеми и избор на
подходяща точка на свързване.
5. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в учеб
ни кабинети, а по учебна практика – в учебни
работилници.
Обучението по практика може да се осъ
ществява както в собствена, така и в наета база,
която отговаря на посочените условия.
5.1. Учебен кабинет
Обзавеждането включва: работно място на
обу чаващия (работна маса и стол), работно
място за всеки обучаван (работна маса и стол),
учебна дъска (електронна), мебели (шкафове за
различни цели), екран и стойки за окачване на
табла, чартборд и учебнотехнически средства
(видеотехника, компютър, мултимедия и интер
нет); комплекти техническа документация (пра
вилници; инструкции; проекти; работни карти;
нарядни бланки и др.), съвременна справочна и
каталожна литература, приложен софтуер, из
ползван в различните специалности, електронна
професионална библиотека.
Към учебния кабинет задължително има и
хранилище за съхраняване на учебнотехническите
средства и техниката.
За постигане целите на обучението обучава
щите институции, които провеждат обучение за
професията „Монтьор на енергийни съоръжения
и инсталации“, имат задължително обзаведени
учебни кабинети по учебните предмети от общата
и специфичната задължителна професионална
подготовка.
За онагледяване на обучението са необходи
ми: табла, схеми, слайдове; действащи макети,
модели и реални образци; учебни видеофил
ми; програмни продукти; електронни уроци,
каталози, инструкции, справочници, фирмени
материали и др.
5.2. Учебна работилница (лаборатория)
За обу чение по професията „Монтьор на
енергийни съоръжения и инсталации“ са необ
ходими учебни работилници по: шлосерство;
общомонтажни операции и технически измерва
ния; заваряване; монтаж, обслужване и ремонт
на съоръженията от различните специалности.
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Всички учебни работилници се обзавеждат с
машини и съоръжения, демонстрационни макети
и модели, действащи образци на конструкции
енергийна техника, онагледяващи табла, учебни
видеофилми, програмни продукти, електронни
уроци, съобразени с формирането на практически
умения у обучаваните, мултимедийна техника.
Учебната работилница осигурява работни
места за всичк и обу чавани и едно работно
място за учителя, които да са в съответствие
с изискванията за извършване на монтьорска
дейност и с методическите изисквания. За ра
ботно място се счита площта, върху която се
намират машини, съоръжения и др., необходими
за конкретната работа.
5.2.1. Учебна работилница по шлосерство
Обзавеждане: работно място с менгеме – за
всеки обучаван; настолна пробивна машина;
механична ножовка; шмиргел; ръчна електри
ческа пробивна машина; набор инструменти за:
очертаване и измерване; изпиляване, пробиване,
изсичане, рязане със и без снемане на стружка,
нарязване на резби, шабероване, райбероване,
нитачка.
5.2.2. Учебна работилница по общомонтажни
операции и технически измервания
Обзавеждане: работно място за всеки обуча
ван – с менгеме; комплект монтажни и шлосерски
инструменти; специализирани инструменти –
микрометър, индикатор, вътромер, хлабиномер,
електронни и ултразвукови измервателни уреди,
лазерни нивелири и рулетки; клещи за зегерки,
скоба за изваждане на лагери, преса за набиване,
динамометричен ключ и др.; ръчна електрическа
пробивна машина; комплект за изваждане на
шпилки; хидравличен крик.
5.2.3. Учебна работилница по заваряване
Обзавеждане:
• за електродъгово заваряване: работно място
(пост) със заваръчен апарат, гъвкави кабели,
захранващо електрическо табло, заваръчна маса
с бордови смукател и вентилатор за местна
вентилация;
• за газо-кислородно заваряване и спояване
на медни тръби: работно място (газозаваръчен
пост) със заваръчна маса с бордови смукател
и вентилатор, стойка за закрепване, заваръчен
агрегат за ацетилен (аргонов с телоподаващо
устройство); маркучи и бутилки за кислород,
горивен газ и аргон, комплект горелки, резачи;
• инструменти: тръборез, тръбоогъвачка, пру
жина за огъване на медни и пластмасови тръби,
експандер, конусна дъска, клещи, чукчета за шла
ка, телена четка, секачи, шлосерски чукове и др.;
• специализирани лични предпазни средства.
Учебната работилница отговаря на норма
тивните изисквания за вентилация, осветление,
противопожарна и аварийна безопасност.
5.3. Специализирана учебна база
Обзавеждане на учебна работилница по мон
таж, обслужване и ремонт на съоръженията от
топло-, ядрена и хидроенергетика
Работилницата се обзавежда като механична
работилница на термичните електроцентрали
(ТЕЦ, АЕЦ и ВЕЦ) на територията (площадката)
на базова електроцентрала.
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В помещението се обособяват:
• работно място (шлосерска маса с тръбно и
шлосерско менгеме) – за всеки обучаван;
• място за измерване на експозиции с йони
зационни камери за индивидуален дозиметричен
контрол и за установяване на радиоактивни за
мърсявания (за специалност „Ядрена енергетика“).
Обзавеждане на учебната работилница:
• съоръжения, детайли и елементи от: помпи,
компресори, вентилатори, горелки, ежектори,
филтри, топлообменни апарати; парна/водна тур
бина, парогенератор, кондензатор; фотоволтаици,
слънчеви колектори, тръбопроводна арматура за
ниско и високо налягане и др.;
• инструменти: шлосерски, електротехнически
и специализирани монтьорски; шаблони; уреди
и инструменти за технически измервания;
• технически средства за измерване, автома
тично управление и контрол на топлинни про
цеси: налягане, температура, разход, пропуски и
концентрация на газове, шум, ниво, радиация;
• специални приспособления и инструменти
за топло- и ядрената енергетика: универсална
траверса, контейнер за шпилки, тави, метални
палети, сапани, паяци, шегели и болтове с халка,
динамометрични ключове, пневматични гайко
верти, приспособления с индикаторни часовници,
хидрозатвори, дозиметри, радиометри;
• монтажно скеле и стълби, лични предпазни
средства.
Обзавеждане на учебна работилница по мон
таж, обслужване и ремонт на съоръженията от
газова техника:
• газови уреди за: готвене, местно локално
отопление, подгряване на вода за битови нужди
и отопление;
• съоръжения, детайли и макети от: газови
уреди, сградни и промишлени газови инсталации,
газорегулаторен пункт, спирателна, регулираща
и предпазна арматура, газозамерно табло, го
ривна техника;
• агрегат за челно заваряване с топъл елемент
и/или заваряване чрез електросъпротивителни
фитинги за полиетиленови тръби и необходимите
приспособления;
• инструменти за: рязане и огъване на тръ
би, нарязване на тръбни резби, студена пресова
сглобка, пробиване на отвори и издълбаване на
канали в строителни конструкции, електротехни
чески дейности, строителни и зидаро-мазачески
дейности, изпълнение на шлосерски и монтаж
но-демонтажни операции;
• технически средства за измерване и контрол
на налягане, температура, разход, пропуски и
концентрация на газове;
• монтажно скеле и стълби; лични предпазни
средства;
• инсталация и депо за захранване с втечнени
въглеводородни газове.
В у чебната работилница по монта ж, об
служване и ремонт на съоръженията от газова
техника се предвижда изграждане на система за
аварийна вентилация, система за сигнализация
при обгазяване, за да се изпълнят специфичните
изисквания за пожарна и аварийна безопасност.
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Обзавеждане на учебна работилница по мон
таж, обслужване и ремонт на съоръженията за
производство на енергия от ВЕИ:
• учебни макети и съоръжения, детайли и
елементи от: слънчеви колектори, фотоволтаици,
ветрогенератори, термопомпи, котли утилизато
ри, помпи, компресори и вентилатори; горивни
устройства за течни и газови биогорива; топло
обменни апарати и др.;
• спирателна, регулираща и предпазна арма
тура; автоматични уреди за инсталациите;
• инструменти за: рязане и огъване на тръби,
нарязване на тръбни резби, конусни съединения и
съединения „профипрес“, инструменти и машини
за листов материал и изолации, пробиване на
отвори и издълбаване на канали в строителни
конструкции, електротехнически дейности, стро
ителни и зидаро-мазачески дейности, изпълнение
на шлосерски и монтажно-демонтажни операции;
• технически средства за измерване и контрол
на: налягане, температура, разход, пропуски и
концентрация на газове, шум, ниво, параметри
на вятъра и др.;
• монтажно скеле и стълби; лични предпазни
средства.
За специалността „Топлотехника“ се препо
ръчва да се обзаведат отделни специализирани
учебни работилници.
Обза веж да не на у чебна рабо т и л н и ца по
монтаж, обслужване и ремонт на съоръжения
от отоплителна техника:
• съоръжения, детайли и елементи от: отоп
лителни инсталации, топлопреносни мрежи,
абонатни станции; котли, помпи, компресори
и вентилатори; горивни устройства за течни и
газови горива; отоплителни тела; топлообменни
апарати; слънчеви колектори и др.;
• спирателна, регулираща и предпазна ар
матура;
• инструменти за: рязане и огъване на тръ
би, нарязване на тръбни резби, студена пресова
сглобка за полипропиленови тръби, пробиване
на отвори и издълбаване на канали в строителни
конструкции, електротехнически дейности, стро
ителни и зидаро-мазачески дейности, изпълнение
на шлосерски и монтажно-демонтажни операции;
• технически средства за измерване, автома
тично управление и контрол на топлинни про
цеси: налягане, температура, разход, пропуски
и концентрация на газове, шум, ниво;
• монтажно скеле и стълби, лични предпазни
средства.
Обза веж да не на у чебна рабо т и л н и ца по
монтаж, обслужване и ремонт на съоръжения
от хладилна техника:
• домашни абсорбционни и компресорни
хладилници; агрегати от хладилници; елементи
на електрическата инсталация; различни херме
тични компресори;
• хладилна мебел за търговската мрежа;
сглобяема хладилна камера с хладилен агрегат
(ниско- и среднотемпературна); автоматика за
хладилни камери и елементи на електрическата
инсталация;
• автономни к лиматизатори: прозоречни,
„Сплит система“; стенд на автоклиматик;
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• съоръжения, детайли и елементи от про
мишлени хладилни инсталации: помпи, вентила
тори, компресори; топлообменници, спирателна,
регулираща и предпазна арматура; автоматични
уреди за инсталациите;
• инструменти за: рязане и огъване на тръби,
нарязване на тръбни резби, конусни съединения,
инструменти и машини за листов материал и
изолации, пробиване на отвори, електротехни
чески дейности, изпълнение на шлосерски и
монтажно-демонтажни операции;
• технически средства за измерване и контрол
на налягане, температура, влажност, разход,
скорост на въздуха, пропуски на хладилен агент,
концентрация на разтвори, шум, ниво;
• специализирани уреди и стендове за: изтег
ляне и рециклиране на фреон, вакуумиране и
зареждане на хладилна инсталация, манометри
чен блок, електронна везна, ханзел вентил и др.
В учебната работилница по монтаж, обслуж
ване и ремонт на съоръженията от хладилната
техника се предвижда изграждане на система за
аварийна вентилация при обгазяване, за да се
изпълнят специфичните изисквания за пожарна
и аварийна безопасност.
Обзавеждане на учебна работилница по мон
таж, обслужване и ремонт на съоръженията от
климатична и вентилационна техника:
• автономни к лиматизатори: прозоречни,
„Сплит система“;
• стенд на автоклиматик;
• климатична инсталация;
• съоръжения, детайли и елементи от: кли
матични и вентилационни инсталации, слънчеви
и фотоволтаични инсталации, спирателна, ре
гулираща и предпазна арматура, автоматични
уреди за инсталациите;
• инструменти за: рязане и огъване на тръби,
нарязване на тръбни резби, конусни съединения,
инструменти и машини за листов материал,
пробиване на отвори, електротехнически дей
ности, строителни и зидаро-мазачески дейности,
изпълнение на шлосерски и монтажно-демон
тажни операции;
• технически средства за измерване и контрол
на налягане, температура, влажност, разход,
скорост на въздуха, пропуски и концентрация
на газове, шум, ниво;
• специализирани уреди и стендове за: из
тегляне и рециклиране на фреон, вакуумиране
и зареждане на хладилна инсталация, маноме
тричен блок и др.
Обзавеж дане на у чебна работилница/ла
боратория по монтаж, обслужване и ремонт
на съоръжени я от възобновяеми енергийни
източници, включително на котли и печки за
биомаса, термопомпи, повърхностни геотермални
инсталации, слънчеви фотоволтаични системи
или слънчеви топлинни инсталации.
Обучаващата институция трябва да притежава
адекватни технически средства за осигуряване на
практическо обучение, включително лабораторно
оборудване и стендове или съответни съоръжения
за осигуряване на практическо обучение.
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Учебните работилници се осигуряват с мате
риали и консумативи, необходими за изпълнение
на учебно-производствените задачи, с комплекти
техническа документация (правилници, инструк
ции, проекти, работни карти, нарядни бланки и
др.), справочна и каталожна литература.
6. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията
„Монтьор на енергийни съоръжения и инстала
ции“ се извършва от лица с образователно-квали
фикационна степен „магистър“ или „бакалавър“
по специалности от професионални направления
„Машинно инженерство“, „Общо инженерство“,
„Материали и материалознание“, „Електротех
ника, електроника и автоматика“, „Енергетика“
от област на висше образование „Технически
науки“ и по специалности от професионално
направление „Икономика“ от област на висше
образование „Социални, стопански и правни
науки“ от Класификатора на областите на висше
образование и професионалните направления,
приет с ПМС № 125 от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от
2002 г.), и съответстващи на учебните предмети
(модули) от професионалната подготовка.
В случаите, когато обучаваните получават
правоспособност за упражняване на съответната
специалност, обучаващите следва да притежават
съответната правоспособност от същата или повисока степен.“

Допълнителна разпоредба
§ 4. Тази наредба въвежда изискванията
на Приложение ІV „Сертифициране на мон
та ж ници“ към Директива 2009/28/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 23
април 2009 г. за насърчаване използването
на енергия от възобновяеми източници и за
изменение и впоследствие за отмяна на ди
рективи 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО.
Заключителна разпоредба
§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 21,
ал. 5 от Закона за енергията от възобновяеми
източници и чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16,
т. 7 от Закона за народната просвета.
Министър:
Сергей Игнатов
7658

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
Инструкция за изменение на Инструкция № 1
от 2007 г. за прилагане на Наредбата относно
реда за назначаване и приемане на почетни (нещатни) консулски длъжностни лица
(ДВ, бр. 4 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 след думата „назначаването“ се
поставя запетая и се добавя думата „приема
нето”, а след думите „в чужбина” се добавя
„и на други държави в Република България”.
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2. Алинея 3 се отменя.
§ 2. В чл. 4, ал. 5 след думите „дирекция
„Консулски отношения“ се поставя запетая,
а думите „и чрез последната“ се заменят с
„а извън системата на Министерството на
външните работи“ и по-нататък в същата али
нея думите „Национална служба „Сигурност“
при Министерството на вътрешните работи“
се заменят с „Държавна агенция „Национална
сигурност“.
§ 3. В чл. 9 ал. 1 се изменя така:
„(1) При получаване на уведомление по
чл. 25 от Виенската конвенция за консул
ските отношения териториалната дирекция
подготвя мотивиран доклад за прекратяване
на функциите на почетното (нещатно) консул
ско длъжностно лице, съгласуван с дирекция
„Консулски отношения“.“
§ 4. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „дирекция „Държавен
протокол“ се заменят с „компетентната те
риториална дирекция“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Териториалната дирекция съгласува
предложението с дирекция „Консулски отно
шения“, с Министерството на отбраната и с
Държавна агенция „Национална сигурност“
и изготвя проект на доклад до Министерския
съвет на Република България.“
3. В ал. 4 думите „дирекция „Държавен
протокол“ се заменят с „компетентната те
риториална дирекция“.
§ 5. В чл. 15, ал. 1 думите „дирекция „Дър
жавен протокол“ се заменят със „съответната
териториална дирекция“.
§ 6. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) При наличие на предпоставки
за прекратяване на функциите на почетно
консулско длъжностно лице на друга държава,
в съответствие с разпоредбите на чл. 25 от
Виенската конвенция за консулските отноше
ния, компетентната териториална дирекция
подготвя мотивиран доклад до министъра
на външните работи, съгласуван с дирекция
„Консулски отношения“.
(2) Въз основа на мотивирания доклад
по ал. 1 и след писмено разпореждане на
министъра на външните работи територи
алната дирекция провежда съгласувателната
процедура съгласно Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата адми
нистрация.“
§ 7. В допълнителната разпоредба думите
„чл. 31 от Устройствения правилник на Ми
нистерството на външните работи“ се заменят
с „чл. 26, ал. 2, т. 1 и 3 и ал. 3, т. 5, 6 и 7 от
Устройствения правилник на Министерството
на външните работи (ДВ, бр. 105 от 2011 г.)“.
Министър:
Николай Младенов
7579
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО
РЕГУЛИРАНЕ
МЕТОДИКА
за определяне на допустимите размери на технологични разходи при пренос, разпределение
и съхранение на природен газ

Общи положения
1. С тази методика се определят:
а) използваният от Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране (комисията) ме
тод за определяне на допустимите размери на
технологичните разходи на природен газ при
пренос, разпределение и съхранение на природен
газ (технологични разходи);
б) периодите, за които комисията определя
допустимите размери на технологичните разходи.
2. Технологични разходи са разходите на при
роден газ, които са присъщи на технологичния
процес при пренос, разпределение и съхранение
на природен газ. Енергийните предприятия имат
право да възстановяват тези разходи чрез цената за
пренос, разпределение и съхранение на природен
газ съгласно чл. 18, ал. 4, чл. 20, ал. 3 и чл. 22,
ал. 3 от Наредбата за регулиране на цените на
природния газ, приета с ПМС № 131 от 2004 г.
Допустимите технологични разходи се утвържда
ват от Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране (ДКЕВР).
3. Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране определя размера на технологичните
разходи като процент от пренесения и съхранен
природен газ.
Методи за определяне на допустимите размери
на технологичните разходи на природен газ при
пренос, разпределение и съхранение
I. При определянето на технологичните раз
ходи комисията:
1. Анализира статистическа информация за
технологичните разходи на всяко енергийно
предприятие.
2. Отчита фактически достигнатото ниво на
технологичните разходи от съответното енер
гийно предприятие.
3. Отчита възможностите за намаляване на
технологичните разходи в резултат на реализи
ране на одобрените от комисията инвестиции за
съответното енергийно предприятие.
4. При наличие на данни извършва сравни
телен анализ с технологичните разходи в мрежи
със сходни технически характеристики.
5. Използва отчетни данни за средногодишните
технологични разходи за годината.

II. Оценка на допустимите технологични
разходи при пренос на природен газ
1. Събрани статистически данни за последните
пет години от оператора на преносната мрежа за:
– технологични разходи на газ на камери за
пускане и приемане на почистващо и интели
гентно бутало;
– технологични разходи на газ за подгряване
на АГРС;
– технологични разходи на газ при врязвания
за развитие на преносната мрежа;
– дисбаланс от допустимите грешки при
измервания вход/изход.
2. Достигнато ниво на технологични разходи
на газ за последната година.
3. Налични данни от извършен сравнителен
анализ с други газопреносни мрежи.
4. Технологичните разходи се определят като
процент от пренесения природен газ.
III. Оценка на допустимите технологични
разходи при разпределение на природен газ
1. Събрани статистически данни за последните
пет години при разпределение на природен газ
от оператора на разпределителната мрежа за:
технологични разходи на газ при врязвания за развитие на газоразпределителната
мрежа;
технологични разходи на газ от нехерметичност на мрежите;
технологични разходи на газ за подгряване;
технологични разходи на газ за продухване на мрежите;
технологични разходи на газ при ремонт
и п рофи лак т ика на съоръжени я та на
мрежата:
технологични разходи за транспорт;
технологични разходи за акциз.
2. Дисбаланс от допустимите грешки при
измервания вход/изход.
3. Достигнато ниво на технологични разходи
на газ за последната година.
4. Налични данни от извършен сравнителен
анализ с други газоразпределителни мрежи.
5. Технологичните разходи се определят като
процент от пренесения природен газ.
ІV. Оценка на допустимите технологични
разходи при съхранение на природен газ
1. Технологични разходи при експлоатацията
на сондажния фонд.
2. Дисбаланс от грешки при измервания вход/
изход на газохранилището.
3. Налични данни от извършен сравнителен
анализ с други газохранилища.
4. Достигнато ниво на технологични разходи
за последната година.
5. Технологичните разходи се определят като
процент от съхранения природен газ.
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Периоди, за които комисията определя допустимите размери на технологичните разходи
V. За целите на ценообразуването комисията
определя средногодишни технологични разходи
за всяка ценова година от регулаторния период
на отделните енергийни предприятия.
Тази методика е приета на основание чл. 21,
ал. 1, т. 16 от Закона за енергетиката с прото
колно Решение № 117 от 16.07.2012 г. на ДКЕВР.

7498

Председател:
А. Семерджиев

МЕТОДИКА
за компенсиране на разходите на обществения
доставчик и крайните снабдители, произтичащи
от наложени им задължения към обществото
за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени от възобновяеми енергийни
източници и от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа
енергия
І. Общи положения
1. С методиката се определят обхватът, редът
за установяване и начините за компенсиране
на разходите на обществения доставчик (ОД)
и крайните снабдители (КС), произтичащи от
наложени им задължения към обществото.
2. Методиката е разработена с оглед:
2.1. формулиране на стандартни и прозрачни
правила при компенсиране разходите на енер
гийните предприятия, произтичащи от наложени
им задължения към обществото;
2.2. осигуряване на балансирано изменение на
цените на крайните потребители, като се отчи
тат задълженията на обществения доставчик и
крайните снабдители, свързани със задълженията
към обществото;
2.3. осигуряване на справедливо прехвърляне
на разходите за изкупуване на електрическа енер
гия по преференциални цени от възобновяеми
енергийни източници (ВИ) и от високоефективно
комбинирано производство на топлинна и елек
трическа енергия върху всички потребители на
електрическа енергия.
ІІ. Ред за установяване и признаване на разходите на преносното предприятие, обществения
доставчик и крайните снабдители, произтичащи
от наложени им задължения към обществото
за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени от ВИ и от високоефективно
комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия
1. До 31.01 на текущата година производителите
на електрическа енергия от ВИ и от високоефек
тивно комбинирано производство на топлинна
и електрическа енергия представят на КС и ОД
своите месечни прогнози за очакваното количе
ство електрическа енергия, което ще произведат
за следващия ценови период. Крайният срок за
подписване на спецификациите към договорите
за покупко-продажба на електрическа енергия
(спецификации) за второто полугодие на текущата
година и за първото полугодие на следващата
година е 15.02 на текущата година.
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2. КС и ОД изготвят обобщени справки, които
се прилагат към заявлението за утвърждаване на
цени на електрическата енергия за прогнозните
количества електрическа енергия, произведени
и предложени за продажба съгласно специфи
кациите от:
– възобновяеми източници в зависимост от
вида на първичните енергийни източници за
ценовия период, включително за ВИ, които се
очаква да бъдат присъединени към електропре
носната и/или електроразпределителната мрежа;
– високоефективно комбинирано производ
ство на топлинна и електрическа енергия по
производители за ценовия период, включително
за тези, които се очаква да бъдат присъединени
към електропреносната и/или електроразпреде
лителната мрежа.
ІІІ. Определ яне на добавката за зелена
енергия и добавката за енергия от високоефективно комбинирано производство и начина за
включването им към цената за пренос през
електропреносната мрежа
1.1. Добавката за зелена енергия се определя
като разлика между разходите за производство
на електрическа енергия от възобновяеми из
точници, изчислени по преференциални цени, и
разходите за производство на електрическа енер
гия от възобновяеми източници по базисна цена.
1.2. Базисната цена се определя като сред
нопретеглена прогнозна цена на енерги ята,
произвеждана от кондензационни централи и
ВЕЦ над 10 МВт за съответния ценови период.
1.3. Добавката за зелена енергия към цената
за пренос се изчислява на база прогнозните ко
личества електрическа енергия от справките на
ОД и КС и утвърдените преференциални цени
по видове производители за ценовия период.
1.4. Добавката за зелена енергия, която все
ки потребител, присъединен към съответната
мрежа, ще заплаща към цената за пренос през
електропреносната мрежа, се определя по след
ната формула:
Д зел.=

Рви − Рбаз .
,
Едос .

където:
Д зел. е добавка за зелена енергия, която всеки
потребител, присъединен към съответната мре
жа, заплаща към цената за пренос, лв./МВтч;
Р ви – планирани разходи на ОД и КС за по
купка на електрическа енергия от ВИ, изчислени
по преференциални цени, лв.;
Р баз. – планирани разходи на ОД и КС за по
купка на електрическа енергия от ВИ, изчислени
по базисна цена, лв.;
Е дос – планирани количества електрическа
енерг и я, дос та вен и в елек т роп реносната и
електроразпределителните мрежи за продажба
и пренос, МВтч.
2. Определяне на добавката за енергия от
високоефективно комбинирано производство.
2.1. С решение на ДКЕВР се определят пре
ференциалните цени на електрическата енергия,
произведена по комбиниран начин от централите
с комбинирано производство на електрическа и
топлинна енергия, които съгласно чл. 33, ал. 3 от
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Закона за енергетиката (ЗЕ) включват и добавка
към индивидуалните разходи за производство на
съответния производител.
2.2. Добавката за енергия от високоефективно
комбинирано производство, която всеки потре
бител, присъединен към съответната мрежа, ще
заплаща към цената за пренос през електропре
носната мрежа, се определя по следната формула:
n

Д век.=

∑
i =1

Еiзакупена * Дiчл.33отЗЕ .
Едос.

