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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за одобрение на Правилника за организацията и дейността на омбудсмана
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 3, ал. 2 от Закона за омбудсмана
във връзка с § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за омбудсмана (ДВ,
бр. 29 от 2012 г.)
РЕШИ:
Одобрява Правилника за организацията
и дейността на омбудсмана (приложение).
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 4 септември 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Приложение

ПРАВИЛНИК

за организацията и дейността на омбудсмана
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С този правилник се уреж дат организацията и дейността на омбудсмана и
неговата администрация, редът за приемане
и разглеждане на жалби и сигнали, за осъществяване на функциите на Национален
превантивен механизъм, за извършване на
проверка по инициатива на омбудсмана, за
посредничество и за отправяне на предложения и препоръки.
Чл. 2. Въпросите относно дейността на
омбудсмана и организацията на неговата
администрация, които не са уредени в Закона за омбудсмана и този правилник, се
уреж дат с вътрешни актове на омбудсмана:
заповеди, решения, правила, методически
указания и други.
Ч л. 3. Омбу дсма н ът се под пома га о т
заместник-омбудсман, на когото той може
да възлага изпълнението на някои от правомощията си или извършването на отделни
действия.
Чл. 4. Омбудсманът осъществява сътрудничество със сродни институции в други
държави, както и с меж дународни организации, чийто предмет на дейност обхваща
защитата на правата на човека.
Чл. 5. (1) Омбудсманът взаимодейства с
местните обществени посредници и други
сродни институции в България и им оказва
методическа помощ.

(2) Омбудсманът осъщест вява сът рудничество с неправителствени организации,
чийто предмет на дейност обхваща защитата
на правата на човека.
Чл. 6. (1) Дейност та на омбудсмана е
публична.
(2) Омбудсманът информира обществеността за своята работа чрез публикации
в официалната страница на институцията
в ин т ернет, съобщени я за средст вата за
масова комуникация, изявления в медиите,
п ресконферен ц и и, и н т ервю та, у час т и я в
предавания и други.
(3) Омбудсманът е длъжен да не разгл ася в а о б с т оя т е лс т в ат а , с ъ с т а в л я в а щ и
държавна, служебна или търговска тайна,
както и лични тайни, които са му станали
известни във връзка с осъществяване на
правомощията му.
Чл. 7. (1) Книжата на омбудсмана са неприкосновени и не подлежат на проверка
и изземване.
(2) Кореспонденцията между омбудсмана и
лицата, които се обръщат към него с жалби
и сигнали, е неприкосновена, не подлежи
на проверка и не може да бъде използвана
като доказателствено средство в никакви
производства.
(3) Лицата, които са се обърнали с жалби
и сигнали до омбудсмана, имат право на
достъп до кореспонденцията между омбудсмана и други органи или лица във връзка с
техните жалби и сигнали по реда на Закона
за достъп до обществена информация.
Раздел II
Основни принципи в дейността на
омбудсмана. Правомощия
Чл. 8. В своята дейност омбудсманът се
ръководи от следните основни принципи:
1. безпристрастност и независимост;
2. утвърждаване на правовата държава и
справедливостта;
3. защита на най-добрия интерес на детето;
4. преценка по вътрешно убеждение относно спазването на изискванията за добро
управление.
Чл. 9. (1) Омбудсманът:
1. разглеж да ж а лби и си г на л и с рещ у
държавните и общинските органи и техните
администрации и срещу лица, на които е
възложено осъществяването на публична
функция или предоставянето на обществени
услуги, когато при извършваните от тях административни действия се накърняват права
и свободи или не се създават необходимите
условия за зачитането им;
2. прави проверки по постъпили жалби
и сигнали;
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3. предприема действия по своя инициатива, когато констатира, че неговата намеса
е необходима с оглед зачитането на правата
и свободите;
4. прави предложения и препоръки за
зачитане на правата и свободите, за отстраняване на последиците от накърняването на
определени права и свободи, за отстраняване
на причините, довели до това, включително
предложения за промени в нормативната
уредба;
5. осъществява функциите на Национален
превантивен механизъм;
6. предоставя становища на Народното
събрание и на Министерския съвет по законопроекти, които се отнасят до защитата
на правата на човека;
7. защитава правата на децата с предвидените в Закона за омбудсмана и този
правилник средства;
8. отправя предложения и препоръки до
Народното събрание и до Министерск и я
съвет за подписване и/или ратифициране на
международни актове в областта на правата
на човека;
9. сезира Конституционния съд с искане
за установяване на противоконституционност
на закон, с който се нарушават права и свободи на граж даните, и предлага на органите
по чл. 150, ал. 1 от Конституцията да сезират Конституционния съд, ако прецени, че
се налага тълкуване на Конституцията или
произнасяне за съответствие на сключените
от Република България меж дународни договори с Конституцията преди ратификацията
им, както и за съответствие на законите с
общопризнатите норми на меж дународното
право и с меж д у народните договори, по
които България е страна;
10. отправя искане за приемане на тълкувателно решение или тълкувателно постановление до Върховния касационен съд и/или
Върховния административен съд;
11. посредничи меж ду лицата по т. 1 и
засегнатите лица за преодоляване на допуснатите нарушения и примирява позициите им;
12. изисква информация от лицата по т. 1
във връзка с разглеж даните случаи;
13. проверява, вк лючително на м ясто,
когато е необходимо, дейността на лицата по
т. 1 и присъства при обсъж дане и вземане
на решения;
14. публично изразява мнение по зачитането на правата и свободите и може да поиска
да бъде изслушан от Народното събрание;
15. уведомява прокуратурата за резултатите от своите проверки, когато има данни
за извършено престъпление;
16. изготвя и внася годишен док лад в
Народното събрание;
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17. информира Народното събрание за
отделни случаи на накърняване и незачитане
на права и свободи и изготвя доклади по тях;
18. извършва и други действия във връзка
със зачитането на правата и свободите.