,

където:
Д век. е добавка за енергия от високоефективно
комбинирано производство, която всеки потре
бител, присъединен към съответната мрежа,
заплаща към цената за пренос, лв./МВтч;
Еiзакупена – прогнозни количества електрическа
енергия от високоефективно комбинирано про
изводство на топлинна и електрическа енергия,
планирани за закупуване от ОД и КС от i-тия
производител през ценовия период, МВтч;
Дiчл. 33отЗЕ – добавка по чл. 33, ал. 3 ЗЕ, опре
делена на i-тия производител, лв./МВтч;
n – брой на производителите на електрическа
енергия от високоефективно комбинирано про
изводство на топлинна и електрическа енергия,
присъединени към мрежата на ОД и КС през
ценовия период, включително тези, които се
очаква да бъдат присъединени;
Е дос. – прогнозни количества електрическа
енерг и я, дос та вен и в елек т роп реносната и
електроразпределителните мрежи за продажба
и пренос, МВтч.
3. Разходите, свързани със задължения към
обществото, които се включват в необходимите
годишни приходи на „НЕК“ – ЕАД, в качеството
му на преносно предприятие, се определят от
ДКЕВР за всеки ценови период.
3.1. Разходите на ОД и КС, свързани със
задължения към обществото, които не се въз
становяват, съгласно настоящата методика се
включват в необходимите им годишни приходи,
определени от ДКЕВР за всеки ценови период.
4. В решението за цени на електрическата енер
гия ДКЕВР определя като отделни компоненти
към цената за пренос през електропреносната
мрежа добавката за зелена енергия и добавката
за енергия от високоефективно комбинирано
производство.
5. Добавката за зелена енергия и добавката
за енергия от високоефективно комбинирано
производство се заплащат от:
5.1. всички потребители, присъединени към
електропреносната и/или електроразпределител
ните мрежи на база консумираното количество
електрическа енергия;
5.2. търговците на електрическа енергия за
количествата, предназначени за износ.
ІV. Компенсиране и възстановяване на разходите за закупуване от ОД и КС на електрическа
енергия от ВИ и високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа
енергия
1. Начините на разплащане между произво
дителите на електрическа енергия по преферен
циални цени (ВИ и високоефективно комбини
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рано производство на топлинна и електрическа
енергия) и ОД, преносното предприятие, ЕРД и
КС се уреждат съгласно Правилата за търговия
с електрическа енергия, като въз основа на тях
се сключват договорите за изкупуване на елек
трическа енергия.
2. ОД, ЕРД и КС изготвят месечни справки,
които представят на преносното предприятие,
до 4-то число на месеца, следващ отчетния,
както следва:
2а. За закупените количества и направени
разходи за ВИ (приложение № 2) и високоефек
тивно комбинирано производство на топлинна и
електрическа енергия (приложение № 3) на осно
ва на изплатените от обществения доставчик и
крайния снабдител фактури за съответния месец.
2б. ЕРД изготвя и представя справка (прило
жение № 1) за отчетни количества електрическа
енергия, произведена от производители и пре
минала към електроразпределителната мрежа
и обмена със съседни дружества.
3. Преносното предприятие извършва еже
месечно обобщение на данните за приходите и
разходите за „зелена енергия“ и „високоефек
тивно комбинирано производство“ от клиенти,
п рисъединени к ъм м реж и те на п реносното
предприятие и мрежите на разпределителните
предприятия, въз основа на които се извършва
взаимна компенсация на получените приходи и
платените разходи.
4. Преносното предприятие извършва обобще
ние на данните относно действителните приходи
и разходи за „задължения към обществото“,
която е неразделна част от заявлението за цени
за съответната година.
5. Преносното предприятие ежемесечно въз
становява на обществения доставчик и на всеки
един от крайните снабдители разликата между
индивидуалните му действителни разходи за за
купуване на електрическа енергия, произведена
от ВИ, и разходите по базисна цена по следната
формула:

∑ ПП = E * ( Ц инд .преф. − Ц баз . ) ,
където:

Σпп е индивидуалната сума, която преносното
предприятие възстановява на обществения дос
тавчик и крайните снабдители за количествата
енергия, закупена от ВИ, лв.;
Е – енергията, която общественият доставчик
и крайните снабдители купуват от ВИ, присъе
динени към тяхната мрежа, МВтч;
Ц инд.преф. – индивидуалните цени, по които
общественият доставчик и крайните снабдители
купуват електрическа енергия от ВИ, присъеди
нени към тяхната мрежа, лв./МВтч;
Цбаз. – базисна цена, лв./МВтч.
6. Преносното предприятие ежемесечно въз
становява на обществения доставчик и крайните
снабдители разходите му за заплащане на до
бавката по чл. 33, ал. 3 ЗЕ, определена за всеки
производител, от който закупува електрическа
енергия от високоефективно комбинирано про
изводство по следната формула:
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m

ПП

= ∑ Ejза купена * Дjчл .33 отЗЕ . ,
j =1

където:

Σпп е индивидуалната сума, която преносното
предприятие възстановява на обществения дос
тавчик и крайните снабдители за количествата
енергия, закупена от производители с високо
ефективно комбинирано производство, лв.;
Еj закупена – отчетени количества електрическа
енергия от високоефективно комбинирано про
изводство на топлинна и електрическа енергия,
закупени от обществения доставчик и крайните
снабдители от j-тия производител, присъединен
към електропреносната и/или електроразпреде
лителната мрежа, МВтч;
Дj чл.33отЗЕ – добавка по чл. 33, ал. 3 ЗЕ, опре
делена на j-тия производител, лв./МВтч;
m – брой на производителите на електрическа
енергия от високоефективно комбинирано про
изводство на топлинна и електрическа енергия,
присъединени към електропреносната и/или
електроразпределителната мрежа.
7. Преносното предпри ятие изготвя еже
месечни отчети за приходите, класифицирани
като задължения към обществото, респективно
възстановените разходи на обществения дос
тавчик и крайните снабдители при спазване на
разпоредбите в тази методика. Приходите от
добавките към цената за пренос възстановяват
само действително извършени разходи за про
изводство на енергия от ВИ и високоефективно
комбинирано производство (ВЕКП).
8. Преносното предпри ятие възстановява
ежемесечно през ценовия период на обществе
ния доставчик и крайните снабдители до 1/12 от
утвърдените индивидуални годишни прогнозни
разходи, класифицирани като „разходи за задъл
жения към обществото“, за съответния ценови
период на база решение на ДКЕВР за този период.
9. Преносното предпри ятие възстановява
разходи, произтичащи от задължения към об
ществото на обществения доставчик и крайните
снабдители за действителни плащания, извърше
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ни по време на текущия ценови период в рам
ките на определените средства, при прилагане
на разпоредбите на т. 9.
10. В случай че необходимата сума за възста
новяване на разходи, произтичащи от задължения
към обществото, надвишава максимално допус
тимата стойност по т. 9, преносното предприятие
извършва пропорционално компенсиране на
обществения доставчик и крайните снабдители,
при условие че месечните приходи надвишават
месечните разходи.
11. Пропорционалното разпределение на раз
ходите, класифицирани като „задължение към
обществото“, между обществения доставчик и
крайните снабдители се извършва на база утвър
дените от ДКЕВР индивидуални разходи спрямо
утвърдената обща стойност на тези разходи за
съответния ценови период.
12. В случаите, когато е налице разлика между
планирани и действителни плащания за „разходи
за задължения към обществото“, съответното
енергийно предприятие може да предяви искане
за признаване на разликата, която се отразява
в необходимите годишни приходи за следващ
ценови период.
13. Справките по т. 2 се подписват от лице с
представителна власт в дружеството – общест
вен доставчик, ЕРД и КС, и се представят на
преносното предприятие.
14. За сумите, подлежащи на възстановяване,
се подписва двустранен протокол, въз основа на
който се извършва разплащането (приложение № 4).
V. Изисквания за предоставяне на информация в ДКЕВР
Преносното предприятие, ОД, ЕРД и КС
представят в комисията като неразделна част от
заявленията за цени годишна обобщена справка
относно получените приходи и извършените
разходи, свързани с предмета на тази методика.
Тази методика е приета с протоколно Решение
№ 117 от 16.07.2012 г. на ДКЕВР.
Председател:
А. Семерджиев

Приложение № 1
СПРАВКА
от ............................................
за отчетени количества, закупени от производители, присъединени към електроразпределителната
мрежа, и обмен със съседни дружества
Отчет месец ......................
I.

II.

Показатели
Количество електрическа енергия, изкупено от производители, присъеди
нени към електроразпределителната мрежа
ВЕИ
ВЕКП
Други
Количество електрическа енергия, закупено от съседни ЕРД
ЕРД ........
ЕРД ........
ЕРД ........

Мярка

Енергия

КВтч

0

КВтч
КВтч
КВтч
КВтч
КВтч
КВтч
КВтч

0
0
0
0
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Показатели

Мярка

Енергия

Количество електрическа енергия, продадено на съседни ЕРД

КВтч

0

ЕРД ........

КВтч

ЕРД ........

КВтч

ЕРД ........

КВтч

0

ІV.

Общо електроенергия, закупена от производители, и обмен за фактуриране
на добавките към цената пренос (р.І+ р.ІІ- р.ІІІ)

КВтч

0

V.

Добавка за зелена енергия

лв./КВтч

VІ.

Добавка за високоефективно комбинирано производство

лв./КВтч

III.

VIІ. Обща стойност

лв.

0,00

За (дружество): ................
Приложение № 2
С П РА ВК А
от …………………………………………………………………….
за закупената електрическа енергия по преференциални цени от възобновяеми енергийни източници
за м. ……...20 ... г.
№

Произ
водител

Име на
Иденти
Номер
фирмата фикацио на фак
доставчик нен номер
тура
по ДДС

Дата на Енергия,
факту
кВтч
рата

Цена
лв./
КВтч

Стой ДДС,
Обща
ност без лв. стойност,
ДДС,
лв.
лв.

Разходи за закупена енергия по преференциални цени

0,00

0,00

Разходи за закупена енергия по базисна цена

0,00

0,00

Окончателна сума за възстановяване от „НЕК“ – ЕАД
За „НЕК“ – ЕАД:

0,00
За (дружество):
Приложение № 3

С П РА ВК А
от …………………………………………………………………….
за закупената електрическа енергия по преференциални цени от високоефективно комбинирано
производство
за м. ……...201 ... г.
№

Произ
водител

Име на
фирмата
доставчик

Дата на
фактурата

Количество
електричес
ка енергия,
МВтч

Добавка по
чл. 33, ал. 3
ЗЕ, лв./МВтч

Стойност
без ДДС,
лв.

Разходи за заплащане на добавката
по чл. 33, ал. 3 ЗЕ

0,00

Сума за възстановяване от „НЕК“ –
ЕАД

0,00

ДДС,
лв.

Обща
стойност,
лв.

Приложение: Копия от издадените фактури за закупената ел. енергия по доставчици.
За „НЕК“ – ЕАД:

За (дружество):
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Приложение № 4
ПРОТОКОЛ
№ …/……….г.
Настоящи я т протокол се състави меж д у
„НЕК“ – ЕАД, с ЕИК 000649348, представлявано
от .........................................................., титуляр на
лицензия за пренос №Л-147-04/17.12.2004 г.
и
……………………с ЕИК …………., представлявано
от …………………………………., титуляр на лицензия за
краен снабдител ...................... № Л .........
ОТНОСНО:
Компенсиране на разходите на …………………..(име
на дружеството) в качеството му на краен снаб
дител, произтичащи от наложени му задължения
към обществото за изкупуване на електрическа
енергия по преференциални цени от възобно
вяеми енергийни източници/високоефективно
комбинирано производство, съгласно Методика
за компенсиране на разходите на обществения
доставчик и крайните снабдители, произтичащи
от наложени им задължения към обществото
за изкупуване на електрическа енергия по пре
ференциални цени от възобновяеми енергийни
източници и от високоефективно комбинирано
производство на топлинна и електрическа енер
гия, утвърдена от ДКЕВР на основание чл. 13
ал. 5 НРЦЕЕ.
Страните се споразумяха:
„НЕК“ – ЕАД, в качеството му на преносно
предприятие, въз основа на справка, приложение
№ 2/3, неразделна част от настоящия протокол,
за количествата електрическа енергия, заку
пени от възобновяеми енергийни източници/
високоефективно комбинирано производство
на топлинна и електрическа енергия, дължи на
……………….…………. (име на дружеството) в качест
вото му на краен снабдител, за месец ……20….г.,
сума в размер ……… лв., представляващи разликата
между разходите за закупена електрическа енер
гия от възобновяеми източници по утвърдени от
ДКЕВР преференциални цени и базисната цена
съгласно чл. 35, ал. 1 ЗЕ/разходите за заплащане
на добавките по чл. 33, ал. 3 ЗЕ за електриче
ска енергия от високоефективно комбинирано
производство. Сумата е платима до 17-о число
на месеца, следващ отчетния.
Настоящият протокол се състави и подписа в
два еднообразни екземпляра – по един за всяка
от страните по него.
Приложение: Справка за закупена електриче
ска енергия по преференциални цени от възобно
вяеми енергийни източници/високоефективно
комбинирано производство през м. ….. 201 …. г.
(приложение № 2/3 от методиката).
За „НЕК“ – ЕАД:
................................
7499

За …………………….:
...............................
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ЗАПОВЕД № РД-09-1007
от 11 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 3, т. 2 и ал. 6 от
Закона за прилагане на Общите организации на
пазарите на земеделски продукти на Европейския
съюз (ЗПООПЗПЕС) и чл. 33, ал. 1 от Наредба
№ 16 от 2007 г. за подготовка и представяне
на искания до Европейската комисия относно
земеделските продукти и храни със защитени
географски означения и традиционно специфичен
характер, за контрол за съответствие с продукто
вата спецификация и поддържане на бази данни
на производителите и контролиращите лица
(ДВ, бр. 79 от 2007 г.), решение на Постоянната
междуведомствена консултативна комисия по
географски означения и храни с традиционно
специфичен характер от 04.07.2012 г. и доклад на
заместник-министъра на земеделието и храните
рег. № 93-7108 от 11.07.2012 г. нареждам:
Разрешавам на „Кю Чертификациони“ – ООД,
Италия, Вила Париджини, местност Башано,
53035 Монтериджони (Сиена) – офис в Р. Бъл
гария – Пловдив, ул. Леонардо да Винчи 42а, да
упражнява дейност като контролиращо лице по
смисъла на чл. 15 от Регламент (ЕО) № 509/2006
на Съвета от 20 март 2006 г. относно селскосто
пански и хранителни продукти с традиционно
специфичен характер в съответствие с чл. 18,
ал. 1 ЗПООПЗПЕС за осъществяване на контрол
за съответствие със спецификацията на храна с
традиционно специфичен характер „Кайсерован
врат „Тракия“.

7593

За министър:
Св. Боянова

ЗАПОВЕД № РД-09-1009
от 11 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 3, т. 2 и ал. 6 от
Закона за прилагане на Общите организации на
пазарите на земеделски продукти на Европейския
съюз (ЗПООПЗПЕС) и чл. 33, ал. 1 от Наредба
№ 16 от 2007 г. за подготовка и представяне
на искания до Европейската комисия относно
земеделските продукти и храни със защитени
географски означения и традиционно специфичен
характер, за контрол за съответствие с продукто
вата спецификация и поддържане на бази данни
на производителите и контролиращите лица
(ДВ, бр. 79 от 2007 г.), решение на Постоянната
междуведомствена консултативна комисия по
географски означения и храни с традиционно
специфичен характер от 04.07.2012 г. и доклад на
заместник-министъра на земеделието и храните
рег. № 93-7110 от 11.07.2012 г. нареждам:
Разрешавам на „Кю Чертификациони“ – ООД,
Италия, Вила Париджини, местност Башано,
53035 Монтериджони (Сиена) – офис в Р. Бъл
гария – Пловдив, ул. Леонардо да Винчи 42а, да
упражнява дейност като контролиращо лице по
смисъла на чл. 15 от Регламент (ЕО) № 509/2006
на Съвета от 20 март 2006 г. относно селскосто
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пански и хранителни продукти с традиционно
специфичен характер, в съответствие с чл. 18,
ал. 1 ЗПООПЗПЕС за осъществяване на кон
трол за съответствие със спецификацията на
храна с традиционно специфичен характер роле
„Трапезица“.

7594

За министър:
Св. Боянова

ЗАПОВЕД № РД-09-1011
от 11 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 3, т. 2 и ал. 6 от
Закона за прилагане на Общите организации на
пазарите на земеделски продукти на Европейския
съюз (ЗПООПЗПЕС) и чл. 33, ал. 1 от Наредба
№ 16 от 2007 г. за подготовка и представяне
на искания до Европейската комисия относно
земеделските продукти и храни със защитени
географски означения и традиционно специфичен
характер, за контрол за съответствие с продукто
вата спецификация и поддържане на бази данни
на производителите и контролиращите лица
(ДВ, бр. 79 от 2007 г.), решение на Постоянната
междуведомствена консултативна комисия по
географски означения и храни с традиционно
специфичен характер от 04.07.2012 г. и доклад на
заместник-министъра на земеделието и храните
рег. № 93-7112 от 11.07.2012 г. нареждам:
Разрешавам на „Кю Чертификациони“ – ООД,
Италия, Вила Париджини, местност Башано,
53035 Монтериджони (Сиена) – офис в Р. Бъл
гария – Пловдив, ул. Леонардо да Винчи 42а, да
упражнява дейност като контролиращо лице по
смисъла на чл. 15 от Регламент (ЕО) № 509/2006
на Съвета от 20 март 2006 г. относно селскосто
пански и хранителни продукти с традиционно
специфичен характер в съответствие с чл. 18, ал. 1
на ЗПООПЗПЕС за осъществяване на контрол
за съответствие със спецификацията на храна с
традиционно специфичен характер „Филе „Елена“.

7595

За министър:
Св. Боянова

ЗАПОВЕД № РД-09-1013
от 11 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 3, т. 2 и ал. 6 от
Закона за прилагане на Общите организации на
пазарите на земеделски продукти на Европейския
съюз (ЗПООПЗПЕС) и чл. 33, ал. 1 от Наредба
№ 16 от 2007 г. за подготовка и представяне
на искания до Европейската комисия относно
земеделските продукти и храни със защитени
географски означения и традиционно специфичен
характер, за контрол за съответствие с продукто
вата спецификация и поддържане на бази данни
на производителите и контролиращите лица
(ДВ, бр. 79 от 2007 г.), решение на Постоянната
междуведомствена консултативна комисия по
географски означения и храни с традиционно
специфичен характер от 04.07.2012 г. и доклад на
заместник-министъра на земеделието и храните
рег. № 93-7114 от 11.07.2012 г. нареждам:

ВЕСТНИК

БРОЙ 62

Разрешавам на „Кю Чертификациони“ – ООД,
Италия, Вила Париджини, местност Башано,
53035 Монтериджони (Сиена) – офис в Р. Бъл
гария – Пловдив, ул. Леонардо да Винчи 42а, да
упражнява дейност като контролиращо лице по
смисъла на чл. 15 от Регламент (ЕО) № 509/2006
на Съвета от 20 март 2006 г. относно селскосто
пански и хранителни продукти с традиционно
специфичен характер в съответствие с чл. 18, ал. 1
на ЗПООПЗПЕС за осъществяване на контрол
за съответствие със спецификацията на храна с
традиционно специфичен характер „Пастърма
говежда и биволска обикновена и пастърма го
вежда и биволска кайсер“.

7596

За министър:
Св. Боянова

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 816-ДФ
от 25 юли 2012 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и ал. 7 във
връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комиси
ята за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 12, ал. 2
от Закона за дейността на колективните инвес
тиционни схеми и други предприятия за колек
тивно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) Комисията
за финансов надзор реши:
Издава разрешение на управляващо дружество
„КТБ Асет Мениджмънт“ – АД, със седалище
и адрес на управление: София, район „Средец“,
ул. Граф Игнатиев 10, да организира и управлява
договорен фонд „КТБ Фонд Паричен Пазар“.
Вписва на основание чл. 12, ал. 8 ЗДКИСДПКИ
договорен фонд „КТБ Фонд Паричен Пазар“ в
регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 5 ЗКФН, воден от
Комисията за финансов надзор (КФН).
Потвърждава проспект за публично предлагане
на дялове на договорен фонд „КТБ Фонд Паричен
Пазар“ на основание чл. 12, ал. 6 ЗДКИСДПКИ.
Вписва емисията дялове в публичния регистър
по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от КФН.
Вписва договорен фонд „КТБ Фонд Паричен
Пазар“ като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1,
т. 3 ЗКФН, воден от КФН.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред
Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му.
Обжалването на решението не спира изпълне
нието на индивидуалния административен акт.

7504

Председател:
Ст. Мавродиев

РЕШЕНИЕ № 817-ДСИЦ
от 25 юли 2012 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5, пр. 2 и ал. 7
от Закона за комисията за финансов надзор
(ЗКФН) във връзка с чл. 92, ал. 2 и чл. 11, ал. 3,
т. 1 ЗДСИЦ Комисията за финансов надзор реши:
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Отказва да издаде лиценз на „Фокус пропър
ти“ – АДСИЦ, София, за извършване на дейност
като дружество със специална инвестиционна цел.
Решението подлежи на обжалване пред Върхов
ния административен съд на Република България
в 14-дневен срок от съобщаването му, което не
спира неговото изпълнение.

7505

Председател:
Ст. Мавродиев

РЕШЕНИЕ № 818-ИП
от 25 юли 2012 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и ал. 7 във
връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията
за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 13, ал. 1 ЗПФИ
Комисията за финансов надзор реши:
Издава лиценз на „Австрийско-българска ин
вестиционна група“ – АД (в процес на учредява
не), със седалище и адрес на управление: София,
район „Витоша“, бул. Цар Борис III № 201, ет. 1,
офис 4, за извършване на дейност като инвес
тиционен посредник в рамките на Европейския
съюз и Европейското икономическо пространство,
както следва:
Инвестиционни услуги и дейности по чл. 5,
ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 7 ЗПФИ, както следва:
– приемане и предаване на нареждания във
връзка с един или повече финансови инструменти,
включително посредничество за сключване на
сделки с финансови инструменти;
– изпълнение на нареждания за сметка на
клиенти;
– управление на портфейл;
– предоставяне на инвестиционни консултации
на клиент;
– предлагане за първоначална продажба на
финансови инструменти без безусловно и неотме
нимо задължение за придобиване на финансовите
инструменти за собствена сметка.
Допълнителните услуги по чл. 5, ал. 3, т. 1, 2,
3, 4 и 5 ЗПФИ, както следва:
– съхраняване и администриране на финансови
инструменти за сметка на клиенти, включително
попечителска дейност (държане на финансови
инструменти и на пари на клиенти в депозитар
на институция) и свързаните с нея услуги, като
управление на постъпилите парични средства/
предоставените обезпечения;
– предоставяне на заеми за извършване на
сделки с един или повече финансови инстру
менти, при условие че лицето, което предоставя
заема, участва в сделката при условия и по ред,
определени с наредба;
– консултации на дружества относно капи
таловата структура, промишлената стратегия и
свързани с това въпроси, както и консултации
и услуги, свързани със сливания и покупка на
предприятия;
– предоставяне на услуги, свързани с чуж
дестранни средства за плащане, доколкото те са
свързани с предоставяните инвестиционни услуги;
– инвестиционни изследвания и финансови
анализи или други форми на общи препоръки,
свързани със сделки с финансови инструменти.

ВЕСТНИК
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На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
подлежи на обжалване пред Върховния админи
стративен съд. Обжалването не спира изпълне
нието на индивидуалния административен акт.

7506

Председател:
Ст. Мавродиев

РЕШЕНИЕ № 819-ОЗ
от 25 юли 2012 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и ал. 7 във
връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията
за финансов надзор и чл. 36, ал. 3 и 4 от Кодек
са за застраховането Комисията за финансов
надзор реши:
Отнема издадения допълнителен лиценз за
застраховка „Гаранции“ (по силата на § 6, ал. 1,
изр. 1 от ПЗР на КЗ – застраховка по т. 15, буква
„а“ на раздел II от приложение № 1 на Кодекса
за застраховането) на Застрахователна компания
„Български имоти“ – АД.
Решението подлежи на обжалване пред Върхов
ния административен съд на Република България
в 14-дневен срок от съобщаването му.

7507

Председател:
Ст. Мавродиев

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3263-П
от 30 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, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наред
бата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4
и чл. 20, ал. 1, т. 3, ал. 2 и 3 от Устройствения
правилник на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол и протоколно решение
№ 1877 от 30.07.2012 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизаци
онен контрол реши:
1. Продажбата на поземлен имот – частна дър
жавна собственост – идентификатор 07079.605.286
с площ 3923 кв. м, намиращ се в „Промишлена
зона-север“, гр. Бургас, община Бургас, област
Бу ргас (наричан по-натат ък „имота“), да се
извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 103 000 лв. (без
включен данък добавена стойност), която се
оферира в левoве и се заплаща съгласно изисква
нията, съдържащи се в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без вклю
чен данък добавена стойност);
2.3. депозитът за участие е парична вноска
18 000 лв. (без включен данък добавена стой
ност) или равностойността им в евро, която се
превежда по банковата сметка на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол,
посочена в тръжната документация, най-късно до
изтичане на срока за подаване на предложения;
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2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизацио
нен контрол – София, ул. Аксаков 29, стая 406, в
срок до 10-ия ден считано от датата на обнарод
ване на решението в „Държавен вестник“; цената
на тръжната документация е 500 лв. (с включен
данък добавена стойност) или равностойността
им в евро и се заплаща, както следва: в касата
на Агенцията за приватизация и следприватиза
ционен 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; плащане
то се извършва преди получаване на тръжната
документация; разходите по заплащането на
тръжната документация са за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната до
кументация; в случай че документът по предход
ното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се пода
ват в стая 209 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: кон
сорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българска
та държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност, както и лица,
осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестран
ни 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 счи
тано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за при
ватизационна 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:
Ем. Караниколов
7500
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РЕШЕНИЕ № 3264-П
от 30 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, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наред
бата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4
и чл. 20, ал. 1, т. 3, ал. 2 и 3 от Устройствения
правилник на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол и протоколно решение
№ 1878 от 30.07.2012 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизаци
онен контрол реши:
1. Продажбата на поземлен имот – частна дър
жавна собственост – идентификатор 07079.605.288,
с площ 1811 кв. м, намиращ се в „Промишлена
зона-север“, гр. Бургас, община Бургас, област
Бу ргас (наричан по-натат ък „имота“), да се
извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 50 000 лв. (без вклю
чен данък добавена стойност), която се оферира
в левoве и се заплаща съгласно изискванията,
съдържащи се в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 2000 лв. (без вклю
чен данък добавена стойност);
2.3. депозитът за участие е парична вноска
10 000 лв. (без включен данък добавена стой
ност) или равностойността им в евро, която се
превежда по банковата сметка на Агенцията за
приватизация 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 следприватизацио
нен контрол – София, ул. Аксаков 29, стая 406, в
срок до 10-ия ден считано от датата на обнарод
ване 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;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната до
кументация; в случай че документът по предход
ното изречение е съставен на език, различен от
българския, 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 пода
ват в стая 209 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: кон
сорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българска
та държава; лица, които са в ликвидация; лица,
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обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност, както и лица,
осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестран
ни 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 счи
тано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за при
ватизационна 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.

7501

Изпълнителен директор:
Ем. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 3265-П
от 30 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, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наред
бата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4
и чл. 20, ал. 1, т. 3, ал. 2 и 3 от Устройствения
правилник на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол и протоколно решение
№ 1879 от 30.07.2012 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизаци
онен контрол реши:
1. Продажбата на поземлен имот – частна дър
жавна собственост – идентификатор 07079.605.289,
с площ 513 кв. м, намиращ се в „Промишлена
зона-север“, гр. Бургас, община Бургас, област
Бу ргас (наричан по-натат ък „имота“), да се
извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 20 000 лв. (без вклю
чен данък добавена стойност), която се оферира
в левoве и се заплаща съгласно изискванията,
съдържащи се в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 500 лв. (без включен
данък добавена стойност);
2.3. депозитът за участие е парична вноска
4000 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;
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2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизацио
нен контрол – София, ул. Аксаков 29, стая 406, в
срок до 10-ия ден считано от датата на обнарод
ване 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;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната до
кументация; в случай че документът по предход
ното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се пода
ват в стая 209 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: кон
сорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българска
та държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност, както и лица,
осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестран
ни 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 огледи 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 счи
тано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за при
ватизационна 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:
Ем. Караниколов
7502
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РЕШЕНИЕ № 3266-П
от 30 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, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наред
бата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4
и чл. 20, ал. 1, т. 3, ал. 2 и 3 от Устройствения
правилник на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол и протоколно решение
№ 1880 от 30.07.2012 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизаци
онен контрол реши:
1. Продажбата на поземлен имот – частна дър
жавна собственост – идентификатор 07079.605.285,
с площ 2980 кв. м, намиращ се в „Промишлена
зона-север“, гр. Бургас, община Бургас, област
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 – 80 000 лв. (без вклю
чен данък добавена стойност), която се оферира
в левoве и се заплаща съгласно изискванията,
съдържащи се в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 4000 лв. (без вклю
чен данък добавена стойност);
2.3. депозитът за участие е парична вноска
16 000 лв. (без включен данък добавена стой
ност) или равностойността им в евро, която се
превежда по банковата сметка на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол,
посочена в тръжната документация, най-късно до
изтичане на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Аген
цията 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;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната до
кументация; в случай че документът по предход
ното изречение е съставен на език, различен от
българския, 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 пода
ват в стая 209 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: кон
сорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българска
та държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
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за обявяване в несъстоятелност, както и лица,
осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестран
ни 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 счи
тано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и след
приватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за при
ватизационна 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:
Ем. Караниколов
7503

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 408
от 19 юли 2012 г.
В процеса на изработването на Общия устрой
ствен план на Столична община след анализ на
състоянието на териториите на съществуващите
жилищни комплекси бе направен извод, че са
налице обективно съществуващи проблеми, свър
зани, от една страна, с наличието на реституирани
имоти, попадащи в междублоковите пространства
и засягащи реализирани вече благоустройствени
мероприятия, а от друга – законосъобразните
възможности за застрояване на тези имоти. В
ЗУЗСО са предвидени механизми за съхраняване
на средата и характера на жилищните компле
кси и териториите, изградени по комплексен
начин, като за решаването на проблемите на
тези територии е залегнало изготвянето на „Спе
циализирана програма за преструктуриране на
жилищните комплекси, подобряване на средата
им и съхраняване на благоустроените площи в
междублоковите пространства“.
В изпълнение решението на Постоянната ко
мисия по устройство на територията, архитектура
и жилищна политика към СОС от заседанието
є, проведено на 7.10.2009 г. (писмо № 6602-667
от 14.10.2009 г.), следва да се изработят подробни
устройствени планове – планове за регулация и
режими на застрояване за преструктуриране на
ж.к. Люлин. За създаване на условия за ефектив
но провеждане на процедурите по одобряване на
ПРЗ и провеждане на обществените обсъждания
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е целесъобразно подробните устройствени пла
нове да се изработват, съобщават и одобряват
поотделно за десетте микрорайона.
Одобрено е задание за изработване на горните
планове, с което се поставят изисквания и пре
поръки към изработването на плановете за пре
структуриране на ж.к. Люлин за обособените му
части, като определя вида, обема и съдържанието
на проектните разработки, както и изискването в
процеса на работа да се поддържат контакти и да
се провеждат консултации с неправителствените
организации, районната администрация и ДАГ.
Със Заповед № РД-09-50-520 от 31.03.2010 г. на
главния архитект на СО е допуснато изработва
нето на ПУП – план за регулация и режим на
застрояване за преструктуриране на жилищен
комплекс за ж.к. Люлин – 8 м.р., и план-схеми
по чл. 108, ал. 2 ЗУТ към него в граници: бул.
Панчо Владигеров, бул. Царица Йоанна, ул. Ген.
Асен Николов и ул. Крим.
В изпълнение на Заповед за класиране № РД09-02-109 от 12.05.2010 г. от проведена открита
процедура (открита с Решение № РД-09-03-2 от
6.01.2010 г., вписана в регистъра за обществени
поръчки под уникален № 00087-2010-0001, обна
родвана на електронната страница на „Държавен
вестник“ с обявление № 9 от 15.01.2010 г., пуб
ликувано обявление за поръчка в „Официален
вестник“ на Европейския съюз под № 2010/S
80 09523) и на основание чл. 74, ал. 1 ЗОП е
сключен договор № НАГ-987 от 2.07.2010 г. между
Столичната община като възложител и Консорци
ум „Арнайз – Форум – Груп“ като изпълнител за
изработване на ПУП – план за регулация и режим
на застрояване за преструктуриране на жилищен
комплекс за ж.к. Люлин – 8 м.р., и план-схеми
по чл. 108, ал. 2 ЗУТ към него в граници: бул.
Панчо Владигеров, бул. Царица Йоанна, ул. Ген.
Асен Николов и ул. Крим.
Изработеният ПУП е разгледан и приет от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-6/20 от 28.01.2011 г.
Проектът за ПУП е обявен на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ, като съобщението е обнарод
вано (ДВ, бр. 26 от 2011 г.).
На основание чл. 22 ЗУТ е проведено общест
вено обсъждане на 2.05.2011 г. в изпълнение на
Заповед № РД-09-116 от 11.04.2011 г. на кмета на
район „Люлин“.
Съгласно писмо на район „Люлин“ № АГ-0753/4 от 7.07.2011 г. в законоустановения срок на
обявяването по чл. 128, ал. 2 ЗУТ са постъпили 23
възражения, а при общественото обсъждане – 17
възражения и становища.
Спазена е процедурата по чл. 22, ал. 4 във връз
ка с чл. 121, ал. 1 ЗУТ за обществено обсъждане.
Представено е заснемане по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
заверено от Дирекция „Зелена система“ – СО.
Проектът заедно с постъпилите възражения
по обявяването по чл. 128, ал. 2 ЗУТ и възраже
нията и становищата от общественото обсъждане
е разгледан от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-3 от
17.01.2012 г., т. 32.
След корекции по уважени възражения, слу
жебни предложения и становища на отделите в
НАГ проектът е обявен по чл. 128, ал. 2 и 10 ЗУТ
(ДВ, бр. 35 от 2012 г.) и е изпълнена процедурата
по чл. 22, ал. 4 във връзка с чл. 121, ал. 1 ЗУТ за
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провеждане на обществено обсъждане (проведено
на 6.06.2012 г. в изпълнение на Заповед № РД-09108 от 10.05.2012 г. на кмета на район „Люлин“).
Проектите заедно с постъпилите в законоус
тановения срок възражения по обявяването по
чл. 128, ал. 2 и 10 ЗУТ и възражения и становища
по общественото обсъждане са разгледани от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-46 от 12.06.2012 г.,
т. 13. Съгласно решението на ОЕСУТ по протокола
проектът е приет и след корекции по уважени
възражения, служебни предложения и станови
ща на отделите в НАГ следва да се изпрати за
одобряване в СОС.
Схемите по чл. 108, ал. 2 ЗУТ са съгласувани с
„ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, и „Топлофи
кация – София“ – ЕАД. Представено е становище
на „Софийска вода“ – АД, с писмо № ТУ-206 от
20.01.2011 г. със забележки, които са отстранени
при обявяването по чл. 128, ал. 2 и 10 ЗУТ.
При горната фактическа обстановка се уста
новява от правна страна следното:
Проектът за ж.к. Люлин 8 м.р. е изработен
като план за регулация и режим на застрояване
за преструктуриране на съществуващия жили
щен комплекс при спазване условията на чл. 22,
ал. 4 – 7 ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на недвижими имоти – собственост
на физически и юридически лица по реда на
ЗОС – основание по чл. 21, ал. 7 ЗОС, и тери
ториалният обхват на плана е над три кварта
ла – основание по чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Спазени са административно-производстве
ните правила при издаване на акта.
Изработването на ПУП е възложено от главния
архитект на СО в съответствие с чл. 124, ал. 2 ЗУТ
въз основа на делегираните със Заповед № РД-501335 от 29.05.2008 г. от кмета на СО правомощия
за това по предвидения в закона ред.
Изработен е проект и план-схеми на техни
ческата инфраструктура с обяснителни записки
към тях.
Същите са съобщени с обявление, обнародва
но в „Държавен вестник“ съгласно чл. 128, ал. 2
ЗУТ, като е дадена възможност за възражения,
предложения и искания в едномесечен срок.
С решение на ОЕСУТ № ЕС-Г-3 от 17.01.2012 г.,
т. 32, проектът е върнат за преработка съгласно
чл. 128, ал. 9 ЗУТ, поради което процедурата по
обявяване е повторена съгласно чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
Проведено е обществено обсъждане и при
двете обявявания на проекта, с което е спазена
разпоредбата на чл. 121 ЗУТ.
Постъпилите възражения от обявяванията и
обществените обсъждания са частично уважени
или отхвърлени, като при разглеждане на същите
ОЕСУТ се е ръководил от характера на плана,
приоритетна защита на обществения интерес с
оглед създаване на благоприятна среда за живеене,
запазване и доразвиване на комплексния характер
на територията, балансирана зелена система и съх
раняване на съществуващата такава, съхраняване
на реализираните междублокови пространства,
като алеи, спортни игрища, детски площадки и
т.н., и при осигурена защита на частния интерес
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върху възстановените имоти в случаите, когато
същият не влиза в противоречие със защитавания
обществен такъв.
Планът е изработен при спазване изисквани
ята на Наредба № 8 от 14.01.2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове.
В табличен вид на плана е показан балансът
на територията, който е постигнат със същия,
градоустройствени показатели – съществуващо
положение и постигнати показатели с израбо
тения план.
ПРЗ и план-схемите към него са приети с про
токол на ОЕСУТ № ЕС-Г-46 от 12.06.2012 г., т. 13.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Имотите в обхвата на плана попадат в „Жи
лищна зона с преобладаващо комплексно застро
яване“ („Жк“), „Смесена многофункционална
зона“ („Смф“) и „Зона за общественообслужващи
дейности“ („Оо“), в които съгласно приложение
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 2, 12 и 15, е допустимо
УПИ в обхвата да са с конкретното предназначе
ние, предвидено в плана. Параметрите на застро
яване, отразени в матриците върху застроителната
част, отговарят на предвидените в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Планът за регулация е изработен върху дейст
ваща кадастрална карта, одобрена със Заповед
№ РД-18-14 от 6.03.2009 г. на изпълнителния ди
ректор на АГКК, с което е спазено изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Имотите в обхвата на разработката попадат в
жилищна територия с комплексно застрояване по
смисъла на чл. 16 от Наредба № 7 от 2003 г. за
правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони.
С оглед на горното е възложено изработването
на план по чл. 110, ал. 4 ЗУТ.
Столичният общински съвет приема, че в
случаите на одобряване на план за преструкту
риране на жилищен комплекс с оглед постигане
целите на този вид план, правилото на чл. 15 ЗУТ,
че границите на веднъж урегулиран поземлен
имот не могат да се променят без съгласието на
собственика му, е неприложимо. В тези случаи
не следва да се доказват и основания по чл. 134
ЗУТ. Планът по чл. 110, ал. 4 ЗУТ е отделен вид
план, при който се спазват изискванията по чл. 22
ЗУТ, и само за неуредените случаи се прилагат
общите норми за устройствено планиране.
С ПУП се преструктурира съществуващият
жилищен комплекс, като се променя структура
та и застрояването, в т. ч. и чрез образуване на
урегулирани поземлени имоти за съществуващи
и за нови сгради, за обществено озеленяване,
както и за друго предназначение.
Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 21,
ал. 4 от наредбата в съществуващия жилищен
комплекс, какъвто е Люлин – 8 м.р., следва да
се предвидят обществени озеленени територии,
които са най-малко 15 % от общата територия
на жилищния комплекс. Съгласно т. 2 по при
ложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО тези площи
са с режим на „Тго“. В случая предвиденият
процент зелени площи за широко обществено
ползване с режим на „Тго“ е 11,5 %, който е
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максимално възможният за осигуряване с оглед
на съществуващото застрояване в 8 м.р., особе
но попадащото в зона „Смф“. Изискуемият %
озеленяване е осигурен в частта от комплекса,
попадаща в зона „Жк“. Озеленените площи са
предвидени в междублоковите пространства във
всеки един от кварталите в плана за обслужване
на реализираното жилищно строителство и са
неделима част, елемент от едно комплексно по
своя характер мероприятие. Тяхното предназна
чение е да обслужват основното мероприятие
и те са елемент от благоустрояването на целия
жилищен комплекс. Озеленяване е предвидено
и за осигуряване на защитен пояс от шум и за
мърсяване към бул. Панчо Владигеров и ул. Ген.
Асен Николов.
УПИ, предназначени за озеленяване с режим
на „Тго“, стават част от зелената система на
СО и попадащите в тях имоти на физически и
юридически лица подлежат на отчуждаване по
реда на ЗОС.
Частните имоти, предвидени за отчужда
ване, попадат в пространства, предимно меж
дублокови – с реализирани благоустройствени
мероприятия и с висока дървесна растителност.
Самостоятелното урегулиране на тези имоти с
предвидено застрояване ще доведе до уплътняване
на застрояването в квартала. Срещу застрояването
на част от тези имоти са постъпили и възражения
при обществените обсъждания, които са уважени.
С плана за регулация се създават УПИ, предназ
начени „За комплексно жилищно строителство“
на съществуващите жилищни сгради, застроени
с характер на комплексно застрояване.
Прилежащите площи са определени по прави
лата на приложение № 1 към чл. 21 от Наредба № 7
от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони
(ПНУОВТУЗ), като е отчитано и обстоятелството,
че в границите на тези УПИ не могат да влизат
имоти – собственост на физически и юридически
лица, тъй като не са налице договори по чл. 15,
ал. 5 ЗУТ; тези УПИ стават частна общинска
собственост и частните имоти в тях не могат да
бъдат отчуждени принудително.
С горното е спазена разпоредбата на чл. 22,
ал. 7, изр. 1 ЗУТ.
За останалите имоти – частна собственост, се
обособяват самостоятелни УПИ, като същите се
съобразяват максимално с имотните граници по
кадастралната карта и се предвиждат с предназ
начение, съответстващо на допустимото за съот
ветната устройствена зона, и при съобразяване
с направения анализ на нуждите на живущите в
комплекса от обществено обслужване; предвидено
е и жилищно строителство.
Имотите – частна общинска собственост, са
урегулирани с преобладаващо обществено-об
служваща функция – „За улици, наземно и подзем
но паркиране“, „За техническа инфраструктура“,
„За образователен комплекс“, „За ОДЗ“, като по
този начин планът е по-икономично осъществим и
се решават констатираните от направения анализ
на територията проблеми.
С проекта проектантският колектив предлага
образуване на УПИ, в които попада повече от един
имот, съобразявайки в големия брой от случаите
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влезлите в сила предходни ПР, наличие на имо
ти, чиито размери не отговарят на изискванията
на чл. 19 ЗУТ, постигане на по-целесъобразно
застрояване и т.н. Този ПР обаче се одобрява
върху влязлата в сила кадастрална карта, като
без доказана идентичност между имотите по
действащ предходен кадастрален план и имотите
по кадастралната карта без доказано съгласие
на собствениците на тези имоти и сключени
договори по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ, съответно
чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ, липсва правно основание
за одобряване на тези УПИ.
Предвид горното план за регулация не се одо
брява за кв. 20 – УПИ: IV – „За Коо“ и V-302, 303;
кв. 22а – УПИ: VII-6, 7; кв. 34а – УПИ: I-371 – „За
Коо“, и VII-28, 35; кв. 34г – УПИ: IV-283, 282 и
IX-137, 281; кв. 35а – УПИ: I-140, 141, II-324, 308,
III-129, 130, 308, VI-128, VII-316, 317, VIII-74, IX-74;
кв. 35б – УПИ: I-142, 266, II-286, 136, VI-318, 319,
321, 386, VII-131, 320 и VIII-321; кв. 87 – УПИ:
I-289, II-281, 282, III и VI-581, 582; кв. 89 – УПИ:
VI-34, 35, 38, 39 – „За спорт и Коо“.
Столичният общински съвет приема решението
на проектантския колектив относно предвиденото
застрояване в посочените УПИ за целесъобразно
и отговарящо на законовите изисквания, поради
което приема, че следва да се одобри проектът
за план за застрояване за тези УПИ, който ще
се приложи след провеждане на процедурите за
одобряване на план за регулация в условията на
чл. 15 или 17 ЗУТ.
Създадени са отделни УПИ за изградените
трансформаторни постове на територията при
спазване изискванията на чл. 60, ал. 3 от Наредба
№ 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ.
Уличната регулация следва съществуващата
на място такава, като промените в същата са
несъществени, поради което и на основание
чл. 108, ал. 3 ЗУТ не се изработва и одобрява
схема на уличната мрежа. В плана са отразени
типови напречни профили на улиците.
Предвид горното не е изготвен и проект за
вертикално планиране, тъй като планът е за
преструктуриране на съществуващ жилищен
комплекс. Вертикалната планировка е изпълнена.
С плана е предвидено изграждане на наземни
обществени паркинги, които решават проблемите
в комплекса с паркирането; създават се условия
за провеждане на пешеходното движение чрез
изграждане на тротоари и пешеходни алеи; съз
дават се условия за провеждане на велосипедното
движение чрез изграждане на велосипедни алеи.
С горното е спазена нормата на чл. 79 ЗУТ.
С плана за застрояване се потвърж дават
съществуващите жилищни сгради, застроени с
характер на комплексно застрояване. Запазват се
и законно изградените общественообслужващи
сгради и жилищни.
Новопредвиденото застрояване е свободно
или свързано като начин на застрояване и ниско,
средно или високо като характер на застрояване
с общественообслужваща или жилищна функ
ция съобразно нуждите от такова застрояване в
комплекса и направения анализ на територията.
С проекта е доказано, че новопредвиденото
застрояване не води до надвишаване на по
казателите по предходен план (съществуващо
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положение), нито параметрите на застрояване
за устройствена зона „Жк“ при спазване и на
показателите за отделните квартали, с което е
спазено изискването на чл. 22, ал. 6 ЗУТ.
Застрояването се одобрява при спазване из
искванията за разстояния между новопредвиде
ните и съществуващите сгради по правилата за
комплексно застрояване, определени с наредбата
по чл. 13, ал. 1 ЗУТ – Наредба № 7 от 2003 г. за
ПНУОВТУЗ, приложение № 2 към чл. 81, както
и изискванията за разстояния до границите на
УПИ по чл. 31, ал. 1, 2, 4 и 5, чл. 35 ЗУТ и из
искванията за разстояния през улица по чл. 32,
ал. 1 и 3 ЗУТ.
Предвид горното с плана за застрояване не
се допускат намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Конкретното разположение на строежите ще
се определи с виза за проектиране по чл. 140 ЗУТ.
Изработени са план-схеми за водоснабдяване и
канализация, за електрификация и топлоснабдя
ване, с които са определени видът и техническите
размери на мрежите и съоръженията, с което е
спазен чл. 108, ал. 2 ЗУТ.
Отразени са сервитутите на съществуващата
техническа инфраструктура – водопровод, канали,
като застрояването е съобразено със същите.
За запазване облика на застрояването като
комплексно СОС приема да не се допуска ограж
дане на урегулираните поземлени имоти.
Проектът е в интерес на Столичната община
за развитието на значителна част от територията
на София.
Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС и чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 1,
чл. 110, ал. 4, чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, т. 2, 3 и 15
от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, чл. 22,
чл. 31, ал. 1, 2, 4, 5, чл. 32, 35, 79 ЗУТ, чл. 21, чл. 60,
ал. 3 от Наредба № 7 от 2003 г. за правилата и
нормативите за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони, приложение № 1
към чл. 21 и приложение № 2 към чл. 81 от На
редба № 7 от 2003 г. за правилата и нормативите
за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г- 3
от 17.01.2012 г., т. 32, и № ЕС-Г-46 от 12.06.2012 г.,
т. 13, Столичният общински съвет, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за улична регулация на ж.к. Лю
лин – 8 м.р., в граници: бул. Панчо Владигеров,
бул. Царица Йоанна, ул. Ген. Асен Николов и ул.
Крим, по червените и сините линии, букви и циф
ри и корекциите в зелен и кафяв цвят съгласно
приложения проект.
2. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация на ж.к. Люлин – 8 м.р.,
в граници: бул. Панчо Владигеров, бул. Царица
Йоанна, ул. Ген. Асен Николов и ул. Крим, по
червените и сините линии, букви и цифри и корек
циите в зелен и кафяв цвят съгласно приложения
проект без урегулираните поземлени имоти, за
които е необходимо представяне на договори по
чл. 15 или 17 ЗУТ, както следва:
Кв. 20 – УПИ: IV – „За Коо“ и V-302, 303;
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кв. 22а – УПИ: VII-6, 7;
кв. 34а – УПИ: I-371 – „За Коо“ и VII-28, 35;
кв. 34г – УПИ: IV-283, 282 и IХ-137, 281;
кв. 35а – УПИ: I-140, 141, II-324, 308, III-129,
130, 308, VI-128, VII-316, 317, VIII-74, IX-74;
кв. 35б – УПИ: I-142, 266, II-286, 136, VI-318,
319, 321, 386, VII-131, 320 и VIII-321;
кв. 87 – УПИ: I-289, II-281,282, III и VI-581, 582;
кв. 89 – УПИ: VI-34, 35, 38, 39 – „За спорт и Коо“.
3. Одобрява проект за подробен устройствен
план – режим на застрояване за преструктуриране
на жилищен комплекс за ж.к. Люлин – 8 м.р., в
граници: бул. Панчо Владигеров, бул. Царица
Йоанна, ул. Ген. Асен Николов и ул. Крим, с
корекциите в зелен и кафяв цвят съгласно при
ложения проект.
4. Одобрява проект за план-схеми на мрежите
и съоръженията на техническата инфраструктура
за ж.к. Люлин – 8 м.р., в граници: бул. Панчо
Владигеров, бул. Царица Йоанна, ул. Ген. Асен
Николов и ул. Крим.
Планът за застрояване за урегулираните по
землени имоти, които не са одобрени с плана за
регулация, може да се прилага след провеждане
на процедурите по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ или
чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ по отношение на засег
натите имоти.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседните УПИ и/
или сгради, включително през улица.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Со
фия-град, в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Люлин“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.