(2) Правомощията на омбудсмана не се
отнасят до:
1. дей нос т та на Народ но т о с ъбра н ие,
президента, Конституционния съд, Висшия
съдебен съвет и Сметната палата;
2. осъществяването на съдебната власт от
съда, прокуратурата и следствието;
3. въпросите, свързани с националната
сигурност и външната политика.
(3) Омбудсманът не може да води дела от
името на лицата, които са се обърнали към
него, и не може да ги представлява пред съд
и пред лицата по ал. 1, т. 1.
Раздел III
Администрация на омбудсмана
Чл. 10. (1) А дминистрацията на омбудсмана се ръководи от главен секретар и е
организирана в дирекции и/или отдели.
(2) Омбудсманът назначава служителите в
своята администрация, прекратява трудовите
или служебните им правоотношения и определя правомощията и възнагражденията им.
(3) Омбудсманът определя работното време на своята администрация и приемното
време за граждани.
Чл. 11. (1) Към администрацията на омбудсмана се създава приемна.
(2) Омбудсманът приема лично граж дани
в определено от него време.
(3) Омбудсманът може да открива временни приемни и в други населени места.
Чл. 12. (1) Лицата, работещи в администрацията на омбудсмана, са в трудови или
сл у жебни правоотношени я. Омбудсманът
определя кои длъжности се изпълняват от
лица в служебно правоотношение.
(2) Стажът на служителите към омбудсмана се зачита за трудов стаж по специалността
им, съответно за служебен стаж.
(3) Омбудсманът, заместник-омбудсманът
и служителите имат право на допълнителен
платен годишен отпуск до 12 работни дни за
изпълнение на задълженията в извънработно
време. Конкретният размер на отпуска се
определя от омбудсмана.
Чл. 13. (1) Служителите в администрацията на омбудсмана се ръководят от принципите
на йерархична подчиненост, безпристрастност, прозрачност и ефективност.
(2) Служителите са длъжни да не разгласяват обстоятелствата, съставляващи служебна или търговска тайна, както и лични
данни, които са им станали известни във
връзка с работата им в администрацията
на омбудсмана.
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Чл. 14. Дейността на омбудсмана може
да се под пома га о т вън ш н и експер т и и
специалисти, които работят по граж дански
договор или на обществени начала.
Чл. 15. Омбудсманът може да формира
консултативни съвети, в които участват той,
неговият заместник или други представители
на неговата администрация, представители
на академичните среди, медиите, неправителствените организации, външни консултанти и други.
Раздел IV
Приемане и разглеждане на жалби и сигнали
Чл. 16. (1) Жалбите и сигналите, които
се подават до омбудсмана, могат да бъдат
писмени или устни.
(2) Жалбите и сигналите се подават на
български език. Ако подателят не владее
български език, той може да подаде жалба
или сигнал на друг език.
(3) Формата на жалбите и сигналите е
свободна, но те задъл ж ително трябва да
съдържат:
1. данни за подател я, вк лючително за
връзка с него;
2. описание на нарушението;
3. данни за нарушителя;
4. времето, по което е извършено нарушението;
5. информация за това, дали същият случай е в процес на разглеж дане от съд или
друга институция.
(4) Липсата на информация по ал. 3 не е
пречка за приемане на жалбата или сигнала. Всяка необходима информация може да
бъде поискана при или след подаването им.
(5) Писмените жалби и сигнали се подават
лично, с писмо, по факс или по електронна
поща. Омбудсманът може да издаде примерен образец на жалба/сигнал, използването
на който не е задължително.
(6) Устните жалби и сигнали се подават
лично или по телефон.
(7) Подаването на жалби и сигнали, както
и цялата процедура по разглеж дането им, е
безплатна за подателя.
Чл. 17. Постъпилите писмени жалби или
сигнали се вписват в регистъра на жалбите
и сигналите и се разпределят за разглеждане
от съответния отдел.
Чл. 18. (1) За постъпилите устни жалби
или сигнали дежу рният служител в приемната на омбудсмана съставя протокол, в
който посочва името и постоянния адрес на
подателя, описание на нарушението, органа,
администрацията или лицето, срещу които
се подава жалбата.
(2) Протоколът се вписва в регистъра на
жалбите и сигналите.
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Чл. 19. Когато подателят на жалба или
сигнал иска неговата самоличност да бъде
запазена в тайна, в регистъра не се посочват
данни за самоличността му.
Чл. 20. (1) Не се разглеждат анонимни
жалби и сигнали, както и жалби и сигнали
за нарушения, извършени преди повече от
две години.
(2) Ако въпросите в жалбите и сигналите
по предходната алинея са с голямо обществено значение, омбудсманът може да извърши
проверка по собствена инициатива.
Чл. 21. (1) Жалбите и сигналите, вписани
в регистъра, се възлагат за разглеждане на
служител от съответния отдел.