7546

Председател:
Е. Герджиков

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 260
от 2 юли 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 364 от
9.06.2011 г. на Столичния общински съвет Над
зорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 18.09.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, София, ж.к. Дружба 2, до бл. 206,
общински нежилищен имот, стопанисван от ра
йон „Искър“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
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3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Кра
ен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 13.09.2012 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Сла
вейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

7099

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 261
от 2 юли 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 177 от
26.03.2009 г. на Столичния общински съвет Над
зорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 17.09.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, София, ж.к. Гео Милев, до бл. 57,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Слатина“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 3800 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 300 лв.
4. Депозитът за участие – 380 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Кра
ен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 13.09.2012 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Сла
вейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

7100

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
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ДЪРЖАВЕН
РЕШЕНИЕ № 262
от 2 юли 2012 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 360 от
9.06.2011 г. на Столичния общински съвет Над
зорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 19.09.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, София, ж.к. Младост 4, до бл. 435,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Младост“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 52 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 5200 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Кра
ен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 17.09.2012 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Сла
вейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
7101
РЕШЕНИЕ № 273
от 6 юли 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 453 от
14.07.2010 г. на Столичния общински съвет Над
зорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 26.09.2012 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда и
УПИ II, с. Горни Богров, кв. 29, ул. Васил Левски
и ул. Александър Стамболийски, общински нежи
лищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“,
с право на собственост върху УПИ.
2. Начална тръжна цена – 42 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 4200 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
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клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 24.09.2012 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС), е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Сла
вейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

7102

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 274
от 6 юли 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 430 от 24.07.2008 г.,
изм. с Решение № 252 от 14.04.2011 г. на Столичния
общински съвет, Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 20.09.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поземлен
имот с № 2545 с идентификатор 68134.4355.2545
и административна сграда (незавършено стро
ителство) с идентификатори 68134.4355.2545.1 и
68134.4355.2545.2, София, СПЗ „Модерно пред
градие“ – Обеля, кв. 4, в УПИ VIII, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“.
2. Начална тръжна цена – 500 000 лв. (7,85 %
от сделката се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 50 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общин
ска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, Со
фия (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 18.09.2012 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 1200 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Сла
вейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

7103

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
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ДЪРЖАВЕН
РЕШЕНИЕ № 275
от 6 юли 2012 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 301 от
10.06.2010 г. на Столичния общински съвет Над
зорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 24.09.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, София, ж.к. Дружба 2, до бл. 411,
общински нежилищен имот, стопанисван от ра
йон „Искър“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 20.09.2012 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Сла
вейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
7104
РЕШЕНИЕ № 279
от 13 юли 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 334 от
28.06.2010 г. на Столичния общински съвет Над
зорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 25.09.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ
I-306, кв. 21, София, ул. Станислав Доспевски
70А, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Подуяне“.
2. Начална тръжна цена – 69 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 6900 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общин
ска агенция за приватизация при „Общинска
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банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, Со
фия (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 21.09.2012 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
7295
РЕШЕНИЕ № 280
от 13 юли 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 356 от 26.06.2008 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно надда
ване на 27.09.2012 г. в 11 ч. в сградата на аген
цията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение към трафопост, София, ж.к. Люлин,
до бл. 985, обособена част от „Водоснабдяване и
канализация“ – ЕАД, със съответното му право
на строеж.
2. Начална тръжна цена – 45 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 4500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 25.09.2012 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
7296
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ДЪРЖАВЕН
РЕШЕНИЕ № 281
от 13 юли 2012 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 301 от
10.06.2010 г. на Столичния общински съвет Над
зорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 2.10.2012 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, София, ж.к. Дружба 2, до бл. 525,
общински нежилищен имот, стопанисван от ра
йон „Искър“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 3000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 200 лв.
4. Депозитът за участие – 300 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Кра
ен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 28.09.2012 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
7297
РЕШЕНИЕ № 282
от 13 юли 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 573 от
15.09.2011 г. на Столичния общински съвет Над
зорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 1.10.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на ПИ № 496,
кв. 19, София, м. Бул. Ломско шосе, ул. Евгени
Босилков (бивша ул. Борба), общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 131 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 13 100 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общин
ска агенция за приватизация при „Общинска
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банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, Со
фия (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 27.09.2012 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
7298
РЕШЕНИЕ № 283
от 13 юли 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 768 от
26.07.2007 г. на Столичния общински съвет Над
зорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 3.10.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, София, ж.к. Дружба 2, до бл. 224,
общински нежилищен имот, стопанисван от ра
йон „Искър“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 300 лв.
4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Кра
ен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна докумен
тация – до 1.10.2012 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
7299
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ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 408
от 11 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 1 ЗУТ и предвид фак
тическите основания в предложение вх. № ДЗ448 от 26.06.2012 г. от зам.-кмета на общината
Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява се проект за изменение на ПУП
(ПРЗ) – план за регулация и застрояване за УПИ
34 за жил. строителство по плана на кв. Горни
Воден, Асеновград, с който от УПИ 34, жил.
строителство, се образуват 6 нови урегулирани
поземлени имоти: УПИ 18.200 – жил. строи
телство, УПИ 18.201 – жил. строителство, УПИ
18.202 – жил. строителство, УПИ 18.203 – жил.
ст роителство, У ПИ 18.204 – ж ил. ст роител
ство, УПИ 18.205 – жил. строителство, и улица
между УПИ 18.201 – жил. строителство, УПИ
18.202 – жил. строителство, УПИ 18.204 – жил.
строителство, и УПИ 18.205 – жил. строителство
съгласно нанесените червени и зелени регулаци
онни линии, зачерквания и надписи със зелен и
кафяв цвят. Установява се режим на застрояване
съгласно нанесените ограничителни и задължи
телна линии на застрояване с червен цвят, коти
ровки с черен цвят и показатели на режима на
застрояване със син цвят на приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано от за
интересуваните лица в едномесечен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пловдив, чрез Общин
ския съвет – Асеновград.

7530

Председател:
Св. Шуманов

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 235
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с
чл. 22, ал. 1 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3,
т. 2 и ал. 8, чл. 4, ал. 4 ЗПСК, чл. 12, ал. 2 от
Наредбата за анализите на правното състояние
и приватизационни оценки и за условията и реда
за лицензиране на оценители, чл. 2, ал. 1, т. 3,
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредба
та за търговете и конкурсите, Решение № 139
от 12.04.2012 г. Общинският съвет – гр. Горна
Оряховица, реши:
1. Приема правния анализ, приватизационна
оценка и информационен меморандум на обект:
магазин за хляб с площ 120 кв.м, застроена
площ на второ ниво – складова площ на мага
зина – 68 кв.м, заедно със съответните идеални
части от общите части на сградата и от правото
на строеж, разположен в УПИ V – за ЖС – пл.
№ 1654 в кв. 229 по плана на гр. Горна Оряхо
вица – ЦГЧ.
2. Продажбата на общинския нежилищен
имот по т. 1 да се извърши чрез публичен търг
с явно наддаване.
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3. Търгът ще се проведе при следните условия:
3.1. Начална тръжна цена – 159 900 лв.; цената
се оферира в левове и се заплаща съгласно изисква
нията, съдържащи се в тръжната документация.
3.2. Стъпка на наддаване – 5 % от началната
тръжна цена – 7995 лв.
3.3. Депозитът за участие е парична вноска
в размер 31 980 лв. и се превежда по банкова
сметка на общината по фонд „Приватизация“,
IBAN BG55UNCR75273243690505, SWIFT BIG код
на „УниКредит Булбанк“ UNCRBGSF, БАЕ код
на „УниКредит Булбанк“ UNCR7527 при „Уни
Кредит Булбанк“, клон Горна Оряховица, в срок
до 20-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
3.4. Тръжната документация се закупува от
Община Горна Оряховица, пл. Г. Измирлиев 5, стая
213; цената на тръжната документация е 150 лв.
без ДДС или 180 лв. с ДДС и се заплаща в касата
на общината преди получаване на документа
ция; лицето, закупуващо тръжна документация,
следва да представи документ за самоличност,
а в случаите на представителство – и документ,
удостоверяващ представителната му власт.
3.5. Срок за закупуване на тръжната доку
ментация – до 15-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
3.6. Срок за подаване на предложенията за
участие в търга – 12 ч. на 22-рия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“; предложенията се подават в деловод
ството на Община Горна Оряховица.
3.7. Посещения и огледи на обекта могат да се
извършват всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в работното му време,
след закупуване на документация.
3.8. Търгът ще се проведе на 22-рия ден счи
тано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в 14 ч. в стая 102 на Община
Горна Оряховица.
3.9. Достигнатата тръжна цена на продадения
по т. 1 общински нежилищен имот да се заплати
еднократно или разсрочено в левове при разсроче
но плащане – начална вноска не по-малко от 50 %
от определената цена; разсрочване на дължимата
част до 6 месеца след датата на подписване на
договора; лихва върху дължимата част – ОЛП
плюс 10 пункта надбавка от деня на сключва
нето на договора за продажба до окончателното
изплащане на обекта.
4. Утвърждава тръжна документация и проект
на договор за продажба на имота по т. 1.
5. Възлага на кмета на общината да подготви
търга и назначи тръжната комисия за провеж
дането на търга.
6. Упълномощава кмета на Община Горна
Оряховица да одобри протокол от проведения търг,
да определи спечелилия участник със заповед и
да сключи договора за продажба.
Председател:
Д. Костадинов
7544
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ОБЩИНА ДЕВНЯ
РЕШЕНИЕ № 118
от 24 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Дев
ня, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) на елек
тропровод, преминаващ през ПИ 20482.33.66, ПИ
20482.33.58 и ПИ 20482.33.68 по КК на землището
на гр. Девня, проект на ПУП – ПП на път в ПИ
20482.33.58 по КК на землището на гр. Девня
и проект на ПУП – ПП на водопровод в ПИ
20482.33.57 и ПИ 20482.33.58 по КК на землището
на гр. Девня.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Девня пред Административния съд – Варна.

7531

Председател:
В. Иванов

РЕШЕНИЕ № 144
от 24 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Дев
ня, реши:
О д о б р я в а п р о е к т з а п о д р о б е н ус т р о й 
ствен план – план за регулация и застрояване
(П У П – ПРЗ) за ПИ 55110.60.47, 55110.60.33,
55110.60.45, 55110.60.46, 55110.60.48, 55110.60.59,
55110.60.60, 55110.60.61, 55110.60.62 и 55110.60.73
по КК на с. Падина във връзка с разширение на
обект „Шламоотвал Падина“ и план-схеми за
електрозахранване и водоснабдяване към него,
като се формират: УПИ 59, 60, за техническа
инфраструктура, УПИ 33, 61, 62, за техническа
инфраструктура, УПИ 45, 46, 48, 73, за техническа
инфраструктура и УПИ 47, за шламоотвал – тех
ническа инфраструктура.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Девня пред Административния съд – Варна.

7532

Председател:
В. Иванов

ВЕСТНИК

съседи: регулацията на гр. Казанлък; поземлени
имоти с номера: 000060 – жп транспорт; 000605
и 000603 – пасища, мери; 000687 – за ремонт на
транспортни средства.
2. Одобрява схеми за ел. и В и К захранване.
3. Одобря ва схема на т ра нспор т ен дос
тъп – улична регулация за включване в около
връстен пътен участък при км 313+260 на път
І-6 (Калофер – Казанлък – Бургас) и в полски
път № 000467.
4. Изразява предварително съгласие за право на
преминаване на канализационно отклонение през
поземлен имот № 000603 – пасище, мера – пуб
лична общинска собственост.
Решението може да се върне за ново обсъж
дане на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1
ЗМСМА в 7-дневен срок от получаването му.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.

7533

РЕШЕНИЕ № 292
от 28 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ,
чл. 30, ал. 3 ППЗОЗЗ и чл. 25, ал. 5 ЗСПЗЗ Об
щинският съвет – гр. Казанлък, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот № 000683 с площ
12,128 дка, в местността Касмера в землището на
гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167 – от начин на трай
но ползване – ремонт на транспортни средства,
в имот за: „Производствена и складова дейност
за нуждите на строителството и мебелната и
дървообработващата индустрия“, при граници и

Председател:
Н. Златанов

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 391
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Об
щинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
по картата на възстановената собственост в мест
ността Цеховете, землище гр. Калофер.
Проектът предвижда за ПИ 200639 да се
образува УПИ 200639-СКФ – производствени
дейности в местността Цеховете, гр. Калофер, и
застрояване в него при спазване на нормативните
изисквания по устройство на територията.
Устройствена зона Пп – предимно производ
ствена.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обна
родването в „Държавен вестник“ чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.

7560

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
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Председател:
Ст. Карагенски

ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ
ЗАПОВЕД № РД-15-349
от 16 юли 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 8, 13 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 130, ал. 2, чл. 134, ал. 2, т. 2 и чл. 110,
ал. 1, т. 2 ЗУТ и Решение № 2 от 27.03.2012 г. на
Експертния съвет по устройство на територията
при Община – гр. Костенец, одобрявам проект
за попълване на кадастрален план и проект за
частично изменение на подробен устройствен
план (ЧИ на ПУП), план за регулация (ПР) за
УПИ (п-л) I и УПИ (п-л) II в кв. 89 и УПИ (п-л) I
в кв. 89А по плана на гр. Костенец, община Кос
тенец, Софийска област, като се обособяват нови
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самостоятелни урегулирани поземлени имоти:
УПИ (п-л) I-1969, 1970, 1975 – „За обществено
обслужване“; УПИ (п-л) II-1970, 1971, 1975 – „За
обществено обслужване“; УПИ (п-л) III-1971,
1975 – „За обществено обслужване“, и УПИ (п-л)
IV-1975, 1976, 1977 – „За обществено обслужва
не“, в новообразуван кв. 89В и УПИ (п-л) I-1972,
1974, 1975 – „За обществено обслужване“; УПИ
(п-л) II-1973, 1974, 1975, 1978 – „За обществено
обслужване“; УПИ (п-л) III-1973, 1974, 1975 – „За
обществено обслужване“; УПИ (п-л) IV-1921,
1974, 1975 – „За обществено обслужване“; УПИ
(п-л) V-1979 – „За магазин“, и УПИ (п-л) VI-1975,
1980 – „За автогара“, в новообразуван кв. 89Г
и образуване на улица от о.т. 761 до о.т. 770 по
плана на гр. Костенец, община Костенец, Софий
ска област, показано в съпътстващите чертежи,
неразделна част от тази заповед.
Заповедта да се съобщи на заинтересованите
страни по смисъла на чл. 131, ал. 1 във връзка с
ал. 2 ЗУТ по реда на АПК.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Со
фия област, в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
Кмет:
Р. Радев

7562

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
РЕШЕНИЕ № 121
от 16 юли 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и протокол № 9 от 5.07.2012 г., т. 4,
на ОЕСУТ към Община Любимец, Общинският
съвет – гр. Любимец, одобрява ПУП (ПП) – пар
целарен план за изграждане на кабелна линия
СрН с трафопост за външно ел. захранване на
обект: „Бензиностанция и ТИР паркинг“, зе
млище на с. Георги Добрево, община Любимец,
ПИ № 137020 и ПИ 137021, местност Халитова
кория, с възложител „ХБЗП“ – ЕАД, Смолян,
бул. България 2, с ЕИК 120545009.

7408

Председател:
М. Станкова

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ЗАПОВЕД № ЗУТ-8
от 30 юли 2012 г.
На основание чл. 134, ал. 1, т. 5 и ал. 2, т. 2 във
връзка с чл. 136, ал. 1 ЗУТ, писмо от 25.07.2012 г.
на фирма „Зенит гео“ за констатирана явна фак
тическа грешка при формиране на ПИ № 096023
с площ 1363,939 дка, от който се формират два
нови ПИ, както следва: ПИ № 096024 с площ
108,205 дка и ПИ № 096025 с площ 1255,734 дка,
в землището на с. Бенковски, община Мирково,
и ПИ № 051046 с площ 141,612 дка, от който се
формират три нови ПИ, както следва: ПИ № 051047
с площ 6,286 дка; ПИ № 051048 с площ 22,973 дка
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и ПИ № 051049 с площ 112,390 дка, в землището
на с. Петрич, община Златица, искане вх. № 30.00219 от 25.07.2012 г. на „Елаците Мед“ – АД, се
коригира Заповед № ЗУТ-3 от 29.10.2009 г. на
областния управител на Софийска област (ДВ,
бр. 94 от 2009 г., влязла в сила на 12.12.2009 г.)
и одобрявам ПУП – ПЗ (подробен устройствен
план – план за застрояване) за обект: „Увеличава
не експлоатационния живот на хвостохранилище
„Бенковски – 2“, чрез усвояване на допълнителни
обеми към въздушния откос на хвостова стена
„Ай Дере“, разположен в землището на с. Бен
ковски, община Мирково (ЕКАТТЕ 03842) – ПИ
№ 096024; 096025; 095004; 000189; 094013; 096021;
096017; 096020; 096019 с обща площ 1518,52 дка,
и землището на с. Петрич, община Златица
(ЕКАТТЕ 56137) – ПИ № 051047; 051048; 051049;
051039; 051041; 051043; 051038; 051035; 051029; 051031;
051022; 051033; 051027 с обща площ 376,805 дка,
при следните устройствени показатели: за ПИ
№ 096023; 051046 – съществуващо хвостохрани
лище: устройствена зона Пч; Пзастр. – 100 %;
Кинт. – 2,5; за всички останали имоти, пред
мет на разработката: устройствена зона Пч;
Пзастр. – 80 %; Кинт. – 2,5; озел. – 20 %, съгласно
одобрените графични части на документацията,
представляващи неразделна част от тази заповед.
Заповедта подлежи на обжалване пред Адми
нистративния съд – София област, в 30-дневен
срок от съобщението съгласно чл. 215, ал. 4 ЗУТ.

7561

Областен управител:
Кр. Живков

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 340
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 и ал. 8 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6
ЗПСК и чл. 5 от Наредбата за търговете и конкур
сите Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
1. Одобрява извършените до този момент
действия на общинската агенция за приватиза
ция, включително проведения маркетинг с цел
привличане на инвеститорски интерес към обекта
за приватизация.
2. Открива процедура за приватизация по реда
на ЗПСК на общински нежилищен имот за сто
пански цели с идентификатор 68850.519.19.1, Стара
Загора, кв. 426в „Самара-3“, заедно с постройките
за допълващото застрояване с идентификатори
68850.519.19.5 и 68850.519.19.6 (кафе-аперитив),
с обща застроена площ 60 кв. м, разположен в
поземлен имот с идентификатор 68850.519.19, брой
етажи: 1; предназначение: сграда за търговия.
3. Определя метод на продажба – публичен
търг с явно наддаване.
4. Утвърждава начална тръжна цена за про
дажба в размер 45 000 лв.
5. Определя стъпка за наддаване – 2500 лв.
6. Утвърждава депозит за участие в размер
8000 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45
BPBI 7935 3375 755 401; BIC код: BPBIBGSF на
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„Юробанк И ЕФ Джи България“ – АД, клон Стара
Загора, и постъпили по сметката до 03.09.2012 г.
(01.10.2012 г.).
7. Начин на плащане – с парични платежни
средства на достигнатата тръжна цена, намалена с
внесения депозит – по преведени по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
8. Тръжната документация за обекта се заку
пува в стая № 614 на Община Стара Загора срещу
платени в брой 1000 лв. (без ДДС) на касата в
Информационния център на общината в срок до
03.09.2012 г. (01.10.2012 г.) – 17 ч.
9. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на
03.09.2012 г. (01.10.2012 г.).
10. Срок за подаване на документите за учас
тие – до началото на търга: 10 ч. на 05.09.2012 г.
(03.10.2012 г.) в зала „Фоайе“ на общината.
11. Ден и час на търга – 05.09.2012 г. (03.10.2012 г.)
от 10 ч., зала „Фоайе“ на Община Стара Загора.
12. Ако търгът не се състои на 05.09.2012 г.,
същият ще се проведе на 03.10.2012 г. от 10 ч.
при същите условия.
13. Упълномощава общинската агенция за
приватизация и є възлага да извърши всички
последващи действия по процедурата за прива
тизация съгласно действащото законодателство
и Правилника за дейността на ОбАП и Методи
ката за подготовка на приватизационни сделки,
провеждане на публични търгове и конкурси и
сключване на договори за приватизация.
14. Упълномощава кмета на Община Стара
Загора да сключи договор за покупко-продажба
със спечелилия търга участник.

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 5

ОБЩИНА ЦАРЕВО
ЗАПОВЕД № РД-01-465
от 20 юли 2012 г.

РЕШЕНИЕ № 8-111
от 27 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, както и с внесено
за разглеждане на ОПОС предложение DIR5112122-13 „Изграждане на регионална система
за управление на отпадъците – регион Добрич“,
Общинският съвет – гр. Тервел, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор
72271.47.42 по кадастралната карта на гр. Тер
вел – собственост на Община Тервел, с ново
предназначение на имота „Претоварна станция
за отпадъци“.
2. Задължава кмета на общината да предпри
еме необходимите съгласно закона последващи
действия и процедури до издаване на разрешение
за строеж за изграждане на съоръжението „Пре
товарна станция за отпадъци (ПСО).“
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Тервел до Административния съд – Добрич.