(2) Отделите сътрудничат помеж ду си,
когато даден случай е в сферата на дейност
на повече от един от тях.
Чл. 22. (1) Служител, на когото са възложени жалби и сигнали, извършва проверка
по допустимостта им.
(2) При необходимост могат да бъдат изисквани допълнителни данни от подателя
на жалбата или сигнала.
(3) Съществуването на други пътища за
защита не е основание за недопустимост
на жалбата или сигнала. Ако жалбата или
сигналът засяга въпрос, който може да бъде
отнесен към висшестоящ административен
орган или пред друг специализиран орган,
омбудсманът може да посъветва подателя
да се обърне към съответната институция,
освен ако прецени, че е наложително и той
да разгледа случая.
(4) Ако жалбата или сигналът е извън правомощията на омбудсмана, той информира
подателя за това и може да го посъветва да
се обърне към друг орган.
(5) Със съгласието на подателя омбудсманът може да изпрати жалбата или сигнала
на друг компетентен орган.
Ч л. 23. (1) С л у ж и т е л я т, на ког о т о е
възложено разглеждането на жалбата или
сигнала, извършва проверка, като събира
информация, изисква и проверява документи,
наблюдава пряко дейността на органите и
лицата по чл. 9, ал. 1, т. 1 и други.
(2) Проверката може да включва и събиране на данни от подателя на жалбата или
сигнала, запитвания към органи или лица,
извън тези по чл. 9, ал. 1, т. 1, и други.
(3) Омбудсманът може да възлага извършването на проучвания и експертни доклади,
ако прецени, че са необходими за целите
на проверката.
Ч л. 24 . (1) Пр оверк ат а п ри к л юч ва с
писмен отговор до лицето, подало жалбата
или сигнала.
(2) Отговорът по ал. 1 отразява резултатите от проверката и включва:
1. повода за извършване на проверката;
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2. описание на нарушението;
3. предприетите действия;
4. направените констатации и изводи;
5. препоръки и предложения, ако има
такива;
6. друга информация от значение за случая.
(3) Отговорът се подписва от омбудсмана
или от оправомощено от него лице.
Чл. 25. (1) Регистърът на жалбите и сигналите съдържа:
1. входящ номер и дата на постъпване на
жалбата или сигнала;
2. името и адреса на подателя, освен в
случаите по чл. 19;
3. наименованието на органа по чл. 9,
ал. 1, т. 1;
4. същественото от оплакванията;
5. отдела или служителя, на който е разпределен случаят;
6. номер и дата на отговора;
7. други мерки, предприети по случая;
8. осъществяването на посредничество и
резултатите от него.
(2) Вписванията в регистъра се извършват
от служителите в деловодството и от служителите, извършващи проверките.
(3) Информацията, съдържаща се в регистъра, е достъпна за всички органи и лица,
при спазване на изискванията на Закона за
защита на личните данни.
Раздел V
Национален превантивен механизъм
Чл. 26. (1) При осъществяване на функции
те на Национален превантивен механизъм
омбудсманът извършва посещения на местата
за задържане по чл. 28а, ал. 1 от Закона за
омбудсмана и приема и разглеж да жалби
от лицата, настанени или задържани там.
(2) Посещенията по ал. 1 могат да бъдат
планирани или внезапни.
(3) Омбудсманът утвърж дава график на
посещенията в местата за задържане до 31
януари всяка година. Графикът се публикува
на страницата на омбудсмана в интернет.
Чл. 27. (1) Посещени ята в местата за
задържане се извършват от не по-малко от
двама служители на омбудсмана, оправомощени със заповед.
(2) Посещенията се извършват по методология, утвърдена от омбудсмана.
(3) Служителите по ал. 1 се легитимират
със служебна карта и заповед на омбудсмана
за извършване на посещението.
(4) Служителите по ал. 1 са длъжни да
не разгласяват поверителна информаци я,
която им е станала известна при извършване
на посещението, както и лични данни на
лицата, задържани или настанени в местата
за задържане.
Чл. 28. (1) При планирани посещения
омбудсманът изпраща не по-късно от 7 дни
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преди посещението уведомление до ръководителя на мястото за задържане.
(2) Уведомлението съдържа: имената на
оправомощените служители, датата на посещението; списъка на документите, които
слу ж ителите желаят да полу чат, и дру га
информация при необходимост.
(3) Ръководителят на мястото за задържане
уведомява лицата, настанени или задържани
там, както и своите служители, за предстоящото посещение по подходящ начин.
Чл. 29. Внезапни посещения се извършват
без предварително уведомление по преценка на омбудсмана, например след получен
сигнал или с цел проверка на изпълнението
на препоръките му.
Ч л. 30. (1) При посещени я та оп раво мощените служители извършват проверка
на отношението към лицата, мерк ите за
зак ри ла, материа лни те услови я, дост ъпа
до медицинско обслужване, контактите с
външния свят, администрирането и финансирането на местата за задържане, както и
на други условия и обстоятелства, свързани
с предотвратяване на изтезанията и други
форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне с лицата, които са задържани
или настанени там.