На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.141, по КККР на гр. Царе
во, квартал Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждаваните
части 122 кв. м, попадащи в трасе на обект
„Ул и ч на р ег у ла ц и я – к в. Б е л и я бря г “, п ри
граници на частта: север – улица, изток – ПИ
№ 4 8 619. 50 5.142 , ю г – П И № 4 8 619. 50 5.141,
з а па д – П И № 4 8619. 505.14 0, и с евер – П И
№ 48619.505.141, изт ок – ПИ №48619.505.142,
юг – улица, запад – ПИ № 48619.505.140, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – гр. Ца
рево, собственост на: Кета Костадинова Кос
та динова; Добринка Георгиева Циг уларова;
Костадин Георгиев Цигуларов; Ангел Георгиев
Циг уларов; Таню Иванов А втанск и; Минка
Николова Славова.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците
на отчуждения имот в размер 2388,20 лв., раз
пределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Кета Костадинова Костадинова – 716,46 лв.
2. Добринка Георгиева Цигуларова – 238,82 лв.
3. Костадин Георгиев Цигуларов – 238,82 лв.
4. Ангел Георгиев Цигуларов – 238,82 лв.
5. Таню Иванов Автански – 636,85 лв.
6. Минка Николова Славова – 318,43 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственици
те да се преведе по сметка, открита от Община
Царево в банка „ДСК“, клон Царево, и след
25.08.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

Председател:
К. Енчев

Кмет:
Г. Лапчев

Председател:
Е. Христов
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На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.139 по КККР на гр. Царе
во, квартал Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждаваната
част 119 кв. м, попадаща в трасе на обект „Улич
на регулация – кв. Белия бряг“, при граници на
частта: север – улица, изток – ПИ № 48619.505.140
и ПИ № 48619.505.139, юг – ПИ № 48619.505.139,
запад – улица, съгласно влязъл в сила ПУП,
одобрен с Решение № 30 от протокол № 3 от
30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царево, собственост
на: Живко Иванов Желев; Светлана Атанасова
Атанасова; Искър Николаев Искъров; Мира
Николаева Искърова; Илия Захариев Балабанов.
ІІ. Определям обезщетение на собствени
ците на отчуждения имот в размер 2329,40 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Ж ивко Иванов Желев – 1/8 ид. част –
291,17 лв.
2. Светлана Атанасова Атанасова – 1/8 ид.
част – 291,17 лв.
3. Искър Николаев Искъров – 1/8 ид. част –
291,17 лв.
4. Мира Николаева Искърова – 1/8 ид. част –
291,17 лв.
5. Илия Захариев Балабанов – 1/2 ид. част –
1164,72 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственици
те да се преведе по сметка, открита от Община
Царево в банка „ДСК“, клон Царево, и след
25.08.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-01-467
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.140 по КККР на гр. Царево,
квартал Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-1856 от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с площ на отчуждаваните части 105 кв. м,
попадащи в трасе на обект „Улична регула
ция – кв. Белия бряг“, при граници на частта: се
вер – улица, изток – ПИ № 48619.505.141, юг – ПИ
№ 48619.505.140, запад – ПИ № 48619.505.139,
и с евер – П И № 4 8619. 505.14 0, и з т ок – П И
№ 48619.505.141, юг – ПИ № 48619.505.143, за
пад – ПИ № 48619.505.139, съгласно влязъл в сила
ПУП, одобрен с Решение № 30 от протокол № 3
от 30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царево, собственост
на: Живко Иванов Желев; Светлана Атанасова
Атанасова; Искър Николаев Искъров; Мира
Николаева Искърова; Илия Захариев Балабанов.
ІІ. Определям обезщетение на собствени
ците на отчуждения имот в размер 2055,40 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Живко Иванов Желев – 1/8 ид. част –
256,93 лв.
2. Светлана Атанасова Атанасова – 1/8 ид.
част – 256,93 лв.
3. Искър Николаев Искъров – 1/8 ид. част –
256,93 лв.
4. Мира Николаева Искърова – 1/8 ид. част –
256,93 лв.
5. Илия Захариев Балабанов – 1/2 ид. част –
1027,68 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственици
те да се преведе по сметка, открита от Община
Царево в банка „ДСК“, клон Царево, и след
25.08.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

Кмет:
Г. Лапчев

Кмет:
Г. Лапчев

7429

7430
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ЗАПОВЕД № РД-01-468
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.470 по КККР на гр. Царе
во, квартал Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждаваната
част 114 кв. м, попадаща в трасе на обект „Улич
на регулация – кв. Белия бряг“, при граници на
частта: североизток – ПИ № 48919.505.469, юго
изток – ПИ № 48619.505.470, югозапад – улица и
ПИ № 48619.505.471, северозапад – улица, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царево,
собственост на Кирил Андонов Андонов.
ІІ. Определям обезщетение на собственика на
отчуждения имот – Кирил Андонов Андонов, в
размер 2231,60 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственика да
се преведе по сметка, открита от Община Царево
в банка „ДСК“, клон Царево, и след 25.08.2012 г.
да започне изплащане на дължимото обезщетение
по сметка на правоимащия.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

7431

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-469
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.185 по КККР на гр. Царе
во, квартал Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждаваната
част 35 кв. м, попадаща в трасе на обект „Улич
на регулация – кв. Белия бряг“, при граници на
частта: североизток – улица, югоизток – улица,
югозапад – ПИ № 48619.505.185, северозапад – ПИ
№ 48619.505.184, съгласно влязъл в сила ПУП,
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одобрен с Решение № 30 от протокол № 3 от
30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царево, собственост
на Ана Панайотова Дремсизова.
ІІ. Определям обезщетение на собственика на
отчуждения имот – Ана Панайотова Дремсизова,
в размер 685,10 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственика да
се преведе по сметка, открита от Община Царево
в банка „ДСК“, клон Царево, и след 25.08.2012 г.
да започне изплащане на дължимото обезщетение
по сметка на правоимащия.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

7432

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-470
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.184 по КККР на гр. Царе
во, квартал Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждаваната
част 25 кв. м, попадаща в трасе на обект „Улич
на регулация – кв. Белия бряг“, при граници
на частта: североизток – улица, югоизток – ПИ
№ 48619.505.185, югозапад – ПИ № 48619.505.184,
северозапа д – ПИ № 48619.505.183, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царе
во, собственост на Ана Панайотова Дремсизова.
ІІ. Определям обезщетение на собственика на
отчуждения имот – Ана Панайотова Дремсизова,
в размер 489,40 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственика да
се преведе по сметка, открита от Община Царево
в банка „ДСК“, клон Царево, и след 25.08.2012 г.
да започне изплащане на дължимото обезщетение
по сметка на правоимащия.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
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особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

7433

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-471
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.182 по КККР на гр. Царе
во, квартал Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждаваната
част 4 кв. м, попадаща в трасе на обект „Улич
на регулация – кв. Белия бряг“, при граници
на частта: североизток – ПИ № 48919.505.182,
югоизток – ПИ № 48619.505.181, югозапад – ули
ца, северозапад – ПИ № 48619.505.183, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царево,
собственост на Мирела Калчева Лингорска-Графе.
ІІ. Определям обезщетение на собственика на
отчуждения имот – Мирела Калчева ЛингорскаГрафе, в размер 78,30 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственика да
се преведе по сметка, открита от Община Царево
в банка „ДСК“, клон Царево, и след 25.08.2012 г.
да започне изплащане на дължимото обезщетение
по сметка на правоимащия.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

7434

Кмет:
Г. Лапчев
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ЗАПОВЕД № РД-01-472
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.181 по КККР на гр. Царево,
квартал Белия бряг, одобрена със Заповед № РД18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор
на АГКК, с площ на отчуждаваната част 12 кв. м,
попадаща в трасе на обект „Улична регула
ция – кв. Белия бряг“, при граници на частта:
североизток – ПИ № 48919.505.181, югоизток – ПИ
№ 48619.505.180, югозапад – улица, североза
пад – ПИ № 48619.505.182, съгласно влязъл в сила
ПУП, одобрен с Решение № 30 от протокол № 3
от 30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царево, собственост
на Николета Калчева Лингорова-Христова.
ІІ. Определям обезщетение на собственика на
отчуждения имот – Николета Калчева Лингоро
ва-Христова, в размер 234,90 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственика да
се преведе по сметка, открита от Община Царево
в банка „ДСК“, клон Царево, и след 25.08.2012 г.
да започне изплащане на дължимото обезщетение
по сметка на правоимащия.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

7435

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-473
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.180 по КККР на гр. Царе
во, квартал Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждаваната
част 38 кв. м, попадаща в трасе на обект „Улич
на регулация – кв. Белия бряг“, при граници
на частта: североизток – ПИ № 48919.505.180,
югоизток – ПИ № 48619.505.176, югозапад – ули
ца, северозапад – ПИ № 48619.505.181, съгласно
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влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царево,
собственост на Павел Киряков Василев.
ІІ. Определям обезщетение на собственика
на отчуждения имот – Павел Киряков Василев,
в размер 743,90 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственика да
се преведе по сметка, открита от Община Царево
в банка „ДСК“, клон Царево, и след 25.08.2012 г.
да започне изплащане на дължимото обезщетение
по сметка на правоимащия.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
Кмет:
Г. Лапчев
7436
ЗАПОВЕД № РД-01-474
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентифика
тор № 48619.505.76 по КККР на гр. Царево, квартал
Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56 от
24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с площ на отчуждаваната част 16 кв. м, попадаща
в трасе на обект „Улична регулация – кв. Белия
бряг“, при граници на частта: североизток – ПИ
№ 48919.505.76, югоизток – ПИ № 48619.505.75,
югозапад – улица, северозапад – улица, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царево,
собственост на: Румян Найденов Кънчев, Дамян
Найденов Кънчев, Чавдар Ставрев Дойчинов.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците
на отчуждения имот в размер 313,20 лв., разпре
делено съобразно квотите на собственост, както
следва:
1. Румян Найденов Кънчев – 367,5/1435 ид.
части – 80,20 лв.
2. Дамян Найденов Кънчев – 367,5/1435 ид.
части – 80,20 лв.
3. Чавдар Ставрев Дойчинов – 700/1435 ид.
части – 152,80 лв.

ВЕСТНИК
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ІІІ. Паричното обезщетение на собственици
те да се преведе по сметка, открита от Община
Царево в банка „ДСК“, клон Царево, и след
25.08.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

7437

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-475
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентифика
тор № 48619.505.75 по КККР на гр. Царево, квартал
Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56 от
24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с площ на отчуждаваната част 44 кв. м, попадаща
в трасе на обект „Улична регулация – кв. Белия
бряг“, при граници на частта: североизток – ПИ
№ 48919.505.75, югоизток – ПИ № 48619.505.74,
югозапад – улица, северозапад – улица, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царево,
собственост на Антон Теодоров Чипев.
ІІ. Определям обезщетение на собственика
на отчуждения имот – Антон Теодоров Чипев, в
размер 861,30 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственика да
се преведе по сметка, открита от Община Царево
в банка „ДСК“, клон Царево, и след 25.08.2012 г.
да започне изплащане на дължимото обезщетение
по сметка на правоимащия.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост, за 2012 г.
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Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

7438

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-476
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.74 по КККР на гр. Царево,
квартал Белия бряг, одобрена със Заповед № РД18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния дирек
тор на АГКК, с площ на отчуждаваната част
377 кв. м, попадаща в трасе на обект „Улична
регулация – кв. Белия бряг“, при граници на
частта: североизток – ПИ № 48619.505.81 и ПИ
№ 48619.505.74, югоизток – ПИ № 48619.505.72 и
ПИ № 48619.505.73, югозапад – ПИ № 48619.505.63
и улица, северозапад – ПИ № 48619.505.75 и ПИ
№ 48619.505.74, съгласно влязъл в сила ПУП,
одобрен с Решение № 30 от протокол № 3 от
30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царево, собственост на:
Катя Дикова Иванова; Мара Дикова Георгиева.
ІІ. Определям обезщетение на собствени
ците на отчуждения имот в размер 7379,30 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Катя Дикова Иванова – 1/2 ид. част –
3689,65 лв.
2. Мара Дикова Георгиева – 1/2 ид. част –
3689,65 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственици
те да се преведе по сметка, открита от Община
Царево в банка „ДСК“, клон Царево, и след
25.08.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

7439

Кмет:
Г. Лапчев
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ЗАПОВЕД № РД-01-477
от 20 юли 2012 г. 
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.828 по КККР на гр. Царе
во, квартал Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждаваната
част 58 кв. м, попадаща в трасе на обект „Улич
на регулация – кв. Белия бряг“, при граници
на частта: североизток – ПИ № 48919.505.828,
югоизток – ПИ № 48619.505.829, югозапад – ули
ца, северозапад – ПИ № 48619.505.827, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – гр. Ца
рево, собственост на Злата Петкова Ведричкова.
ІІ. Определям обезщетение на собственика на
отчуждения имот – Злата Петкова Ведричкова,
в размер 1135,40 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственика да
се преведе по сметка, открита от Община Царево
в банка „ДСК“, клон Царево, и след 25.08.2012 г.
да започне изплащане на дължимото обезщетение
по сметка на правоимащия.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

7440

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-478
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.829 по КККР на гр. Царе
во, квартал Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждаваната
част 124 кв. м, попадаща в трасе на обект „Улич
на регулация – кв. Белия бряг“, при граници
на частта: североизток – ПИ № 48619.505.829 и
ПИ № 48619.505.830, югоизток – улица, югоза
пад – улица, северозапад – ПИ № 48619.505.828
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и ПИ № 48619.505.829, съгласно влязъл в сила
ПУП, одобрен с Решение № 30 от протокол № 3
от 30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царево, собстве
ност на: Флура Костадинова Ведричкова; Петко
Стоянов Ведричков; Ася Стоянова Ведричкова;
Костадин Стоянов Ведричков; Костадин Дими
тров Ведричков.
ІІ. Определям обезщетение на собствени
ците на отчуждения имот в размер 2427,30 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Флура Костадинова Ведричкова – 1/8 ид.
част – 303,41 лв.
2. Петко Стоянов Ведричков – 1/8 ид. част –
303,41 лв.
3. Ася Стоянова Ведричкова – 1/8 ид. част –
303,41 лв.
4. Костадин Стоянов Ведричков – 1/8 ид. част –
303,41 лв.
5. Костадин Димитров Ведричков – 1/2 ид.
части – 1213,66 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственици
те да се преведе по сметка, открита от Община
Царево в банка „ДСК“, клон Царево, и след
25.08.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

7441

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-479
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.830 по КККР на гр. Царе
во, квартал Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждаваната
част 21 кв. м, попадаща в трасе на обект „Улич
на регулация – кв. Белия бряг“, при граници на
частта: североизток – ПИ № 48919.505.674, юго
изток – улица, югозапад – ПИ № 48619.505.829,
северозапа д – ПИ № 48619.505.830, съгласно
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влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – гр. Ца
рево, собственост на Мария Петкова Цветкова.
ІІ. Определям обезщетение на собственика на
отчуждения имот – Мария Петкова Цветкова, в
размер 411,10 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственика да
се преведе по сметка, открита от Община Царево
в банка „ДСК“, клон Царево, и след 25.08.2012 г.
да започне изплащане на дължимото обезщетение
по сметка на правоимащия.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
Кмет:
Г. Лапчев
7442
ЗАПОВЕД № РД-01-480
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.861 по КККР на гр. Царе
во, квартал Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждаваната
част 22 кв. м, попадаща в трасе на обект „Улич
на регулация – кв. Белия бряг“, при граници
на частта: североизток – улица, югоизток – ПИ
№ 48619.505.862, югозапад – ПИ № 48619.505.861,
северозапа д – ПИ № 48619.505.693, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – гр. Ца
рево, собственост на: Стефана Колева Събева;
Николай Веселинов Дичев.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците
на отчуждения имот в размер 430,70 лв., разпре
делено съобразно квотите на собственост, както
следва:
1. Стефана Колева Събева – 1/2 ид. част –
215,35 лв.
2. Николай Веселинов Дичев – 1/2 ид. част –
215,35 лв.
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ІІІ. Паричното обезщетение на собственици
те да се преведе по сметка, открита от Община
Царево в банка „ДСК“, клон Царево, и след
25.08.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

7443

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-481
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.827 по КККР на гр. Царе
во, квартал Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждаваната
част 267 кв. м, попадаща в трасе на обект „Улич
на регулация – кв. Белия бряг“, при граници на
частта: североизток – ПИ № 48919.505.674 и ПИ
№ 48619.505.827, югоизток – ПИ № 48619.505.827 и
ПИ № 48619.505.828, югозапад – улица, североза
пад – ПИ № 48619.505.527, съгласно влязъл в сила
ПУП, одобрен с Решение № 30 от протокол № 3
от 30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царево, собственост
на Злата Петкова Ведричкова; Мария Петкова
Цветкова; Флура Костадинова Ведричкова; Петко
Стоянов Ведричков; Ася Стоянова Ведричкова;
Костадин Стоянов Ведричков; Костадин Дими
тров Ведричков; Цветанка Стоичкова Димитрова.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците
на отчуждения имот в размер 5226,50 лв., раз
пределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Злата Петкова Ведричкова – 1/9 ид. части –
580,72 лв.
2. Мария Петкова Цветкова – 1/9 ид. части –
580,72 лв.
3. Флура Костадинова Ведричкова – 1/72 ид.
части – 72,59 лв.
4. Петко Стоянов Ведричков – 1/72 ид. части –
72,59 лв.
5. Ася Стоянова Ведричкова – 1/72 ид. части –
72,59 лв.
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6. Костадин Стоянов Ведричков – 1/72 ид.
части – 72,59 лв.
7. Костадин Димитров Ведричков – 1/18 ид.
части – 290,36 лв.
8. Цветанка Стоичкова Димитрова – 2/3 ид.
части – 3484,34 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственици
те да се преведе по сметка, открита от Община
Царево в банка „ДСК“, клон Царево, и след
25.08.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

7444

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-482
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.820 по КККР на гр. Царево,
квартал Белия бряг, одобрена със Заповед № РД18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор
на АГКК, с площ на отчуждаваната част 6 кв. м,
попадаща в трасе на обект „Улична регула
ция – кв. Белия бряг“, при граници на частта:
североизток – ПИ № 48919.505.83, югоизток – ули
ца, северозапад – ПИ № 48619.505.820, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царе
во, собственост на Мария Тодорова Чоплакова.
ІІ. Определям обезщетение на собственика на
отчуждения имот – Мария Тодорова Чоплакова,
в размер 117,50 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственика да
се преведе по сметка, открита от Община Царево
в банка „ДСК“, клон Царево, и след 25.08.2012 г.
да започне изплащане на дължимото обезщетение
по сметка на правоимащия.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
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ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

7445

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-483
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.819 по КККР на гр. Царе
во, квартал Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждаваната
част 301 кв. м, попадаща в трасе на обект „Улич
на регулация – кв. Белия бряг“, при граници
на частта: североизток – ПИ № 48919.505.819,
югоизток – улица, югозапад – улица, североза
пад – ПИ № 48619.505.72, съгласно влязъл в сила
ПУП, одобрен с Решение № 30 от протокол № 3
от 30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царево, собственост
на Мария Тодорова Чоплакова.
ІІ. Определям обезщетение на собственика на
отчуждения имот – Мария Тодорова Чоплакова,
в размер 5892,10 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственика да
се преведе по сметка, открита от Община Царево
в банка „ДСК“, клон Царево, и след 25.08.2012 г.
да започне изплащане на дължимото обезщетение
по сметка на правоимащия.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

7446

Кмет:
Г. Лапчев

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-01-484
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.806 по КККР на гр. Царево,
квартал Белия бряг, одобрена със Заповед № РД18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор
на АГКК, с площ на отчуждаваната част 333 кв. м,
попадаща в трасе на обект „Улична регула
ция – кв. Белия бряг“, при граници на частта:
север – ПИ № 48919.505.507 и ПИ № 48919.505.49,
изток – ПИ № 48619.505.806, юг и югоизток – ПИ
№ 48619.505.51, югозапад – ПИ № 48619.505.671,
запад – ПИ № 48619.505.806, съгласно влязъл в
сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от протокол
№ 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царево, собстве
ност на Христина Димитрова Георгиева; Емилия
Димитрова Георгиева; Марин Димитров Георгиев.
ІІ. Определям обезщетение на собствени
ците на отчуждения имот в размер 6518,50 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Христина Димитрова Георгиева – 1/3 ид.
части – 2172,83 лв.
2. Емилия Димитрова Георгиева – 1/3 ид.
части – 2172,83 лв.
3. Марин Димитров Георгиев – 1/3 ид. час
ти – 2172,83 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственици
те да се преведе по сметка, открита от Община
Царево в банка „ДСК“, клон Царево, и след
25.08.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

7447

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-485
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:

С Т Р.
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І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.678 по КККР на гр. Царе
во, квартал Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждаваната
част 55 кв. м, попадаща в трасе на обект „Улич
на регулация – кв. Белия бряг“, при граници
на частта: североизток – ПИ № 48919.505.678,
югоизток – ПИ № 48619.505.525, югозапад – ули
ца, северозапад – ПИ № 48619.505.677, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – гр. Ца
рево, собственост на Камелия Венциславова
Дангърова; Васил Любомиров Димитров; Петя
Жечева Ангелова.
ІІ. Определям обезщетение на собствени
ците на отчуждения имот в размер 1076,60 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Камелия Венциславова Дангърова – 1/4
ид. ч. – 269,15 лв.
2. Васил Любомиров Димитров – 1/4 ид. ч. –
269,15 лв.
3. Пе т я Жечева А н г е лова – 1/2 и д. ч. –
538,30 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственици
те да се преведе по сметка, открита от Община
Царево в банка „ДСК“, клон Царево, и след
25.08.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

7448

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-486
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. От ч у ж давам ПИ с идентификатор
№ 48619.505.665 по КККР на гр. Царево, квартал
Белия бряг, одобрен със Заповед № РД-18-56 от
24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с площ на имота 17 кв. м, попадащ в трасе на обект
„Улична регулация – кв. Белия бряг“, при граници
на имота: север – улица, юг – ПИ № 48619.505.661,

ВЕСТНИК
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запад – ПИ № 48619.505.99, съгласно влязъл в сила
ПУП, одобрен с Решение № 30 от протокол № 3
от 30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царево, собственост
на Винченцо Петров Марев; Антоанета Славова
Начева; Мария Стаматова Шадова; Петя Иванова
Денева.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците
на отчуждения имот в размер 332,80 лв., разпре
делено съобразно квотите на собственост, както
следва:
1. Винченцо Петров Марев – 1/3 ид. ч. –
110,93 лв.
2. Антоанета Славова Начева – 1/3 ид. ч. –
110,93 лв.
3. Мария Стаматова Шадова – 1/6 ид. ч. –
55,47 лв.
4. Петя Иванова Денева – 1/6 ид. ч. – 55,47 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственици
те да се преведе по сметка, открита от Община
Царево в банка „ДСК“, клон Царево, и след
25.08.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

7449

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-487
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. От ч у ж давам ПИ с идентификатор
№ 48619.505.664 по КККР на гр. Царево, квар
тал Белия бряг, одобрен със Заповед № РД-18-56
от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с площ на имота 103 кв. м, попадащ
в трасе на обект „Улична регулация – кв. Бе
лия бряг“, при граници на имота: североиз
ток – улица, югоизток – ПИ № 48619.505.694,
югозапад – ПИ № 48619.505.838, северозапад – ПИ
№ 48619.505.663, съгласно влязъл в сила ПУП,
одобрен с Решение № 30 от протокол № 3 от
30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царево, собственост
на Винченцо Петров Марев; Антоанета Славова
Начева; Мария Стаматова Шадова; Петя Иванова
Денева.
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ІІ. Определям обезщетение на собствени
ците на отчуждения имот в размер 2016,20 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Винченцо Петров Марев – 1/3 ид. ч. –
672,06 лв.
2. Антоанета Славова Начева – 1/3 ид. ч. –
672,06 лв.
3. Мария Стаматова Шадова – 1/6 ид. ч. –
336,04 лв.
4. Петя Иванова Денева – 1/6 ид. ч. – 336,04 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственици
те да се преведе по сметка, открита от Община
Царево в банка „ДСК“, клон Царево, и след
25.08.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

7450

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-488
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентифика
тор № 48619.505.533 по КККР на гр. Царево, квар
тал Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56 от
24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с площ на отчуждаваната част 107 кв. м, попадаща
в трасе на обект „Улична регулация – кв. Белия
бряг“, при граници на частта: североизток – ПИ
№ 48919.505.532, югоизток – ПИ № 48619.505.533,
югозапад – ПИ № 48619.505.515, северозапад – ПИ
№ 48619.505.517, съгласно влязъл в сила ПУП,
одобрен с Решение № 30 от протокол № 3 от
30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царево, собственост
на Рафаел Рудолф Маджар.
ІІ. Определям обезщетение на собственика
на отчуждения имот – Рафаел Рудолф Маджар,
в размер 2094,50 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственика да
се преведе по сметка, открита от Община Царево
в банка „ДСК“, клон Царево, и след 25.08.2012 г.
да започне изплащане на дължимото обезщетение
по сметка на правоимащия.

ВЕСТНИК
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ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

7451

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-489
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.525 по КККР на гр. Царе
во, квартал Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждаваната
част 56 кв. м, попадаща в трасе на обект „Улич
на регулация – кв. Белия бряг“, при граници
на частта: североизток – ПИ № 48919.505.525,
югоизток – ПИ № 48619.505.527, югозапад – ули
ца, северозапад – ПИ № 48619.505.578, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царе
во, собственост на Дора Александрова Маркова.
ІІ. Определям обезщетение на собственика на
отчуждения имот – Дора Александрова Маркова,
в размер 1096,20 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственика да
се преведе по сметка, открита от Община Царево
в банка „ДСК“, клон Царево, и след 25.08.2012 г.
да започне изплащане на дължимото обезщетение
по сметка на правоимащия.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
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Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

7452

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-490
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.520 по КККР на гр. Царе
во, квартал Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждаваната
част 43 кв. м, попадаща в трасе на обект „Улич
на регулация – кв. Белия бряг“, при граници на
частта: североизток – ПИ № 48919.505.521, юго
изток – ПИ № 48619.505.520, югозапад – улица,
северозапад – улица, съгласно влязъл в сила
ПУП, одобрен с Решение № 30 от протокол № 3
от 30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царево, собственост
на Стефан Лазаров Стефанов; Надежда Иванова
Петрова; Павел Иванов Петров.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците
на отчуждения имот в размер 841,70 лв., разпре
делено съобразно квотите на собственост, както
следва:
1. Стефан Лазаров Стефанов – 1/2 ид. ч. –
420,84 лв.
2. Надежда Иванова Петрова – 1/4 ид. ч. –
210,43 лв.
3. Павел Иванов Петров – 1/4 ид. ч. – 210,43 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственици
те да се преведе по сметка, открита от Община
Царево в банка „ДСК“, клон Царево, и след
25.08.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

7453

Кмет:
Г. Лапчев

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-01-491
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.517 по КККР на гр. Царево,
квартал Белия бряг, одобрена със Заповед № РД18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор
на АГКК, с площ на отчуждаваната част 57 кв. м,
попадаща в трасе на обект „Улична регула
ция – кв. Белия бряг“, при граници на частта:
североизток – ПИ № 48919.505.519, югоизток – ПИ
№ 48619.505.533, югозапад – ПИ № 48619.505.515,
северозапа д – ПИ № 48619.505.516, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царево,
собственост на Никола Димитров Препув; Калчо
Димитров Препув; Руска Тодорова Иванова.
ІІ. Определям обезщетение на собствени
ците на отчуждения имот в размер 1115,80 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Никола Димитров Препув – 1/6 ид. ч. –
185,97 лв.
2. Ка лчо Димит ров Преп у в – 1/6 и д.ч. –
185,97 лв.
3. Руска Тодорова Иванова – 4/6 ид. ч. –
743,86 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственици
те да се преведе по сметка, открита от Община
Царево в банка „ДСК“, клон Царево, и след
25.08.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

7454

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-492
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:

БРОЙ 62

ДЪРЖАВЕН

І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.516 по КККР на гр. Царе
во, квартал Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждаваната
част 29 кв. м, попадаща в трасе на обект „Улич
на регулация – кв. Белия бряг“, при граници на
частта: североизток – ПИ № 48919.505.517, юго
изток – улица, югозапад – ПИ № 48619.505.513,
северозапа д – ПИ № 48619.505.516, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царево,
собственост на Христин Иванов Чурков; Иван
Георгиев Чурков.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците
на отчуждения имот в размер 567,70 лв., разпре
делено съобразно квотите на собственост, както
следва:
1. Христин Иванов Чу рков – 3/4 и д. ч. –
425,78 лв.
2. Иван Георгиев Чурков – 1/4 ид. ч. – 141,92 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственици
те да се преведе по сметка, открита от Община
Царево в банка „ДСК“, клон Царево, и след
25.08.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

7455

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-493
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.514 по КККР на гр. Царево,
квартал Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-1856 от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с площ на отчуждаваните части 282 кв. м,
попадащи в трасе на обект „Улична регула
ция – кв. Белия бряг“, при граници на частите:
североизток – ПИ № 48919.505.515, югоизток – ПИ
№ 48619.505.514, югозапад – ПИ № 48619.505.509,
с ев е р о з а п а д – П И № 4 8 619. 50 5. 51 3, юг ои з 
ток – улица, югозапад – ПИ № 48619.505.509, се
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верозапад – ПИ № 48619.505.514, съгласно влязъл в
сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от протокол
№ 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царево, собстве
ност на Злата Георгиева Кошничарова; Станка
Илиева Янакиева; Евдокия Илиева Янакиева.
ІІ. Определям обезщетение на собствени
ците на отчуждения имот в размер 5520,20 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Злата Георгиева Кошничарова – 4/6 ид. ч. –
3680,14 лв.
2. Станка Илиева Янакиева – 1/6 ид. ч. –
920,03 лв.
3. Евдокия Илиева Янакиева – 1/6 ид. ч. –
920,03 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственици
те да се преведе по сметка, открита от Община
Царево в банка „ДСК“, клон Царево, и след
25.08.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

7456

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-494
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.509 по КККР на гр. Царево,
квартал Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-1856 от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с площ на отчуждаваните части 225 кв. м,
попадащи в трасе на обект „Улична регула
ция – кв. Белия бряг“, при граници на частите:
североизток – ПИ № 48919.505.514, югоизток – ПИ
№ 48619.505.509, югозапад – ПИ № 48619.505.508,
северозапад – ПИ № 48619.505.510, североиз
ток – ПИ № 48919.505.514, югоизток – улица,
северозапа д – ПИ № 48619.505.509, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царе
во, собственост на Ангелина Скулиева Кирова;
Дафина Скулиева Николова.