(2) При извършване на посещенията служителите по ал. 1 имат право:
1. на свободен достъп по всяко време до
всички съоръжения и обекти в местата за
задържане, както и да тестват оборудването, предоставено на лицата, задържани или
настанени там;
2. да провеждат лични разговори с лицата,
настанени или задържани там;
3. да организират медицински прегледи
на лицата, настанени или задържани там,
с тяхно съгласие;
4. на достъп до цялата информация и документация, свързана с отнасянето с лицата
и условията по ал. 1;
5. да изискват информация и да провеждат срещи със служителите в местата за
задържане, както и с други лица, които се
намират на територията на проверявания
обект;
6. да приемат жалби и сигнали, които
се вписват в регистъра и се разглеждат по
реда на раздел IV.
(3) При и зв ърш ва не н а по с ещен ие т о
служителите по ал. 1 имат право да използват фотоапарат, звуко- и видеозаписващи
уст ройства, у реди за измерване на ш у м,
т ем перат у ра и вла ж нос т, ка к т о и д ру г и
измервателни уреди, необходими за целите
на посещението.
(4) За и зв ърш в а не н а п р еглед и т е по
чл. 28а, ал. 2, т. 7 от Закона за омбудсмана
омбудсманът може да привлича независими
медицински специалисти, които имат правата
и задълженията на служителите по ал. 1.
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(5) Длъжностните лица и служителите в
местата за задържане са длъжни да оказват съдействие, да осигуряват достъп и да
предоставят необходимата информация на
оправомощените служители на омбудсмана.
Чл. 31. (1) След приключване на посещението оправомощените служители изготвят
в 14-дневен срок доклад с констатации и
препоръки, който се подписва от омбудсмана.
(2) Докладът по ал. 1 се изпраща на ръководителя на мястото за задържане и на
съответния компетентен орган.
(3) Лицата и органите по ал. 2 са длъжни
да уведомят писмено омбудсмана в едномесечен срок за предприетите действия в
изпълнение на препоръките.
Чл. 32. Всяка година до 15 февруари омбудсманът публикува на своята страница в
интернет доклад за дейността си като Национален превантивен механизъм. Докладът
се изготвя при спазване изискванията на
чл. 28б, ал. 2 от Закона за омбудсмана.
Чл. 33. (1) Ако в резултат на дейността
като Национален превантивен механизъм
омбудсманът установи, че са необходими
законодателни промени, той може да отправи предложения и препоръки до Народното
събрание и до Министерския съвет.
(2) Предложенията и препоръките за законодателни промени и действията, предприети
по тях, се включват в годишния доклад на
омбудсмана.
Чл. 34. Омбудсманът осъществява сътрудничество с националните превантивни
механизми на други държави, с Подкомитета за предотвратяване на изтезанията и
други форми на жестоко, нечовешко или
у низително отнасяне или наказание към
Комитета срещу изтезанията и други органи
и институции на международни организации,
чийто предмет на дейност включва защита
срещу изтезания и други форми на жестоко,
нечовешко или унизително отнасяне или
наказание.
Раздел VІ
Посредничество
Чл. 35. По всяко време при разглеж дане
на жалба или сигнал омбудсманът може да
предложи посредничеството си за доброволно
уреж дане на случая меж ду засегнатото лице
и органа или лицето по чл. 9, ал. 1, т. 1.
Чл. 36. По своя преценка омбудсманът
осъществява посредничеството лично или
като го възлага на заместник-омбудсмана
или на служител от администрацията.
Чл. 37. (1) В случаите по чл. 35 омбудсманът отправя предложение за посредничество
до подателя и органа или лицето, срещу което
е подадена жалбата или сигналът.
(2) В случай че и двете страни приемат
посредничеството, омбудсманът оказва все-
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странна помощ за преодоляване на спора. За
целта той може да проведе поредици от общи
и/или индивидуални срещи със страните.
(3) В хода на срещите на всеки етап омбудсманът изслушва становищата на страните
и ги подпомага в процеса на преодоляване
на различията с всички възможни средства,
включително като им предлага начин на
разрешаване на спора.
(4) Омбудсманът може да разкрива на
другата страна по спора информация, която
е получил по време на индивидуална среща,
само при наличие на изрично съгласие на
страната, от която е получил информацията.
(5) В слу чай на успешно у реж дане на
спора за резултатите от посредничеството
се съставя протокол, който се подписва от
двете страни и омбудсмана или определен
от него служител.
(6) В случай на неуспешно приключване
на посредничеството омбудсманът може да
използва други свои правомощия, предвидени
от закона и този правилник.
Раздел VIІ
Действия по инициатива на омбудсмана
Чл. 38. (1) Омбудсманът може да предприеме действия по своя инициатива, когато
констатира, че не се създават необходимите
условия за защита на правата и свободите.
(2) Когато омбудсманът действа по собствена инициатива, той може да извършва
проверки и относно нарушения, извършени
преди повече от две години.
(3) Предприемането на действия от омбудсмана по негова инициатива се вписва в
регистъра на жалбите и сигналите.
(4) Когато предприема действия по собствена инициатива, омбудсманът може да възложи проверката на заместник-омбудсмана
или на един или повече служители.
(5) Когато омбудсманът възлага извършването на проверката на заместник-омбудсмана
или на един или повече служители, той определя срока за приключване на проверката.
Чл. 39. Ако друго не е предвидено в този
раздел, за извършването на проверка по
инициатива на омбудсмана и приключването є се прилагат съответно правилата за
проверката по жалба или сигнал.