С Т Р.

108

ДЪРЖАВЕН

ІІ. Определям обезщетение на собствениците
на отчуждения имот в размер 4404,40 лв., раз
пределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Ангелина Скулиева Кирова – 1/2 ид. ч. –
2202,20 лв.
2. Дафина Скулиева Николова – 1/2 ид. ч. –
2202,20 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственици
те да се преведе по сметка, открита от Община
Царево в банка „ДСК“, клон Царево, и след
25.08.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

7457

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-495
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.491 по КККР на гр. Царе
во, квартал Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждаваната
част 51 кв. м, попадаща в трасе на обект „Улич
на регулация – кв. Белия бряг“, при граници
на частта: североизток – ПИ № 48919.505.490,
югоизток – ПИ № 48619.505.491, югозапад – ПИ
№ 48619.505.492, северозапад – улица, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царево,
собственост на Стоян Тодоров Вълчев.
ІІ. Определям обезщетение на собственика
на отчуждения имот – Стоян Тодоров Вълчев, в
размер 998,30 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственика да
се преведе по сметка, открита от Община Царево
в банка „ДСК“, клон Царево, и след 25.08.2012 г.
да започне изплащане на дължимото обезщетение
по сметка на правоимащия.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
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нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

7458

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-496
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.476 по КККР на гр. Царе
во, квартал Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждаваната
част 726 кв. м, попадаща в трасе на обект „Улич
на регулация – кв. Белия бряг“, при граници
на частта: североизток – ПИ № 48919.505.471,
ПИ № 48619.505.476 и ПИ № 48619.505.475, юго
изток – ПИ № 48619.505.476 и улица, югоза
пад – ПИ № 48619.505.479, ПИ № 48619.505.478,
ПИ № 48619.505.477, северозапад – улица, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царево,
собственост на Гинка Иванова Ярмова; Златка
Иванова Паскова.
ІІ. Определям обезщетение на собственици
те на отчуждения имот в размер 14 211,50 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Ги н к а И ва нова Ярмова – 1/2 и д. ч. –
7105,75 лв.
2. Златка Иванова Паскова – 1/2 ид. ч. –
7105,75 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственици
те да се преведе по сметка, открита от Община
Царево в банка „ДСК“, клон Царево, и след
25.08.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
този заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост, за 2012 г.
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Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.

7459

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-497
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.471 по КККР на гр. Царе
во, квартал Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждаваната
част 66 кв. м, попадаща в трасе на обект „Улич
на регулация – кв. Белия бряг“, при граници на
частта: североизток – ПИ № 48919.505.470 и улица,
югоизток – ПИ № 48619.505.471, югозапад – ПИ
№ 48619.505.476, северозапад – улица, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – гр. Ца
рево, собственост на Тодор Иванов Карагогов;
Десислава Генкова Панайотова.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците
на отчуждения имот в размер 1292 лв., разпре
делено съобразно квотите на собственост, както
следва:
1. Тодор Иванов Карагогов – 1/2 ид. ч. – 646 лв.
2. Десислава Генкова Панайотова – 1/2 ид. ч. –
646 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственици
те да се преведе по сметка, открита от Община
Царево в банка „ДСК“, клон Царево, и след
25.08.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

7460

Кмет:
Г. Лапчев

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-01-498
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.166 по КККР на гр. Царево,
квартал Белия бряг, одобрена със Заповед № РД18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор
на АГКК, с площ на отчуждаваната част 45 кв. м,
попадаща в трасе на обект „Улична регула
ция – кв. Белия бряг“, при граници на частта: се
вер – улица, изток – ПИ № 48619.505.167, юг – ПИ
№ 48619.505.166, запад – ПИ № 48619.505.165,
съгласно влязъл в сила ПУП, одобрен с Реше
ние № 30 от протокол № 3 от 30.12.2003 г. на
ОбС – гр. Царево, собственост на Петър Иванов
Тимов; Христина Никифорова Тимова.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците
на отчуждения имот в размер 880,90 лв., разпре
делено съобразно квотите на собственост, както
следва:
1. Петър Иванов Тимов – 1/2 ид. ч. – 440,45 лв.
2. Христина Никифорова Тимова – 1/2 ид. ч. –
440,45 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственици
те да се преведе по сметка, открита от Община
Царево в банка „ДСК“, клон Царево, и след
25.08.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

7461

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-499
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.165 по КККР на гр. Царево,
квартал Белия бряг, одобрена със Заповед № РД18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор
на АГКК, с площ на отчуждаваната част 49 кв. м,
попадаща в трасе на обект „Улична регула
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ция – кв. Белия бряг“, при граници на частта: се
вер – улица, изток – ПИ № 48619.505.166, юг – ПИ
№ 48619.505.165, запад – ПИ № 48619.505.159,
съгласно влязъл в сила ПУП, одобрен с Ре
шение № 30 от протокол № 3 от 30.12.2003 г.
на ОбС – гр. Царево, собственост на Людмила
Иванова Бенчева; Силвия Димитрова Бенчева;
Весела Димитрова Бенчева.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците
на отчуждения имот в размер 959,20 лв., разпре
делено съобразно квотите на собственост, както
следва:
1. Людмила Иванова Бенчева – 4/6 ид. ч. –
639,46 лв.
2. Силвия Димитрова Бенчева – 1/6 ид. ч. –
159,87 лв.
3. Весела Димитрова Бенчева – 1/6 ид. ч. –
159,87 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственици
те да се преведе по сметка, открита от Община
Царево в банка „ДСК“, клон Царево, и след
25.08.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

7462

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-500
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.156 по КККР на гр. Царе
во, квартал Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждавана
та част 79 кв. м, попадаща в трасе на обект
„Улична регулация – кв. Белия бряг“, при гра
ници на частта: север – ПИ № 48919.505.156, из
ток – ПИ № 48619.505.155, юг – улица, запад – ПИ
№ 48619.505.135, съгласно влязъл в сила ПУП,
одобрен с Решение № 30 от протокол № 3 от
30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царево, собственост
на Павлина Иванова Тодорова; Анна Василева
Теодосиева.

ВЕСТНИК

БРОЙ 62

ІІ. Определям обезщетение на собствениците
на отчуждения имот в размер 1546,40 лв., раз
пределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Павлина Иванова Тодорова – 1/2 ид. ч. –
773,20 лв.
2. Анна Василева Теодосиева – 1/2 ид. ч. –
773,20 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственици
те да се преведе по сметка, открита от Община
Царево в банка „ДСК“, клон Царево, и след
25.08.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

7463

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-501
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.155 по КККР на гр. Царе
во, квартал Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждаваните
части 216 кв. м, попадащи в трасе на обект
„Улична регулация – кв. Белия бряг“, при гра
ници на частите: север – улица, изток – ПИ
№ 4 8 619. 50 5.1 51, ю г – П И № 4 8 619. 50 5.1 55,
з а п а д – П И № 4 8 61 9. 5 0 5.1 5 8 , с е в е р – П И
№ 48619.505.155, изток – ПИ № 48619.505.153,
юг – улица, запад – ПИ № 48619.505.156, съгласно
влязъл в сила ПУП одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царево,
собственост на Тира Стоянова Петкова; Апостол
Стоянов Апостолов; Марийка Стоянова Мъчанова;
Любка Стоянова Филова.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците
на отчуждения имот в размер 4228,20 лв., раз
пределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Тира Стоянова Петкова – 1057,05 лв.
2. Апостол Стоянов Апостолов – 1057,05 лв.
3. Марийка Стоянова Мъчанова – 1057,05 лв.
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4. Любка Стоянова Филова – 1057,05 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственици
те да се преведе по сметка, открита от Община
Царево в банка „ДСК“, клон Царево, и след
25.08.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

7464

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-502
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.151 по КККР на гр. Царе
во, квартал Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждаваната
част 110 кв. м, попадаща в трасе на обект „Улич
на регулация – кв. Белия бряг“, при граници на
частта: север – улица, изток – улица, юг – ПИ
№ 48619.505.151, запад – ПИ № 48619.505.155,
съгласно влязъл в сила ПУП, одобрен с Реше
ние № 30 от протокол № 3 от 30.12.2003 г. на
ОбС – гр. Царево, собственост на Красимир
Николов Цанков.
ІІ. Определям обезщетение на собственика на
отчуждения имот – Красимир Николов Цанков,
в размер 2153,30 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственика да
се преведе по сметка, открита от Община Царево
в банка „ДСК“, клон Царево, и след 25.08.2012 г.
да започне изплащане на дължимото обезщетение
по сметка на правоимащия.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
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значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
Кмет:
Г. Лапчев
7465
ЗАПОВЕД № РД-01-503
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.146 по КККР на гр. Царе
во, квартал Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждавана
та част 57 кв. м, попадаща в трасе на обект
„Улична регулация – кв. Белия бряг“, при гра
ници на частта: север – ПИ № 48919.505.146, из
ток – ПИ № 48619.505.457, юг – улица, запад – ПИ
№ 48619.505.145, съгласно влязъл в сила ПУП,
одобрен с Решение № 30 от протокол № 3 от
30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царево, собственост
на Христо Георгиев Къдрев.
ІІ. Определям обезщетение на собственика
на отчуждения имот – Христо Георгиев Къдрев,
в размер 1115,80 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственика да
се преведе по сметка, открита от Община Царево
в банка „ДСК“, клон Царево, и след 25.08.2012 г.
да започне изплащане на дължимото обезщетение
по сметка на правоимащия.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
Кмет:
Г. Лапчев
7466
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ЗАПОВЕД № РД-01-504
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентифика
тор № 48619.505.131 по КККР на гр. Царево, квар
тал Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56 от
24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с площ на отчуждаваната част 465 кв. м, попадаща
в трасе на обект „Улична регулация – кв. Белия
бряг“, при граници на частта: североизток – улица,
югоизток – ПИ № 48619.505.131, югозапад – ПИ
№ 48619.501.131 и ПИ № 48619.505.673, североза
пад – ПИ № 48619.505.826, съгласно влязъл в сила
ПУП, одобрен с Решение № 30 от протокол № 3
от 30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царево, собственост
на Иван Райков Попов.
ІІ. Определям обезщетение на собственика
на отчуждения имот – Иван Райков Попов, в
размер 9102,40 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственика да
се преведе по сметка, открита от Община Царево
в банка „ДСК“, клон Царево, и след 25.08.2012 г.
да започне изплащане на дължимото обезщетение
по сметка на правоимащия.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

и улица, югозапад – ПИ № 48619.505.526, северо
запад – ПИ № 48619.505.125, север – улица, из
ток – улица, юг – ПИ № 48619.505.125, запад – ПИ
№ 48619.505.526, съгласно влязъл в сила ПУП,
одобрен с Решение № 30 от протокол № 3 от
30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царево, собственост
на Георги Василев Чонков; Сийка Димитрова
Чонкова; Серги Василев Сергиев.
ІІ. Определям обезщетение на собствени
ците на отчуждения имот в размер 2897,10 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Ге орг и Васи лев Чон ков – 1/4 и д. ч. –
724,27 лв.
2. Сийка Димитрова Чонкова – 1/4 ид. ч. –
724,27 лв.
3. С ерг и Васи лев С ерг иев – 1/2 и д. ч. –
1448,56 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственици
те да се преведе по сметка, открита от Община
Царево в банка „ДСК“, клон Царево, и след
25.08.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-506
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.123 по КККР на гр. Царе
во, квартал Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждавана
та част 99 кв. м, попадаща в трасе на обект
„Улична регулация – кв. Белия бряг“, при гра
ници на частта: север – ПИ № 48919.505.123, из
ток – ПИ № 48619.505.124, юг – улица, запад – ПИ
№ 48619.505.122, съгласно влязъл в сила ПУП,
одобрен с Решение № 30 от протокол № 3 от
30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царево, собственост
на Ангел Стоянов Джабаров.

7467

ЗАПОВЕД № РД-01-505
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентифика
тор № 48619.505.125 по КККР на гр. Царево, квар
тал Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56 от
24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с площ на отчуждаваната част 148 кв. м, попадаща
в трасе на обект „Улична регулация – кв. Белия
бряг“, при граници на частите: североизток – ПИ
№ 48919.505.826, югоизток – ПИ № 48619.505.673

7468

Кмет:
Г. Лапчев

БРОЙ 62

ДЪРЖАВЕН

ІІ. Определям обезщетение на собственика на
отчуждения имот – Ангел Стоянов Джабаров, в
размер 1937,90 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственика да
се преведе по сметка, открита от Община Царево
в банка „ДСК“, клон Царево, и след 25.08.2012 г.
да започне изплащане на дължимото обезщетение
по сметка на правоимащия.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
Кмет:
Г. Лапчев
7469
ЗАПОВЕД № РД-01-507
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентифика
тор № 48619.505.122 по КККР на гр. Царево, квар
тал Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56 от
24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с площ на отчуждаваната част 68 кв. м, попадаща
в трасе на обект „Улична регулация – кв. Бе
лия бряг“, при граници на частта: север – ПИ
№ 48919.505.122, изток – ПИ № 48619.505.123,
юг – улица, запад – ПИ № 48619.505.685, съгласно
влязъл в сила ПУП одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царе
во, собственост на Любка Симеонова Георгиева;
Иван Желязков Георгиев.
ІІ. Определям обезщетение на собствени
ците на отчуждения имот в размер 1331,10 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Любка Симеонова Георгиева – 1/2 ид. ч. –
665,55 лв.
2. Иван Желязков Георгиев – 1/2 ид. ч. –
665,55 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственици
те да се преведе по сметка, открита от Община
Царево в банка „ДСК“, клон Царево, и след
25.08.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
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ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

7470

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-508
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.119 по КККР на гр. Царе
во, квартал Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждаваната
част 39 кв. м, попадаща в трасе на обект „Улич
на регулация – кв. Белия бряг“, при граници
на частта: североизток – улица, югоизток – ПИ
№ 48619.505.120, югозапад – ПИ № 48619.505.119,
северозапа д – ПИ № 48619.505.112, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царево,
собственост на Гради Стоянов Загорчев; Петко
Стоянов Загорчев.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците
на отчуждения имот в размер 763,40 лв., разпре
делено съобразно квотите на собственост, както
следва:
1. Гради Стоянов Загорчев – 1/2 ид. ч. –
381,70 лв.
2. Петко Стоянов Загорчев – 1/2 ид. ч. –
381,70 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственици
те да се преведе по сметка, открита от Община
Царево в банка „ДСК“, клон Царево, и след
25.08.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
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значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
Кмет:
Г. Лапчев
7471
ЗАПОВЕД № РД-01-509
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.117 по КККР на гр. Царе
во, квартал Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждаваната
част 72 кв. м, попадаща в трасе на обект „Улич
на регулация – кв. Белия бряг“, при граници на
частта: североизток – ПИ № 48919.505.116, юго
изток – ПИ № 48619.505.117, югозапад – улица,
северозапад – улица, съгласно влязъл в сила
ПУП, одобрен с Решение № 30 от протокол № 3
от 30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царево, собственост
на Милка Тодорова Бодурова.
ІІ. Определям обезщетение на собственика на
отчуждения имот – Милка Тодорова Бодурова, в
размер 1409,40 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственика да
се преведе по сметка, открита от Община Царево
в банка „ДСК“, клон Царево, и след 25.08.2012 г.
да започне изплащане на дължимото обезщетение
по сметка на правоимащия.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
Кмет:
Г. Лапчев
7472

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-01-510
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.116 по КККР на гр. Царе
во, квартал Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждаваната
част 35 кв. м, попадаща в трасе на обект „Улич
на регулация – кв. Белия бряг“, при граници
на частта: североизток – улица, югоизток – ПИ
№ 48619.505.116, югозапад – ПИ № 48619.505.117,
северозапад – улица, съгласно влязъл в сила
ПУП, одобрен с Решение № 30 от протокол № 3
от 30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царево, собственост
на Стефан Анатолиев Стаевски; Руслан Анатолиев
Стаевски; Светослав Анатолиев Стаевски.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците
на отчуждения имот в размер 685,10 лв., разпре
делено съобразно квотите на собственост, както
следва:
1. Стефан Анатолиев Стаевски – 1/3 ид. ч. –
228,36 лв.
2. Руслан Анатолиев Стаевски – 1/3 ид. ч. –
228,36 лв.
3. Светослав Анатолиев Стаевски – 1/3 ид. ч. –
228,36 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственици
те да се преведе по сметка, открита от Община
Царево в банка „ДСК“, клон Царево, и след
25.08.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

7473

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-511
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
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І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.113 по КККР на гр. Царе
во, квартал Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждаваната
част 20 кв. м, попадаща в трасе на обект „Улична
регулация – кв. „Белия бряг“, при граници на
частта: североизток – ПИ № 48619.505.110, юго
изток – ПИ № 48619.505.113, югозапад – улица,
северозапад – улица, съгласно влязъл в сила
ПУП, одобрен с Решение № 30 от протокол № 3
от 30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царево, собственост
на Мима Илиева Кошничарова; Красимира Нико
лова Петкова; Николай Димитров Петков; Илиян
Димитров Петков; Мара Иванова Николова; Иван
Василев Иванов; Дафина Василева Иванова.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците
на отчуждения имот в размер 391,50 лв., разпре
делено съобразно квотите на собственост, както
следва:
1. Мима Илиева Кошничарова – 106,40 лв.
2. Красимира Николова Петкова – 35,46 лв.
3. Николай Димитров Петков – 35,46 лв.
4. Илиян Димитров Петков – 35,46 лв.
5. Мара Иванова Николова – 119,16 лв.
6. Иван Василев Иванов – 29,78 лв.
7. Дафина Василева Иванова – 29,78 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственици
те да се преведе по сметка, открита от Община
Царево в банка „ДСК“, клон Царево, и след
25.08.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

7474

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-512
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.112 по КККР на гр. Царе
во, квартал Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждаваната
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част 24 кв. м, попадаща в трасе на обект „Улич
на регулация – кв. Белия бряг“, при граници
на частта: североизток – улица, югоизток – ПИ
№ 48619.505.119, югозапад – ПИ № 48619.505.112,
северозапа д – ПИ № 48619.505.111, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – гр. Ца
рево, собственост на Сабина Ислам Чоудури;
Надежда Антонова Иванова; Павел Удин Чоудури;
Валентина Стоянова Генчева; Вълко Стоянов
Аланджийски.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците
на отчуждения имот в размер 469,80 лв., разпре
делено съобразно квотите на собственост, както
следва :
1. Сабина Ислам Чоудури – 1/6 ид. ч. – 78,30 лв.
2. Надежда Антонова Иванова – 1/6 ид. ч. –
78,30 лв.
3. Павел Удин Чоудури – 1/6 ид. ч. – 78,30 лв.
4. Валентина Стоянова Генчева – 1/4 ид. ч. –
117,45 лв.
5. Вълко Стоянов Аланджийски – 1/4 ид. част –
117,45 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственици
те да се преведе по сметка, открита от Община
Царево в банка „ДСК“, клон Царево, и след
25.08.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

7475

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-513
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.111 по КККР на гр. Царе
во, квартал Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждаваната
част 58 кв. м, попадаща в трасе на обект „Улич
на регулация – кв. Белия бряг“, при граници
на частта: североизток – улица, югоизток – ПИ
№ 48619.505.112, югозапад – ПИ № 48619.505.111,
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северозапа д – ПИ № 48619.505.110, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – гр. Ца
рево, собственост на Сабина Ислам Чоудури;
Надежда Антонова Иванова; Павел Удин Чоудури;
Валентина Стоянова Генчева; Вълко Стоянов
Аланджийски.
ІІ. Определям обезщетение на собственици
те на отчуждения имот в размер на 1135,40 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Сабина Ислам Чоудури – 1/6 ид. ч. – 189,23 лв.
2. Надежда Антонова Иванова – 1/6 ид. ч. –
189,23 лв.
3. Павел Удин Чоудури – 1/6 ид. част – 189,23 лв.
4. Валентина Стоянова Генчева – 1/4 ид. ч. –
283,85 лв.
5. Вълко Стоянов Аланджийски – 1/4 ид. ч. –
283,85 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственици
те да се преведе по сметка, открита от Община
Царево в банка „ДСК“, клон Царево, и след
25.08.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.

7476

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-514
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.105, по КККР на гр. Царево,
квартал Белия бряг, одобрена със Заповед № РД18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния директор
на АГКК, с площ на отчуждаваната част 137 кв. м,
попадаща в трасе на обект „Улична регула
ция – кв. Белия бряг“, при граници на частта:
североизток – улица, югоизток – улица, югоза
пад – ПИ № 48619.505.104 и ПИ № 48619.505.105,
северозапа д – ПИ № 48619.505.105, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царево,
собственост на Георги Василев Чолаков.

ВЕСТНИК
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ІІ. Определям обезщетение на собственика
на отчуждения имот – Георги Василев Чолаков,
в размер 2681,80 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственика да
се преведе по сметка, открита от Община Царево
в банка „ДСК“, клон Царево, и след 25.08.2012 г.
да започне изплащане на дължимото обезщетение
по сметка на правоимащия.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
Кмет:
Г. Лапчев
7477
ЗАПОВЕД № РД-01-515
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.110 по КККР на гр. Царе
во, квартал Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждаваната
част 127 кв. м, попадаща в трасе на обект „Улич
на регулация – кв. Белия бряг“, при граници
на частта: североизток – улица, югоизток – ПИ
№ 48619.505.110 и ПИ № 48619.505.111, югоза
пад – ПИ № 48619.505.110 и ПИ № 48619.505.113,
северозапад – улица, съгласно влязъл в сила
ПУП, одобрен с Решение № 30 от протокол № 3
от 30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царево, собственост
на Марийка Николаева Никова; Паулина Бо
жидарова Никова; Любомир Божидаров Ников.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците
на отчуждения имот в размер 2486 лв., разпре
делено съобразно квотите на собственост, както
следва :
1. Марийка Николаева Никова – 4/6 ид. ч. –
1657,34 лв.
2. Паулина Божидарова Никова – 1/6 ид. ч. –
414,33 лв.
3. Любомир Божидаров Ников – 1/6 ид. ч. –
414,33 лв.
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ІІІ. Паричното обезщетение на собственици
те да се преведе по сметка, открита от Община
Царево в банка „ДСК“, клон Царево, и след
25.08.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-517
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.103 по КККР на гр. Царе
во, квартал Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждаваната
част 278 кв. м, попадаща в трасе на обект „Улич
на регулация – кв. Белия бряг“, при граници
на частта: североизток – ПИ № 48619.505.103 и
ПИ № 48619.505.104, югоизток – улица, югоза
пад – улица, северозапад – ПИ № 48619.505.102,
съгласно влязъл в сила ПУП, одобрен с Реше
ние № 30 от протокол № 3 от 30.12.2003 г. на
ОбС – гр. Царево, собственост на Панайот Петров
Зайденов; Рена Петрова Зайденова-Тодорова.
ІІ. Определям обезщетение на собствени
ците на отчуждения имот в размер 5441,90 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Панайот Петров Зайденов – 1/2 ид. ч. –
2720,95 лв.
2. Рена Петрова Зайденова-Тодорова – 1/2 ид.
част – 2720,95 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственици
те да се преведе по сметка, открита от Община
Царево в банка „ДСК“, клон Царево, и след
25.08.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно

7478

ЗАПОВЕД № РД-01-516
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.104 по КККР на гр. Царе
во, квартал Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждаваната
част 57 кв. м, попадаща в трасе на обект „Улич
на регулация – кв. Белия бряг“, при граници на
частта: североизток ПИ № 48619.505.105, юго
изток – улица, югозапад – ПИ № 48619.505.103,
северозапа д – ПИ № 48619.505.104, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царево,
собственост на Диляна Петрова Дачева; Димо
Петров Зайденов; Александър Петров Зайденов;
Ирина Евтимова Петкова.
ІІ. Определям обезщетение на собствени
ците на отчуждения имот в размер 1115,80 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Диляна Петрова Дачева – 1/6 ид. част –
185,97 лв.
2. Димо Петров Зайденов – 1/6 ид. част –
185,97 лв.
3. А лександър Петров Зайденов – 1/6 ид.
част – 185,97 лв.
4. Ирина Евтимова Петкова – 1/2 част –
557,89 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственици
те да се преведе по сметка, открита от Община
Царево в банка „ДСК“, клон Царево, и след
25.08.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.