Раздел VIІI
Становища, препоръки и предложения
Чл. 40. Когато намери за необходимо,
омбудсманът изразява становища и прави
препоръки и предложения:
1. за извършването или за преустановяване
на извършването на определени административни действия;
2. за възстановяване на нарушени права
и свободи;
3. за отстраняване на причините и условията, които създават предпоставки за
нарушения на правата и свободите;
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4. за отстраняване на проявите на лошо
администриране и за подобряване на работата
на администрацията.
Чл. 41. (1) В 14-дневен срок от получаване
на становищата, препоръките и предложенията
органът или лицето, до което са изпратени,
е длъжно да ги разгледа и да уведоми омбудсмана за предприетите мерки.
(2) Ако не бъдат предприети мерки, омбудсманът може да включи случая в годишния си
доклад или в отделен доклад пред Народното
събрание.
Чл. 42. (1) Ако в резултат от извършена
проверка омбудсманът установи, че определена
законова разпоредба е причина или създава
предпоставки за нарушения на правата и свободите, той може да отправи предложения и
препоръки за законодателни промени.
(2) Предложенията и препоръките за законодателни промени се изпращат до председателя
на Народното събрание и до Министерския
съвет.
(3) Предложенията и препоръките за законодателни промени и действията, предприети
по тях, се вписват в регистъра на жалбите и
сигналите и се включват в годишния доклад
на омбудсмана.
Чл. 43. Омбудсманът предоставя становища
по законопроекти, които се отнасят до защита
на правата на човека, по искане на Народното
събрание или Министерския съвет.
Чл. 44. (1) Омбудсманът може да отправя
до Народното събрание или Министерския
съвет предложения и препоръки за подписване
и/или ратифициране на международни актове
в областта на правата на човека.
(2) Предложенията и препоръките по ал. 1
се включват в годишния доклад на омбудсмана.
Раздел ІХ
Годишен доклад. Доклади по отделни случаи
Чл. 45. (1) Омбудсманът представя годишен
доклад за своята дейност пред Народното
събрание.
(2) Докладът се внася до 31 март на следващата година и съдържа информация за:
1. постъпилите жалби и сигнали, по които
проверките са приключили;
2. случаите, при които намесата му е имала
резултат;
3. слу чаите, при които намесата му е
останала без резултат, и причините за това;
4. дейността на омбудсмана като Национален превантивен механизъм;
5. направените предложения и препоръки,
както и дали са били взети предвид;
6. зачитането на правата и основните
свободи и ефективността на действащото
законодателство в тази област;
7. предложения и препоръки за осъществяване на промени в законодателството;
8. отчет на разходите;
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9. резюме;
10. друга информация, която е необходима
за представяне на дейността на омбудсмана.
(3) Докладът по ал. 1 е публичен и се
публикува на страницата на омбудсмана в
интернет.
Чл. 46. (1) По искане на Народното събрание
или по своя инициатива омбудсманът изготвя и представя доклади по отделни случаи,
включително свързани с дейността му като
Национален превантивен механизъм.
(2) Докладите по ал. 1 са публични и се
публикуват на страницата на омбудсмана в
интернет.
(3) Копия от отделните доклади може да се
изпращат на органите и лицата, за дейността
на които те се отнасят.
Раздел X
Бюджет
Чл. 47. (1) Дейността на омбудсмана и
неговата администрация се финансира от
държавния бюджет и от други източници.
(2) Омбудсманът е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.
Чл. 48. Основните месечни възнаграждения на администрацията на омбудсмана се
определят от омбудсмана съгласно вътрешните
правила за работната заплата и разполагаемите
средства по бюджета за съответната година.
Чл. 49. (1) При осъществяване на своите
правомощия омбудсманът пътува в страната,
без да се издава заповед за командироване.
Разходите за командировките се изплащат въз
основа на представени документи съгласно
Наредбата за командировките в страната.
(2) При осъществяване на своите правомощия омбудсманът пътува в чужбина, без да
се издава заповед за командироване. В този
случай главният секретар на омбудсмана съставя паметна записка, която включва всички
реквизити на заповед и отчет за командировка
съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.
Чл. 50. Изпълнението, отчитането и контролът по дейностите, финансирани със средства
от бюджета на омбудсмана, се осъществяват
съобразно общите правила на българското
законодателство.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Този правилник отменя Правилника
за организацията и дейността на омбудсмана
(ДВ, бр. 45 от 2005 г.).
§ 2. Правилникът е одобрен с решение
на Народното събрание на основание § 6 от
Закона за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана (ДВ, бр. 29 от 2012 г.) във
връзка с чл. 3, ал. 2 от Закона за омбудсмана
(ДВ, бр. 48 от 2003 г.) и влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
8554
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КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията на дейността
на Конституционния съд (обн., ДВ, бр. 106
от 1991 г.; попр., бр. 3 от 1992 г.; изм., бр. 35
от 1999 г. и бр. 8 от 2001 г.)
§ 1. В чл. 7 се създават нови ал. 5, 6, 7, 8
и 9 със следното съдържание:
„(5) С ъд и и т е в Конс т и т у ц ион н и я с ъд
получават обезщетение по чл. 10, ал. 4 от
Закона за Конституционен съд в размер на
двадесет брутни месечни възнаграждения след
изтичане на мандата им по чл. 147, ал. 2 от
Конституцията.