7479

Кмет:
Г. Лапчев
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значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

Кмет:
Г. Лапчев

Кмет:
Г. Лапчев

7480
ЗАПОВЕД № РД-01-518
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентифика
тор № 48619.505.97 по КККР на гр. Царево, квартал
Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56 от
24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с площ на отчуждаваната част 109 кв. м, попадаща
в трасе на обект „Улична регулация – кв. Белия
бряг“, при граници на частта: североизток – ПИ
№ 48619.505.838, югоизток – ПИ №48619.505.101,
югозапад – ПИ № 48619.505.96, северозапад – ПИ
№ 48619.505.97, съгласно влязъл в сила ПУП,
одобрен с Решение № 30 от протокол № 3 от
30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царево, собственост
на Райко Тодоров Райков; Димитринка Тодоро
ва Станкова; Георги Иванов Райков; Йорданка
Иванова Иванова; Данка Райкова Теологова.
ІІ. Определям обезщетение на собствени
ците на отчуждения имот в размер 2133,70 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Райко Тодоров Райков – 1/6 ид. част –
355,61 лв.
2. Димитринка Тодорова Станкова – 1/6 ид.
част – 355,61 лв.
3. Георги Иванов Райков – 1/6 ид. част –
355,61 лв.
4. Йорданка Иванова Иванова – 1/6 ид. част –
355,61 лв.
5. Данка Райкова Теологова – 1/3 ид. част –
711,26 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственици
те да се преведе по сметка, открита от Община
Царево в банка „ДСК“, клон Царево, и след
25.08.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно

7481

ЗАПОВЕД № РД-01-519
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентифика
тор № 48619.505.96 по КККР на гр. Царево, квартал
Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56 от
24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с площ на отчуждаваната част 106 кв. м, попадаща
в трасе на обект „Улична регулация – кв. Белия
бряг“, при граници на частта: североизток – ПИ
№ 48619.505.97, югоизток – ПИ № 48619.505.101,
югозапад – улица и ПИ № 48619.505.90, североза
пад – ПИ № 48619.505.96, съгласно влязъл в сила
ПУП, одобрен с Решение № 30 от протокол № 3
от 30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царево, собственост
на Райко Тодоров Райков; Димитринка Тодорова
Станкова; Георги Иванов Райков; Йорданка Ива
нова Иванова; Данка Райкова Теологова.
ІІ. Определям обезщетение на собствениците
на отчуждения имот в размер 2075 лв., разпре
делено съобразно квотите на собственост, както
следва:
1. Райко Тодоров Райков – 1/6 ид. ч. – 345,83 лв.
2. Димитринка Тодорова Станкова – 1/6 ид. ч. –
345,83 лв.
3. Георги Иванов Райков – 1/6 ид. ч.т – 345,83 лв.
4. Йорданка Иванова Иванова – 1/6 ид. ч. –
345,83 лв.
5. Данка Райкова Теологова – 1/3 ид. ч. –
691,68 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственици
те да се преведе по сметка, открита от Община
Царево в банка „ДСК“, клон Царево, и след
25.08.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост, за 2012 г.
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Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

7482

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-520
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.88 по КККР на гр. Царе
во, квартал Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждавана
та част 355 кв. м, попадаща в трасе на обект
„Улична регулация – кв. Белия бряг“, при гра
ници на частта: североизток – улица, югоиз
ток – улица и ПИ № 48619.505.88, югозапад – ПИ
№ 48619.505.88, северозапад – улица, съгласно
влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от
протокол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – гр. Ца
рево, собственост на Владимир Недялков Колев;
Руслан Ангелов Диков.
ІІ. Определям обезщетение на собствени
ците на отчуждения имот в размер 6949,10 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Владимир Недялков Колев – 876/1376 кв. м
ид. части – 4424 лв.
2. Руслан Ангелов Диков – 500/1376 кв. м ид.
части – 2525,10 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственици
те да се преведе по сметка, открита от Община
Царево в банка „ДСК“, клон Царево, и след
25.08.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

7483

Кмет:
Г. Лапчев

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 9

ЗАПОВЕД № РД-01-521
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с иденти
фикатор № 48619.505.86 по КККР на гр. Царе
во, квартал Белия бряг, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с площ на отчуждаваната
част 89 кв. м, попадаща в трасе на обект „Улич
на регулация – кв. Белия бряг“, при граници
на частта: североизток – улица, югоизток – ПИ
№ 48619.505.86, югозапад – ПИ № 48619.505.84,
северозапад – улица, съгласно влязъл в сила
ПУП, одобрен с Решение № 30 от протокол № 3
от 30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царево, собственост
на Николай Атанасов Митрев.
ІІ. Определям обезщетение на собственика на
отчуждения имот – Николай Атанасов Митрев,
в размер 1742,20 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственика да
се преведе по сметка, открита от Община Царево
в банка „ДСК“, клон Царево, и след 25.08.2012 г.
да започне изплащане на дължимото обезщетение
по сметка на правоимащия.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и ще
осигури водоснабдяване и канализация на квартал
Белия бряг. Обектът е от първостепенно значение
за Община Царево съгласно годишната програма
на общината за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

7484

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-522
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентифика
тор № 48619.505.84 по КККР на гр. Царево, квартал
Белия бряг, одобрена със заповед № РД-18-56 от
24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с площ на отчуждаваната част 112 кв. м, попадаща
в трасе на обект „Улична регулация – кв. Белия
бряг“, при граници на частта: североизток – ПИ
№ 48619.505.86, югоизток – ПИ № 48619.505.84,
югозапад – ПИ № 48619.505.83, северозапад – ПИ
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№ 48619.505.82, съгласно влязъл в сила ПУП,
одобрен с Решение № 30 от протокол № 3 от
30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царево, собственост
на Ирина Евтимова Кирова.
ІІ. Определям обезщетение на собственика на
отчуждения имот – Ирина Евтимова Кирова, в
размер 2192,40 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственика да
се преведе по сметка, открита от Община Царево
в банка „ДСК“, клон Царево, и след 25.08.2012 г.
да започне изплащане на дължимото обезщетение
по сметка на правоимащия.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

7485

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-523
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентифика
тор № 48619.505.82 по КККР на гр. Царево, квартал
Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56 от
24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с площ на отчуждаваната част 192 кв. м, попадаща
в трасе на обект „Улична регулация – кв. Белия
бряг“, при граници на частта: североизток – улица,
югоизток – ПИ № 48619.505.84, югозапад – ПИ
№ 48619.505.81 и ПИ № 48619.505.82, североза
пад – ПИ № 48619.505.82 и улица, съгласно влязъл
в сила ПУП, одобрен с Решение № 30 от про
токол № 3 от 30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царево,
собственост на Олга Алексеевна Володина.
ІІ. Определям обезщетение на собственика на
отчуждения имот – Олга Алексеевна Володина,
в размер 3758,40 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственика да
се преведе по сметка, открита от Община Царево
в банка „ДСК“, клон Царево, и след 25.08.2012 г.
да започне изплащане на дължимото обезщетение
по сметка на правоимащия.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
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нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост, за 2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

7486

Кмет:
Г. Лапчев

ЗАПОВЕД № РД-01-524
от 20 юли 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
3 и чл. 21 ЗОС, чл. 60 АПК и важни обществени
интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
І. Отчуждавам реална част от ПИ с идентифика
тор № 48619.505.81 по КККР на гр. Царево, квартал
Белия бряг, одобрена със Заповед № РД-18-56 от
24.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с площ на отчуждаваната част 114 кв. м, попадаща
в трасе на обект „Улична регулация – кв. Белия
бряг“, при граници на частта: североизток – ПИ
№ 48619.505.82, югоизток – ПИ № 48619.505.83,
югозапад – ПИ № 48619.505.74, северозапад – ПИ
№ 48619.505.81, съгласно влязъл в сила ПУП,
одобрен с Решение № 30 от протокол № 3 от
30.12.2003 г. на ОбС – гр. Царево, собственост
на Драгомир Ненчев Захариев; Ружка Илиева
Милчева-Захариева.
ІІ. Определям обезщетение на собствени
ците на отчуждения имот в размер 2231,60 лв.,
разпределено съобразно квотите на собственост,
както следва:
1. Драгомир Ненчев Захариев – 1/2 ид. ч. –
1115,80 лв.
2. Ружка Илиева Милчева-Захариева – 1/2
ид. ч. – 1115,80 лв.
ІІІ. Паричното обезщетение на собственици
те да се преведе по сметка, открита от Община
Царево в банка „ДСК“, клон Царево, и след
25.08.2012 г. да започне изплащане на дължимото
обезщетение по сметка на правоимащите.
ІV. Допускам предварително изпълнение на
тази заповед при условията на чл. 60 АПК, тъй
като отчуждаваният имот е необходим за изпъл
нение на част от „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Царево“. Цитираният проект е от
особена важност за жителите на гр. Царево и
ще осигури водоснабдяване и канализация на
квартал Белия бряг. Обектът е от първостепенно
значение за Община Царево съгласно годишната
програма за управление и разпореждане с имо
ти – общинска собственост, за 2012 г.

БРОЙ 62

ДЪРЖАВЕН

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Разпореждането за допускане на предварител
но изпълнение на т. І може да се обжалва пред
Административния съд – Бургас, в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
Кмет:
Г. Лапчев
7487
24. – Българската народна банка на основа
ние чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 31.07.2012 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
7 795 870
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
3 321 540
Инвестиции в ценни книжа
18 148 491
Всичко активи:
29 265 901
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
8 778 178
Задължения към банки
6 395 629
Задължения към правителството
и бюджетни организации
6 770 067
Задължения към други депозанти
1 139 618
Депозит на управление „Банково“
6 182 409
Всичко пасиви:
29 265 901
Подуправител на БНБ:
К. Христов

Гл. счетоводител на БНБ:
Сн. Деянова

Месечен баланс на управление „Банково“
към 31.07.2012 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
46 362
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1 562 197
Дълготрайни материални и
нематериални активи
174 120
Други активи
10 525
Депозит в управление „Емисионно“ 6 182 409
Всичко активи:
7 975 613
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2 922 933
Други пасиви
18 282
Всичко задължения:
2 941 215
Основен капитал
20 000
Резерви
4 916 613
Неразпределена печалба
97 785
Всичко собствен капитал:
5 034 398
Всичко пасиви:
7 975 613
Подуправител на БНБ:
Д. Костов
7508

Гл. счетоводител на БНБ:
Сн. Деянова

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 1

82. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило заявление
за проучване на подземни богатства и във връзка
с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните бо
гатства открива производство по предоставяне на
разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните бо
гатства – скалнооблицовъчни материали, в площ
„Рашкови скали“, разположена в землищата на
с. Железино и с. Пъстроок, община Ивайловград,
област Хасково, и описани със следните гранични
точки в координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4526925

9459849

2.

4527008

9459827

3.

4527000

9459905

4.

4526946

9460050

5.

4526975

9460080

6.

4526933

9460277

7.

4526921

9460332

8.

4526693

9460253

9.

4526774

9459970

10.

4526854

9459854

11.

4526870

9459792

12.
4526890
9459798
7511
1. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че заместник-министърът на реги
оналното развитие и благоустройството е издал
на „ТЕЦ Марица Изток 2“ – ЕАД, Разрешение
за строеж № РС-40 от 25.07.2012 г. за обект: „Ло
кално пречиствателно съоръжение на дъждовната
канализация и връзката му със съществуващата
шламова канализация на ТЕЦ „Марица Изток 2“.
На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване от заинтересова
ните лица пред Административния съд – Софияград, чрез МРРБ в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
7527
572. – Университетът по библиотекознание
и информационни технологии – София, обявява
конкурс за избор на академична длъжност профе
сор в професионално направление 3.5. Обществени
комуникации и информационни науки, научна
специалност „Организация и управление извън
сферата на материалното производство (практики
за организация, управление и социализация на
културно-историческото наследство)“, за нуждите
на НИМ със срок 3 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документите се подават на
адрес: София, бул. Цариградско шосе 119, стая
111. За справки – тел. 970-85-83.
7622
169. – Международното висше бизнес училище – Ботевград, обявява конкурси за: професор
в професионално направление 3.6. Право (Теория
на държавата и правото) – един, със срок 3 ме
сеца; доцент в професионално направление 3.8.
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Икономика (Счетоводна отчетност, контрол и
анализ на стопанската дейност) – един, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и подаване на документи – Ботевград,
ул. Гурко 14, тел. 0723 68812.
7623
65. – На ц иона л н и я т военен у н и верси те т
„Васил Левски“ – гр. Велико Търново, обявява
конкурси за заемане на академична длъжност
доцент по: научна специалност 02.07.20 „Кому
никационни мрежи и системи“, област на висше
образование 5. „Технически науки“, професи
онално направление 5.3. „Комуникационна и
компютърна техника“ в катедра „Организация
и управление на тактическите подразделения
за комуникационни и информационни системи“
на факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – един
за военнослужещ; научна специалност 02.07.03
„Радиолокация и радионавигация“, област на
висше образование 5. „Технически науки“, про
фесионално направление 5.3. „Комуникационна
и компютърна техника“ за нуждите на катедра
„Организация и управление на тактическите
подразделения от ПВО, ЗРВ и РТВ“ във факултет
„Артилерия, ПВО и КИС“ – един за военнослу
жещ, двата със срок 2 месеца от обнародването
на обявата в „Държавен вестник“. Конкурсите са
обявени със заповед на министъра на отбраната
на Република България № ОХ-474 от 6.07.2012 г.,
линк: http://www.nvu.bg/node/689. Документи се
подават в регистратурата за некласифицирана
информация на университета. Телефон – (062) 6188-75; Siemens – 62075; GSM: 0888 13 14 79, e-mail:
georgiev_ga@nvu.bg.
7726
33. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за доцент
в област на висше образование 4. „Природни
науки, математика и информатика“ по професи
онално направление 4.3. „Биологически науки“
и научна специалност „Биохимия“ за нуждите
на Катедрата по медицинска химия и биохимия,
сектор „Медицинска биохимия“ със срок 2 ме
сеца от обнародването на обявата в „Държавен
вестник“. Документи и справки – в Катедрата по
медицинска химия и биохимия – София 1431, ул.
Здраве 2, тел. 02/9541715.
7618
33а. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за про
фесор в област на висше образование 7. „Здраве
опазване и спорт“ по професионално направление
7.1. „Медицина“ и научна специалност „Ото-риноларингология“ за нуждите на Катедрата по УНГ
на база Клиника по УНГ болести на УМБАЛ
„Царица Йоанна“ – ИСУЛ, със срок 2 месеца от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Документи и справки – София 1504, бул. Ген.
Данаил Николаев 26, Катедра по УНГ болести,
тел. 02/9432 139.
7619
33б. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за профе
сор в област на висше образование 7. „Здравеопаз
ване и спорт“ по професионално направление 7.1.
„Медицина“ и научна специалност „Медицинска
биология (Биология на човека)“ за нуждите на
Катедрата по биология със срок 2 месеца от об
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народването на обявата в „Държавен вестник“.
Документи и справки – София 1431, ул. Здраве
2, ет. 2, стая 221, тел. 02/9172 676, 02/ 9172 660.
7620
36. – Медицинският университет – Факултет
по дентална медицина, София, с решение на
АС от 6.03.2012 г. и на основание чл. 24, ал. 1 и
2 ЗРАС, чл. 53 ППЗРАС, както и чл. 106, ал. 2
и 3 ПУРПНСЗАД в МУ обявява конкурси за
заемане на академични длъжности за: профе
сори по: „Обществено дентално здраве“ – двама
за нуждите на катедра „Обществено дентално
здраве“; „Терапевтична стоматология“ – един за
нуждите на катедра „Пародонтология“; доцент по:
„Ортопедична стоматология“ – един за нуждите
на Катедра „Протетична дентална медицина“,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в деканата на
Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги
Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до
14 ч., тел. 02/952-22-10.
7621
6 41. – Ф а р м а ц е в т и ч н и я т ф а к у л т е т п р и
МУ – София, обявява конкурс за доцент в област
на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“,
по професионално направление 7.3. „Фармация“,
по научна специалност „Фармакоикономика и
фармацевтична регулация“ за нуждите на катедра
„Организация и икономика на фармацията“ на
Фармацевтичен факултет на МУ – София – един.
В двумесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ кандидатите могат да подават заявление
и документи във Фармацевтичния факултет, ул.
Дунав 2, София, стая 125. За справки – тел. 02
987 98 74, http://mu-sofia.bg/.
7510
43. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси в област на висше образова
ние 7. Здравеопазване и спорт за академична
длъжност професор по: хигиена, професионално
направление 7.1. Медицина към катедра „Хигиена,
екология и епидемиология“ – един; обща хирур
гия, професионално направление 7.1. Медицина
към катедра „Специална хирургия“ – един, двата
със срок 2 месеца от обнародването на обявата
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
ректората, Научен отдел, бул. Васил Априлов 15а,
4002 Пловдив, тел. (032) 602-224, e-mail: nauchen.
otdel@gmail.com.
7696
478. – Институтът по електроника при БАН –
София, обявява конкурс за главен асистент по
4.1. Физически науки, специалност 01.03.13 Ра
диофизика и физическа електроника за нуждите
на лаборатория „Жиромагнитна електроника“
към Института по електроника при БАН със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в института,
бул. Цариградско шосе 72.
7515
492. – Институтът по микробиология „Стефан
Ангелов“ към БАН – София, обявява конкурс за
главен асистент по шифър 4.3 направление „Био
логически науки“ („Микробиология“ – 01.06.12) за
нуждите на Департамент по приложна микроби
ология, лаболатория „Екстремофилни бактерии“,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
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вестник“. Документи – в Института по микробио
логия „Стефан Ангелов“, София 1113, ул. Акад.
Г. Бончев, бл. 26, тел. 979-63-56.
7509
133. – Институтът за държавата и правото
при БАН – София, обявява конкурс за доцент в
професионално направление 3.6. Право; научна
специалност Наказателен процес за нуждите на
секция „Наказателноправни науки“ със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в института, 1000 София,
ул. Сердика 4, ет. 3, тел. 02/987 4902, и на интер
нет страницата: www.ipn-bg.org.
7528
375. – Институтът за изследване на изкуствата
при БАН – София, обявява конкурси за: заемане
на академичната длъжност професор по 02.17.05
архитектура на сградите, конструкция, съоръже
ния и детайли – един; за заемане на академичната
длъжност доцент по 02.17.01 теория и история на
архитектурата – един, двата за нуждите на сектор
„Архитектура“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в института,
ул. Кракра 21, тел. 02944 24 14.
7649
61. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява,
че през юли 2012 г. са продадени следните об
щински обекти:
1. ПИ № 588, кв. 72, местност Бул. Ломско
шосе, ул. Свети Климент 41, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Надежда“, продаден
на Татяна Николова Павлова за 77 000 лв. Върху
достигнатата на търга цена е начислен ДДС в раз
мер 15 400 лв.; общата сума по договора възлиза
на 92 400 лв., изплатени изцяло от купувача; 2.
УПИ II- 408, кв. 18а, местност Бул. Ломско шосе,
ул. Недко войвода, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда“, продаден на
„Сини“ – ООД, представлявано от Стоян Ива
нов Илиев, за 247 000 лв. Върху достигнатата на
търга цена е начислен ДДС в размер 49 400 лв.;
общата сума по договора възлиза на 296 400 лв.,
изплатени изцяло от купувача; 3. помещение в
трафопост, ж.к. Стрелбище, до бл. 87, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Триади
ца“, продадено на Надя Александрова Найденова
за 3800 лв., изплатени изцяло от купувача; сдел
ката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС);
4. помещение към трафопост, ж.к. Стрелбище, до
бл. 97, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Триадица“, продадено на Радослав Ки
рилов Найденов за 3800 лв., изплатени изцяло от
купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45,
ал. 3 ЗДДС); 5. помещение към трафопост, ж.к.
Гоце Делчев, до бл. 151, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Триадица“, продадено
на Радослав Кирилов Найденов за 4000 лв., изпла
тени изцяло от купувача; сделката е освободена
от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 6. помещение към
трафопост, ж.к. Дружба 2, до бл. 68-о училище,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Искър“, продадено на Златина Пройкова Прой
кова за 4800 лв., изплатени изцяло от купувача;
сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
7591
7. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на план
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за регулация на: м. Борисова градина – Погреби
те – част I, кв. 5, УПИ II, III, IV, VI и кв. 5а (нов),
УПИ I; м. Борисова градина – Погребите – част
II, кв. 6, УПИ I и терен, отреден „За жп ареал“,
и проект за подробен устройствен план – план
за регулация за бул. Пейо К. Яворов в частта му
от ул. Стоян Михайловски до о.т. 557 от плана
за регулация на бул. Драган Цанков и бул. Пейо
К. Яворов, които са изложени в район „Лозенец“
и район „Изгрев“. Заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез район „Лозенец“ и
район „Изгрев“.
7683
59. – Община Варна на основание чл. 28б,
а л. 4 ППЗСПЗЗ с ъобща ва, че с п ро т окол и
№ 19 от 3.04.2012 г., № 20 от 2.05.2012 г., № 21
о т 15.05.2012 г., № 22 о т 21.05.2012 г., № 23
от 29.05.2012 г., № 24 от 5.06.2012 г., № 25 от
12.06.2012 г., № 26 от 19.06.2012 г., № 27 от
26.06.2012 г. и № 29 от 10.07.2012 г. на комисията
по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ, назначена със Запо
вед № РД-12-7706-31 от 14.02.2012 г. на областния
управител на област с административен център
Варна, са разгледани преписки за приемане на
планове на новообразуваните имоти в изпълнение
на съдебни решения за: местност Боровец-юг – се
лищно образувание, землище кв. Галата, община
Варна, област Варна – относно поземлени имоти
576, 577, 578, 580, 581, 582, 583, 586, 3196, 3197,
3793, 4007 (4170), 9615, 9619 по ПНИ, 270 (стар) по
ПКП КР 403 и поземлен имот 4687 (образуван
от заличаването на 3891) КР 404; местност Вая
лар – селищно образувание, землище гр. Варна,
община Варна, област Варна, относно поземлени
имоти 150, 152, 795 КР 523; местност Манастир
ски рид, Бялата чешма и Дъбравата – селищно
образувание, землище кв. Виница, община Варна,
област Варна, относно поземлени имоти 1031,
1051, 1323, 1324, 1855, 1950, 2042, 2502, 2788, 4020,
4312, 4313, 4471 КР 517 и поземлени имоти 228,
229, 230, 233, 246, 553, 4643 (ПИ 10135.2516.4759
по кадастралната карта) и 9549 КР 516; местност
Сотира – селищно образувание, землище Варна,
община Варна, област Варна – относно поземлени
имоти 323, 324, 325 КР 508; местност Акчелар –
селищно образувание, землище гр. Варна, община
Варна, област Варна, относно поземлени имоти
76, 80, 94, 166, 167, 333, 368, 9514 КР 522; местност
Свети Никола – строителни граници, землище
гр. Варна, община Варна, област Варна, относ
но поземлени имоти 406, 407 КР 526; местност
Траката – селищно образувание, землище кв.
Виница, община Варна, област Варна – относ
но поземлени имоти 55, 56, 441, 617, 1775, 1777,
1948, 5035, 5036, 6000, 6741, 6742, 7031, 9516, 9524
по ПНИ и 40, 41, 42 по комбинирания помощен
К П, К Р 520; местност Кочмар (Възраж дане
V – VI), част от КР 505 – селищно образува
ние, землище гр. Варна, община Варна, област
Варна – относно поземлен имот 247; местност
Ален мак – селищно образувание, землище кв.
Виница, община Варна, област Варна – относно
поземлени имоти 260, 261, 2054 КР 515; местност
Горна Трака – селищно образувание, землище кв.
Виница, община Варна, област Варна – относно
поземлен имот 1091 КР 523. Проектите за изме
нение са предоставени за разглеждане в Община

С Т Р.