(6) В случаите на предсрочно прекратяване на мандата по чл. 148, ал. 1, т. 2 и 4 от
Конституцията и на довършване на започнат
мандат съдиите получават част от обезщетението по ал. 5 в размер, пропорционален на
времето, през което са заемали длъжността.
(7) В случаите на предсрочно прекратяване
на мандата по чл. 148, ал. 1, т. 6 от Конституцията наследниците на съдията получават
част от обезщетението по ал. 5 в размер,
пропорционален на времето, през което е
заемана длъжността.
(8) Обезщетението по ал. 5 се изплаща
след прекратяване на мандата от бюджета
на Конституционния съд за текущата година.
Обезщетенията при прекратяване на мандата на основание чл. 148, ал. 1, т. 2, 4 и 6 от
Конституцията се изплащат от бюджета на
Конституционния съд за текущата година, а в
случай при недостиг на средства – от бюджета
за следващата година.
(9) Когат о с ъд и и т е вече са пол у ч и л и
обезщетение при прекратяване на трудови
или служебни правоотношения, се изплаща
разликата при положение, че определеното
обезщетение по ал. 5, 6 или 7 е в по-голям
размер.“
§ 2. В чл. 9, ал. 3 думите „или друга постоянно платена професионална“ се заличават.
§ 3. Текстът на чл. 11 става ал. 1 и се
създава нова ал. 2 със следното съдържание:
„(2) За главен секретар на Конституционния съд се назначава лице с юридическо
образование.“
§ 4. Член 12 придобива следното съдържание:
„Чл. 12. (1) В Конституционния съд има
следните дирекции:
1. Дирекция „Съдебна дейност и правна
информация“;
2. Дирекция „Външно сътрудничество“;
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3. Дирекция „Финанси и счетоводство“.
(2) При необходимост могат да се създават
отдели, работни групи, както и постоянни или
временни комисии от съдии по организация
на дейността на съда.
(3) Правата и задълженията на директорите
на дирекции и служителите се определят с
длъжностните им характеристики от председателя на Конституционния съд.
(4) Възнагражденията на служителите в
Конституционния съд се определят въз основа на Вътрешни правила за организация
на работната заплата.
(5) Служител, работещ по трудово правоотношение, който е придобил право на
пенсия за осигурителен стаж и възраст, при
освобождаване от длъжност има право на
еднократно парично обезщетение в размер
на толкова брутни месечни възнаграждения,
колкото прослужени години има в Конституционния съд, но не повече от десет брутни
месечни възнаграждения.“
Заключителни разпоредби
§ 5. Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за организацията на
дейността на Конституционния съд е приет
на 13 септември 2012 г. с Решение № 9 на
членовете на Конституционния съд.
§ 6. Член 12, ал. 4 влиза в сила от 1 юли
2012 г., а останалите разпоредби влизат в сила
три дни след обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
Председател:
Евгени Танчев
8591

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209
ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.
за одобряване на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на съдебната власт и
по бюджета на Министерството на правосъдието за 2012 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни бюджетни
кредити от централния бюджет за 2012 г.,
както следва:
1. по бюджета на съдебната власт за създаване на специализирано звено към Инспектората
на Висшия съдебен съвет по глава трета „а“
от Закона за съдебната власт – 300 000 лв.;
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2. по бюд жета на Министерството на
правосъдието за укрепване капацитета на
Инспектората към министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт – 60 000 лв.
Чл. 2. Средствата да се осигурят чрез преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2012 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от
Закона за устройството на държавния бюджет.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2012 г. и по бюджетите
на съдебната власт и на Министерството на
правосъдието за 2012 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. В Постановление № 367 на Министерския съвет от 2011 г. за изпълнението на
държавния бюджет на Република България за
2012 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2011 г.; изм. и доп.,
бр. 30, 45, 52 и 61 от 2012 г.), в приложение № 6
към чл. 16 „Разходи за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на
лицата по трудови, извънтрудови и служебни
правоотношения (разходи за персонал) на
първостепенни разпоредители с бюджетни
кредити по чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2012 г.“ на
ред 6 се правят следните изменения:
1. В колони 7 – 12 числото „8 105 000“ се
заменя с „8 115 000“.
2. В колона 13 числото „97 260 000“ се
заменя с „97 320 000“.
§ 3. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
министъра на правосъдието.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Симеон Дянков
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
8548

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210
ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.

за предоставяне на финансови средства на
училища във връзка с високите постижения
на техни ученици на международни състезания и олимпиади
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да
предостави допълнителни средства в размер
110 000 лв. по бюджета на Министерството на
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образованието, младежта и науката за училища във връзка с високите постижения на
техни ученици на международни състезания
и олимпиади.
(2) Средствата по ал. 1 са за сметка на
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2012 г. и се предоставят от министъра на образованието, младежта и науката в
размер по 10 000 лв. за всяко училище съгласно
приложението.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието,
младежта и науката да извърши налагащите
се промени по бюджета на Министерството
на образованието, младежта и науката за
2012 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за
устройството на държавния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите и на министъра на образованието, младежта и науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Симеон Дянков
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
Приложение
към чл. 1, ал. 2
1. Американски колеж – София
2. Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна
3. Математ и ческа г имнази я „Атанас Радев“ – Ямбол
4. М а т е м а т и ч е с к а г и м н а з и я „ Ге о М и лев“ – Плевен
5. Национална природо-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов“ – София
6. Образцова математическа гимназия „Акад.
К. Попов“ – Пловдив
7. Природо-математическа гимназия „Н. Обрешков“ – Казанлък
8. Природо-математическа гимназия „Добри
Чинтулов“ – Сливен
9. Природо-математическа гимназия „Нанчо
Попович“ – Шумен
10. Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ – София
11. Технологично училище „Електронни системи“ към Техническия университет – София
8549

С Т Р. 1 0

ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211
ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.

за приемане на Наредба за условията и реда
за провеждане на мобилизация
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за провеждане на мобилизация.
Заключителни разпоредби
§ 1. В чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията
и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на Министерството на отбраната,
приета с Постановление № 132 на Министерския
съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 55 от 2008 г.;
изм. и доп., бр. 64 от 2010 г.), се създава т. 8:
„8. при провеждане на мобилизация.“
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Симеон Дянков
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
НАРЕДБА
за условията и реда за провеждане на
мобилизация
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 1. С наредбата се определят условията
и редът за провеждане на мобилизация на
военните формирования от въоръжените сили
и структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България, наричани по нататък „военните
формирования и структурите“.
Чл. 2. Мобилизацията се провежда в съответствие с действащото законодателство и е
част от дейностите по отбраната на страната.
Чл. 3. (1) Мобилизацията може да бъде
обща или частична.
(2) Общата мобилизация се провежда от
военните формирования и структурите на
територията на страната.
(3) Частичната мобилизация се провежда
от военни формирования и структури на част
от територията на страната.
Чл. 4. В зависимост от развитието на
обстановката съгласно чл. 129, ал. 2 и 3 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България мобилизацията може
да започне:
1. с обявяване на военно положение и да
завърши преди обявяване положение на война;
2. с обявяване на военно положение и да
завърши след обявяване положение на война.
Раздел II
Подготовка, провеждане и осигуряване на
мобилизацията
Чл. 5. Военните формирования и структурите, които провеждат мобилизация, поддържат мобилизационна готовност.
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Чл. 6. Конкретните дейности по подготовката, провеждането и осигуряването на
мобилизацията са определени в приложението
(поверително).
Чл. 7. Специфичните дейности в министерствата и ведомствата по подготовката, провеждането и осигуряването на мобилизацията
се определят с акт на съответния министър
или ръководител на ведомство.
Чл. 8. Кметовете на общини (райони) със
свои заповеди съгласувано с началниците на
териториалните структури на Централното
военно окръжие определят местата за работа
на Групата за оповестяване и доставяне на
запас и нейното осигуряване.
Раздел III
Демобилизация
Чл. 9. (1) При демобилизация военновременните формирования от въоръжените сили
по чл. 5, ал. 3, т. 1 от Закона за резерва на
въоръжените сили на Република България се
разформироват.
(2) Запасните, мобилизирани по смисъла
на чл. 5, ал. 3, т. 2 от Закона за резерва на
въоръжените сили на Република България,
се освобождават от военна служба.
(3) Структурите по чл. 5, ал. 3, т. 3 от Закона
за резерва на въоръжените сили на Република
България преминават от военновременна към
мирновременна структура и състав.
Чл. 10. (1) Демобилизация се обявява при
край на военното положение (часът и денят
за обявяване на положение на война или отменянето на военното положение) или при
настъпване на обстоятелството по чл. 109,
ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България.
(2) Демобилизация се извършва със заповед
на министрите и ръководителите на ведомства
на основание на акта за демобилизация по
чл. 121 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България.
(3) В заповедта по ал. 2 се определят:
1. началото на демобилизацията;
2. редът за нейното провеждане;
3. военните формирования и структури,
които да проведат демобилизация.
(4) В заповедите може да се укажат и други
дейности, произтичащи от спецификата на
дейността на министерствата и ведомствата.
Чл. 11. При демобилизация числеността
на военните формирования и структурите
се с ък ра ща ва, воен н и форм и рова н и я се
разформират, личният състав от запаса се
освобождава и техниката-запас, приета при
мобилизация, се връща на собствениците є.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на наредбата „демобилизация“ е преминаване на въоръжените сили
и структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за
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отбраната и въоръжените сили на Република
България от военновременна към мирновременна организация и дейност.
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 128, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
§ 3. В шестмесечен срок от влизането в сила
на наредбата министрите/ръководителите на
ведомства и кметовете на общини (райони) издават съответните актове и заповеди по чл. 7 и 8.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212
ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.

за осигуряване на средства чрез бюджета
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за
финансиране на окончателни плащания по
„Проект за разширение на метрото в София
І етап – ІІ метродиаметър: участък Пътен
възел „Надежда“ (МС 5-II) – бул. Черни връх
(МС 11-II)“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Дава съгласие за предоставяне чрез
бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
на безлихвена временна финансова помощ
в размер 36 220 000 лв. за финансиране на
окончателни плащания към изпълнители по
сключени договори за строителство по „Проект
за разширение на метрото в София I етап – II
метродиаметър: участък Пътен възел „Надежда“ (МС 5-II) – бул. Черни връх (МС 11-II)“.
Чл. 2. Средствата се предоставят на съответния бенефициент на проекта по чл. 1 като
безлихвена временна финансова помощ със
срок за възстановяване до 21 декември 2012 г.