124

ДЪРЖАВЕН

Варна, етаж 12, стая 1205 – отдел „Земеделие“,
дирекция „Общинска собственост, икономика и
стопански дейности“. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
проектите до кмета на общината.
7564
61. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен комплексен
проект по чл. 150, ал. 6 и издадена Заповед № 72
от 16.07.2012 г. на кмета на Община Смолян за
обект: ПУП – парцеларен план: „Пречистване на
отпадните води с ПСОВ 2 за к.к. Пампорово“
със следните подобекти: 1. ПУП – парцеларен
план: подобект: „Довеж дащ канализационен
колектор“, преминаващ през имоти с идентифи
катори 69345.6.1130, 69345.6.216 по КККР на с.
Стойките; 2. ПУП – парцеларен план: подобект:
„Водопровод за питейни и противопожарни нуж
ди“, преминаващ през имоти с идентификатори
69345.6.34, 69345.8.110, 69345.6.216, 69345.6.1130
по КККР на с. Стойките; 3. ПУП – парцеларен
план: подобект: „Мостово съоръжение“, преми
наващ през имоти с идентификатори 69345.8.110,
69345.6.216; 4. ПУП – парцеларен план: подобект:
„Частично изместване на ВЛ 20 kV „Ливадица“
и „Иглика от площадката на имот 6.1130 – пре
чистване на отпадните води с ПСОВ 2 за к.к.
Пампорово“, преминаващ през имот с идентифи
катор 69345.8.110 по КККР на с. Стойките, които
са изложени в приемната на дирекция „ТСУ“,
Община Смолян. На основание чл. 156а ЗУТ и
Решение № 57 на Общинския съвет – гр. Смолян,
от 2.03.2012 г., протокол № 6, в 15-дневен срок от
датата на обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Смолян.
7758

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Варна, ХХ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ събщава, че е об
разувано адм. д. № 2665/2012 по жалба на Лиляна
Панайотова Ноева против Решение № 273-6 от
28.03.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна, за
одобряване на ПУП – ПУР на с.о. Прибой, зе
млище Галата, гр. Варна, относно поземлен имот
№ 1853. Заинтересованите страни имат право да
подадат заявление за конституиране като ответник
в едномесечен срок от обнародване на съобще
нието в „Държавен вестник“, като представят
заявление до Административния съд – Варна,
което следва да съдържа: трите имена и адре
са, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органът, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлени
ето следва да се приложат писмени доказателства
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на удостоверяващия за качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба на Лиляна
Панайотова Ноева.
7624
Административният съд – Варна, е образувал
адм.д. № 2632/2012 по описа на ХХII състав по
жалба от Марияна Василева Котари против Ре
шение № 273.6 по протокол № 6 от 28.03.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен
ПУП – ПУР на с.о. Прибой, в частта, засягаща
ПИ с идентификатор 10135.5549.2314 (ПИ 1649 и
1650) по КК на гр. Варна. Съдът указва на заин
тересуваните лица, че в срок 1 месец от обнарод
ването на това обявление в „Държавен вестник“
могат да подадат заявление до Административния
съд – Варна, със съдържание съобразно чл. 218,
ал. 4, т. 1 – 7 ЗУТ за конституирането им като
ответници в производството.
7699
А дминистративни ят съд – Варна, на ос
нование чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е на
правено оспорване от Иван Станев Иванов на
Решение № 273-6 от 28.03.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУП – ПУР
на СО Прибой, кв. Галата, гр. Варна, в частта
относно ПИ № 1701. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ
за конституирането им като ответници по адм.д.
№ 2645/2012 в едномесечен срок от деня на обна
родване на съобщението в „Държавен вестник“,
към което да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи това им качество.
7700
Административният съд – Смолян, на основа
ние чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм. д. № 218/2012, насрочено за 10.09.2012 г. от
14 ч. по оспорване от Антоанета Герасимова Та
кова и Николай Герасимов Стоименов на Заповед
№ 42 от 19.05.2012 г. на кмета на Община Смолян,
с която е утвърден подробен устройствен план
за изменение на ПУП – план за застрояване,
за регулация и работен устройствен план в кв.
221-УПИ-ХІІ-917.886,917.755 – за хотел и жилищна
сграда, с ограничителна линия на застрояване
и указани параметри на бъдещата застройка в
кв. 221 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян, по
червено, синьо и черно нанесеното на прило
жената към заповедта скица, силуети и план за
застрояване. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да бъдат конституирани като ответници в
съдебното производство, като подадат заявление
до Административния съд – Смолян, по номера
на образуваното адм. дело, което да съдържа: 1.
трите имена и адреса, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв – за българските граждани;
2. трите имена и личния номер за чужденец и
адреса, заявен в съответната администрация,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
3. фирмата на търговеца или наименованието на
юридическото лице, изписани и на български език,
седалището и последния посочен в съответния
регистър адрес на управление и електронния
му адрес; 4. номер на делото; 5. акта, който се
оспорва, и органа, който го е издал.; 6. изявле
ние, че заинтересованото лице желае да бъде
конституирано в производството като ответник;
7. подпис на заявителя. Към заявлението да се
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приложат писмени доказателства, удостоверяващи
качеството на заявителя като заинтересовано
лице. Със заявлението е недопустимо да се правят
искания за отмяна на индивидуалния админи
стративен акт, както и за присъединяване към
подадената жалба.
7627
Административният съд – София-град, уве
домява всички заинтересовани лица, че е об
разувано адм.д. № 6935/2012 по описа на II
тричленен състав по жалба на Филип Николаев
Енчев – малолетен, чрез законните му предста
вители Катерина Делчева Енчева и Николай
Енчев Енчев срещу разпоредбата на т. 3.1, общи
критерии, № 4 от Правилата за приемане на
деца в общинските самостоятелни детски ясли,
обединени детски заведения и целодневни детски
градини на територията на Столичната община,
приети с Решение № 381 от 23.06.2011 г. на Сто
личния общински съвет. Всички заинтересовани
лица могат да се конституират като ответници в
настоящото производство с подаване на заявление
до съда в едномесечен срок от деня на обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
7701
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 679, ал. 3 ТЗ призовава кредиторите от първото
събрание на ЕТ „Коко – Димитър Пачеджиев“
(н.), проведено на 26.03.2012 г. по т.д. № 236/2011
по описа на Окръжния съд – Благоевград, да
се явят в съдебно заседание на 9.10.2012 г. от
11,30 ч. по т.д. № 213/2012 по описа на Окръж
ния съд – Благоевград, образувано по жалба от
„Алена Пропърти“ – ЕООД, „Арекс Агро“ – АД,
„Риал България“ – ООД, и „Трема Инвестмънт
Мениджмънт“ – АД, представлявани от адв. Сте
фан Стефанов от САК, срещу решения на първото
събрание на кредиторите на ЕТ „Коко – Димитър
Пачеджиев“ (н.), проведено на 26.03.2012 г. по т.д.
№ 236/2011 по описа на БлОС. Заседанието ще се
проведе в Окръжния съд – Благоевград.
7702
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 679, ал. 3 ТЗ призовава кредиторите от първото
събрание на ЕТ „Коко – Димитър Пачеджиев“
(н.), проведено на 26.03.2012 г. по т.д. № 236/2011
по описа на Окръжния съд – Благоевград, да
се явят в съдебно заседание на 9.10.2012 г. от
14 ч. по т.д. № 215/2012 по описа на Окръжния
съд – Благоевград, образувано по жалба от „Алена
Пропърти“ – ЕООД, „Арекс Агро“ – АД, „Риал
България“ – ООД, и „Трема Инвестмънт Ме
ниджмънт“ – АД, представлявани от адв. Стефан
Стефанов от САК, срещу решения на първото
събрание на кредиторите на ЕТ „Коко – Димитър
Пачеджиев“ (н.), проведено на 26.03.2012 г. по т.д.
№ 236/2011 по описа на БлОС. Заседанието ще се
проведе в Окръжния съд – Благоевград.
7703
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 679, ал. 3 ТЗ призовава кредиторите от първото
събрание на ЕТ „Коко – Димитър Пачеджиев“
(н.), проведено на 26.03.2012 г. по т.д. № 236/2011
по описа на Окръжния съд – Благоевград, да
се явят в съдебно заседание на 9.10.2012 г. от
12 ч. по т.д. № 216/2012 по описа на Окръжния
съд – Благоевград, образувано по жалба от „Алена
Пропърти“ – ЕООД, „Арекс Агро“ – АД, „Риал
България“ – ООД, и „Трема Инвестмънт Ме
ниджмънт“ – АД, представлявани от адв. Стефан
Стефанов от САК, срещу решения на първото
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събрание на кредиторите на ЕТ „Коко – Димитър
Пачеджиев“ (н.), проведено на 26.03.2012 г. по т.д.
№ 236/2011 по описа на БлОС. Заседанието ще се
проведе в Окръжния съд – Благоевград.
7704
Крумовградският районен съд призовава Зюхал
Дилара Коджамустафа Шенверди, гражданка на
Република Турция, без регистриран постоянен
и настоящ адрес в Република България и с не
известен адрес в Република Турция, да се яви в
съда на 8.11.2012 г. в 11 ч. като ответница по гр. д.
№ 73/2012, заведено от Азис Джемил Коджамус
тафа от с. Самовила, община Крумовград, област
Кърджали, по чл. 49, ал. 1 СК. Ответницата да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК
(отм).
7667
Софийският районен съд, III гр. отделение,
80 състав, уведомява Джордж-Карл Де Батиста,
роден на 24.11.1976 г., гражданин на Малта, без
постоянен и настоящ адрес в Република България,
че е ответник по гр.д. № 8090/2012, образувано по
предявен от Анна Петрова Петрова като майка
и законен представител на малолетния Джордж
Антонио Де Батиста иск за издръжка и му указва
в двуседмичен срок от обнародването в „Държа
вен вестник“ да се яви в канцеларията на СРС,
III ГО, бул. Цар Борис III № 54, за връчване на
книжата по делото, в противен случай ще му
бъде назначен особен представител.
7628
Софийският районен съд, III гр. отделение, 81
състав, призовава Свитлана Николова, без извес
тен адрес в Република България, да се яви в съда
като ответница по гр.д. № 1397/2012, заведено от
Никола Георгиев Николов от София, за развод.
Ответницата в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ може да подаде писмен
отговор по реда на чл. 131 ГПК, след като се
запознае с исковата молба и приложенията към
нея, които се намират в деловодството на съда.
Ответницата следва да посочи съдебен адрес в
страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
7666

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
184. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Международен институт за сигурност и сътрудничество“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 15.09.2012 г. в 11 ч. в София,
район „Красно село“, ул. Пирин 50, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет и доклад на
управителния съвет за дейността на сдружени
ето през изтеклия период 2011 – 2012 г.; 2. при
емане на годишния счетоводен отчет и баланс
на сдружението за 2011 г.; 3. освобождаване от
отговорност на членовете на управителния съвет
на сдружението за дейността им през 2011 г.; 4.
обсъждане на програмата за работа на сдруже
нието за 2012 – 2013 г.; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
7656
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15. – Софийският адвокатски съвет на основа
ние чл. 83, ал. 1, предложение първо във връзка
с ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от Закона за адвокатурата
свиква извънредно общо събрание на Софийската
адвокатска колегия на 29 и 30.09.2012 г. в 8 ч. в
София, зала „Максима“ в сградата на УАСГ, бул.
Христо Смирненски 1, при следния дневен ред:
1. избор на делегати на Софийската адвокатска
колегия за общото събрание на адвокатите от
страната. При липса на кворум на основание
чл. 81, ал. 4, предложение второ от Закона за
адвокатурата извънредното общо събрание на
Софийската адвокатска колегия ще започне в
9 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите члено
ве. Материалите по дневния ред ще бъдат на
разположение в канцеларията на Софийската
адвокатска колегия на бул. Тодор Александров
137, ет. 2, от 9,30 до 17,30 ч. всеки работен ден до
деня преди провеждането на извънредното общо
събрание. Регистрацията на членовете на извън
редното общо събрание на Софийската адвокатска
колегия започва в 7 ч. и приключва в 12 ч. на
29.09.2012 г. Всеки участник следва да се легити
мира с документ за самоличност и адвокатската
си карта. При регистрацията на всеки участник
се предоставят срещу подпис делегатски карти
за явно гласуване. Гласуването ще се извършва
лично или чрез адвокат пълномощник, вписан в
Софийската адвокатска колегия, като един адвокат
пълномощник не може да представлява повече
от трима членове на колегията. Пълномощните
следва да съдържат следните реквизити: трите
имена на упълномощителя и на упълномощения,
данни от адвокатската карта на упълномощителя
и на упълномощения, данни от личната карта на
упълномощителя и на упълномощения, дата и
подпис на упълномощителя. На основание чл. 81,
ал. 6 от Закона за адвокатурата пълномощници
те трябва да бъдат представени в адвокатския
съвет най-малко един ден преди извънредното
общо събрание. На основание чл. 81, ал. 7 от
Закона за адвокатурата пълномощните следва
да се представят от адвоката упълномощител в
адвокатския съвет в деня преди събранието или
от адвоката пълномощник при регистрацията му
в деня на събранието.
7639
58. – Управителният съвет на сдружение
„Видовден“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ,
чл. 14 от устава на сдружението и на основание
протоколно решение от 5.07.2012 г. на управител
ния съвет свиква членовете си на общо събрание на
10.10.2012 г. в 15 ч. в „Сити Хотел София“, София,
със следния дневен ред: 1. вземане на решение за
промяна на името на сдружението от сдружение
„Видовден“ на „Гражданско движение – „Днес“; 2.
приемане на нов устав; 3. освобождаване и избор
на нов управителен съвет; 4. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 15,
ал. 2 от устава на сдружението събранието ще
се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
7640
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб Конелиано“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 24 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
членовете на 15.10.2012 г. в 10 ч. в София, район
„Панчарево“, с. Герман, ул. Искър 40, при следния
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дневен ред: 1. вземане на решение за приемане на
доклада на управителния съвет за дейността на
сдружението за периода 2006 г. – 2012 г.; 2. вземане
на решение за приемане на годишния финансов
отчет на сдружението за 2011 г.; 3. вземане на
решение за извършване на промени в управител
ния съвет на сдружението и за освобождаване
от отговорност на членовете на управителния
съвет за дейността им за периода от 2006 г. до
2012 г.; 4. вземане на решение за извършване на
промени в устава на сдружението; 5. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 26 от устава на сдружението събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
7638
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Асоциация на търговците на произведения на
изкуството“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на 17.10.2012 г.
в 11 ч. в София, Дом на културата „Средец“, ет.
2, при следния дневен ред: 1. приемане на годиш
ния отчет на УС на сдружението; 2. промяна в
състава на УС на сдружението; 3. приемане на
етичен кодекс на сдружението; 4. утвърждаване
на решения на УС за приемане и изключване на
членове на сдружението; 5. промяна в устава на
сдружението; 6. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, както и чл. 14 от устава
на сдружението, събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
7697
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Коа лиция за обществени
дела“ – Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 18.10.2012 г. в 17 ч. в
седалището на сдружението, Благоевград, ул.
Иван Михайлов 2, ет. 2, при следния дневен
ред: 1. разглеждане и приемане на отчет на
сдружението за целия период на съществуването
му; 2. обсъждане на въпроса за заличаване на
сдружението и вземане на решение; 3. избор на
ликвидатор на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
7635
6. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Мариан Томов“ – Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 15.10.2012 г. в 17 ч. във Варна, ул. Патлейна 3,
вх. А, ет. 1, ап. 6, при следния дневен ред: 1. при
емане на решение за прекратяване на дейността
на сдружението; 2. назначаване на ликвидатор.
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.
7634
31. – Управителният съвет на сдружение
„Спортен клуб по вдигане на тежести – Добрич“,
гр. Добрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик
ва редовно общо отчетно-изборно събрание на
членовете на сдружението на 13.10.2012 г. в 11 ч.
в ОУ „Й. Йовков“ – зала по вдигане на тежести
(физкултурен салон), при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на УС на „СКВТ – Добрич“
за 2011 г.; 2. приемане на отчета за приходите и
разходите за 2011 г.; 3. избор на нов управителен и
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контролен съвет; 4. приемане на нови членове; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
Поканват се всички членове на „СКВТ – Доб
рич“ да участват в събранието лично или чрез
упълномощен представител.
7340
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Всички заедно“ – Дупница, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 6.10.2012 г. в 10 ч. в гр. Дупница, ул. Н. Боз
вели 4, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчета на дейността на управителния съвет; 2.
освобождаване на членове на управителния съвет
и избор на управителен съвет; 3. освобождаване
на председател на сдружението и избор на пред
седател на сдружението; 4. промени в т. 8.1 и 9.1
от устава на сдружението; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
7680
3. – Управителният съвет на Общинския
клуб на хората с увреждания – Елхово, на осно
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
3.10.2012 г. в 12 ч. в клубната база на ул. Христо
Ботев 3 при следния дневен ред: 1. попълване
състава на УС и избор на председател; 2. промяна
в регистрацията от частна към обществена полза.
7573
5. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т н а ф он д а ц и я
„Българска роза – 97“, Казанлък, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с устава на фондаци
ята свиква общо събрание на настоятелството
на 6.10.2012 г. в 11 ч. в ресторант „Капитал“,
Казанлък, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на фондацията за 2011 г.; 2. финансов
отчет и одиторски доклад за 2011 г.; 3. разни.
7516
4. – Съветът на настоятелите на Училищното
настоятелство при СОУ „Нешо Бончев“, Панагюрище, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на
8.10.2012 г. в 17,30 ч. общо събрание на настоя
телството в седалището на УН при СОУ „Нешо
Бончев“ – Панагюрище, ул. Цар Освободител
7, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета
на настоятелите за дейността му през изтеклия
период; 2. освобождаване на настоящия съвет на
настоятелите поради изтичане на мандата му;
3. предложения и избор на нов съвет на настоя
телите; 4. обсъждане и приемане на промени в
устава на училищното настоятелство.
7637
5. – Управителният съвет на ВК „Спартак
96“, Плевен, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 15.09.2012 г. в 17 ч. в
сградата на волейболна зала „Спартак“, Плевен,
ул. Кала тепе 3, при следния дневен ред: 1. при
емане на решение за приемане на баланса на
ВК „Спартак 96“, Плевен, съставен към датата
на приключване на ликвидацията; 2. приемане
на решение за приемане на пояснителния доклад
към баланса на ВК „Спартак 96“, съставен към
датата на приключване на ликвидацията; 3. при
емане на годишния отчет на ликвидатора на ВК
„Спартак 96“, Плевен; 4. приемане на решение
за освобождаване от отговорност на ликвидатора
на ВК „Спартак 96“; 5. приемане на решение за
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разпределение на имуществото на ВК „Спартак
96“. 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 независимо от броя на присъстващите.
7698
3. – Управителният съвет на Националната
асоциация на зайцевъдите (НАЗ), Плевен, на ос
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ, чл. 46, ал. 2 от устава и
чл. 8, ал. 3 от правилника за дейността му свиква
годишно отчетно събрание на асоциацията на
10.10.2012 г. в 10 ч. в Земеделския институт – Ста
ра Загора, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на НАЗ за 2011 г.; 2. финансов отчет
на НАЗ за 2011 г.; 3. проект на бюджет на НАЗ
за 2012 г.; 4. изменение и допълнение на устава
на НАЗ; 5. избор на нов УС и КС.
7668
9. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българско Балинтово общество“,
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 16.09.2012 г. в 17 ч. в Пловдив,
ул. Петко Д. Петков 23, ет. 3, при следния дне
вен ред: 1. отчет за дейността на сдружението;
2. финансов отчет; 3. доклад на председателя на
УС за новоприетите членове на сдружението; 4.
доклад на председателя на УС за отпадналите
членове на сдружението; 5. промяна в състава
на УС – освобождаване от длъжност и от от
говорност на членовете на УС и избор на нови
членове на УС; 6. други. Ако в така определения
ден и час липсва кворум за провеждане на общо
събрание, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага за 18 ч. на същото място и при същия
дневен ред и се провежда независимо от броя на
явилите се членове. Материалите за провеждане
на събранието се намират на разположение на
членовете на сдружението в Пловдив, ул. Петко
Д. Петков 23, ет. 3.
7730
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация Класическа китара“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 28.09.2012 г. в 10 ч. на
адрес: Пловдив, ул. Иван Вазов 23, при следния
дневен ред: 1. освобождаване от отговорност на
управителния орган; 2. освобождаване от длъж
ност на председателя на управителния съвет и
членовете на управителния съвет, председателя
на контролния съвет и членовете на контролния
съвет; 3. изключване на членове и приемане на
нови членове на сдружението; 4. решение функ
циите на управителния съвет да се изпълняват
от едно лице – управител; 5. промени в устава на
сдружението; 6. избор на нов управителен орган,
контролен съвет и председател на контролния
съвет съобразно приетите промени в устава.
Писмените материали, свързани с дневния ред
на общото събрание, се предоставят безплатно
на адрес: Пловдив, ул. Велико Търново 16. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден 1 час покъсно, на същото място и при същия дневен ред.
7346
32. – Управителният съвет на сдружение
„Шарен клас“, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 5.10.2012 г. в 17 ч. в Пловдив, ул. Спас Гинев
1, ет. 1, ап. 2, при следния дневен ред: 1. промени
в устава на сдружението; 2. избор на нов управи
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телен съвет; 3. промяна на адреса на управление
на сдружението; 4. разни. 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. Поканата за свикване
на общото събрание е поставена на мястото за
обявления в Пловдив, ул. Спас Гинев 1, ет. 1,
ап. 2 – седалището на сдружението.
7347
27. – Управителният съвет на сдружение
„Спортен билярд клуб Чикаго“ – Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 16.10.2012 г.
в 10 ч. в Пловдив, бул. Въстанически 85, при
следния дневен ред: 1. освобождаване на членове
на управителния съвет и избор на членове на
управителния съвет на сдружението; 2. отчет
за дейността на сдружението през 2011 г.; 3.
финансов отчет на сдружението за 2011 г.; 4.
разни. По предложение в дневния ред могат да
се включват за обсъждане и решаване и други
въпроси. Поканват се всички членове или пис
мено упълномощени техни представители да
присъстват на общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
7268
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по тенис на маса
„Роса-1“, Попово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 10, ал. 3 и чл. 15, ал. 1 от устава свиква
общо събрание на сдружението на 11.10.2012 г. в
15 ч. на адреса на управление на дружеството в
Попово, област Търговище, ул. Кардамска 17А,
при следния дневен ред: 1. освобождаване на
управителния съвет на сдружението поради из
тичане на мандата; 2. избор на нов управителен
съвет на сдружението и избор на нов председател;
3. приемане на устав на сдружението, съдържащ
всички изменения и допълнения към 11.10.2012 г.;
4. решаване на организационни въпроси.
7028
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство Васил Левски“, Правец, на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ и чл. 22 и 23 от устава на сдружението
свиква редовно общо събрание на 14.09.2012 г. в
17,30 ч. в учителската стая на ОУ „Васил Левски“,
гр. Правец, при следния дневен ред: 1. приемане
на нови членове на сдружението; 2. решение
относно срока на действие на дружеството; 3.
приемане на промени в устава на сдружението;
4. освобождаване на членовете на управителния
съвет; 5. избор на нови членове на управителния
съвет; 6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 18,30 ч.
7664
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1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Инцараки ВиК 2005“, гр. Св.
Влас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 23.09.2012 г. в 10 ч. във вилата на
Наско Вълков в кв. Инцараки, гр. Св. Влас, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на упра
вителния съвет за 2012 г.; 2. други. При липса на
кворум събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ.
7636
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Училищно настоятелство Роза“
при ЦДГ „Роза“, Сопот, на основание 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 22.10.2012 г.
в 10 ч. в Сопот, ул. Стефан Странджата 22, при
следния дневен ред: 1. освобождаване на чле
новете на управителния съвет и избор на нови
членове на управителния съвет; 2. приемане на
нов устав на сдружението. 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 в присъствието на яви
лите се членове.
7190
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„АМС“, Хасково, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на сдружението
на 29.09.2012 г. в 14 ч. в Хасково, ул. Хан Кубрат
8, ет. 1, при следния дневен ред: 1. промени в
членския състав на сдружението – освобожда
ване и приемане на нови членове; 2. разни. По
канват се всички членове на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
7189
13. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Икар“ – Хасково, на основа
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
8.10.2012 г. в 18 ч. в офиса на сдружението на
адрес: 6300 Хасково, ул. Петър Берковски 35,
при следния дневен ред: 1. отчет за извършената
работа на сдружението за периода 2010 – 2012 г.;
2. премахване на длъжността „изпълнителен ди
ректор“; 3. отвод и избор на председател на УС;
4. гласуване на промяна на условието за свик
ване на общо събрание чрез обява в „Държавен
вестник“; 6. допълване на основните цели на
сдружението, както и средствата за постигане на
основните цели; 6. промяна на домашния адрес
на председателя на УС; 7. обсъждане на бъдещата
дейност на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
7669
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