Чл. 3. За осигуряване на средствата по
чл. 1 министърът на финансите да извърши
необходимите корекции по бюджета на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и по централния
бюджет за 2012 г. при условията и по реда на
§ 23, ал. 11 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за държавния бюджет на
Република България за 2012 г. и чл. 34, ал. 1 от
Закона за устройството на държавния бюджет.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението се
приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона
за устройството на държавния бюджет.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8584
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213
ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на Междуведомствения съвет по въпросите на граничния
контрол, приет с Постановление № 70 на
Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ,
бр. 39 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2000 г.,
бр. 115 от 2002 г., бр. 39 от 2003 г., бр. 86 от
2004 г., бр. 78, 90 и 96 от 2005 г., бр. 100 от
2009 г. и бр. 75 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3 ал. 2 се изменя така:
„(2) Министър-председателят определя със
заповед председателя и секретаря на Междуведомствения съвет.“
§ 2. В т. 3 от приложението към чл. 3, ал. 1
след думите „заместник-министър на околната
среда и водите“ се добавя „заместник-министър на вътрешните работи“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214
ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.

за приемане на Правилник за организацията на дейността на Съвета за координация
в борбата с правонарушенията, засягащи
финансовите интереси на Европейския съюз
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Правилник за
организацията на дейността на Съвета за
координация в борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европейския съюз.
Преходна и заключителна разпоредба
Параграф единствен. В Постановление
№ 18 от 2003 г. за създаване на Съвет за
координация в борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 13 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 49 от 2003 г., бр. 95 от 2004 г., бр. 60
и 93 от 2006 г., бр. 37, 47, 57 и 79 от 2008 г.,
бр. 39, 71, 97 и 101 от 2009 г., бр. 5, 31 и 90 от
2010 г., бр. 7 и 54 от 2011 г. и бр. 60 от 2012 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
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„(2) Организацията на дейността на Съвета
се урежда с правилник, приет от Министерския съвет.“
2. В чл. 4:
а) в ал. 1, т. 3 думите „и измамите“ се
заличават;
б) алинея 2 се отменя.
3. Член 5 се отменя.
4. В чл. 6:
а) в ал. 1 т. 9 се отменя.
б) ал. 2 се отменя.
5. В чл. 8:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст думите „и измами“
се заличават;
бб) в т. 1 думите „измамите и“ се заличават;
вв) точка 2 се изменя така:
„2. определят един или няколко служители
от съответната администрация, отговорни за
администрирането на сигналите за нередности и докладването на нередности, които да
изпълняват функциите на служители по нередностите; функциите на служител/служители
по нередностите могат да се изпълняват и от
лицата по т. 1; уведомяват дирекцията по чл. 9
за имената, длъжността, структурното звено,
електронната поща, факса и телефоните за
връзка със служителите по нередностите; при
промяна в данните в срок 3 дни изпращат актуалната информация на дирекцията по чл. 9;“
гг) точки 3 и 4 се отменят;
дд) в т. 5 думите „и измамите“ се заличават;
ее) в т. 7 думите „и измами“ се заличават;
жж) точка 8 се отменя;
б) в ал. 2:
аа) точка 1 се изменя така:
„1. определят служител и негов заместник
от съответната администрация, отговорни за
борбата с нередностите, които да осъществяват
оперативното взаимодействие с дирекцията
по чл. 9 и да отговарят за администрирането
на сигналите за нередности, като уведомяват
дирекцията по чл. 9 за имената, длъжността,
структурното звено, електронната поща, факса и телефоните за връзка с определените
служители; при промяна в данните в срок
3 дни изпращат актуалната информация на
дирекцията по чл. 9;“
бб) в т. 2 думите „и измами“ се заличават;
вв) в т. 3 думите „и измамите“ се заличават.
6. В чл. 8а, ал. 1 думите „и измами“ се
заличават.
7. Член 10а се отменя.
8. Член 11 се отменя.
9. В чл. 15, ал. 1 след думите „управление и
контрол на“ се добавя „фондове, инструменти
и“, а думите „Наредбата за определяне на
процедурите за администриране на нередности
по фондове и програми, съфинансирани от
ЕС, приета с Постановление № 285 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 97
от 2009 г.; изм., бр. 5 от 2010 г.)“ се заменят с
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„Наредбата за определяне на процедурите за
администриране на нередности по фондове,
инструменти и програми, съфинансирани от
Европейския съюз, приета с Постановление
№ 285 на Министерския съвет от 2009 г. (обн.,
ДВ, бр. 97 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 5 и 90
от 2010 г., бр. 7 от 2011 г. и бр. 6 от 2012 г.)“.
10. В чл. 18, ал. 1 основният текст се изменя така:
„Прилагането на процедурите за администриране на нередности със средства по фондове, инструменти и програми на Европейския
съюз се урежда, както следва:“.
11. В § 1а от допълнителните разпоредби
т. 4 и 5 се отменят.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

ПРАВИЛНИК

за организацията на дейността на Съвета за
координация в борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европейския съюз
Чл. 1. С правилника се урежда организацията на дейността на Съвета за координация
в борбата с правонарушенията, засягащи
финансовите интереси на Европейския съюз,
наричан по-нататък „Съвета“.
Чл. 2. Членовете на Съвета организират
работата в представляваните от тях структури във връзка с участието им в дейността
на Съвета.
Чл. 3. (1) Съветът осъществява своята
дейност на редовни и извънредни заседания.
(2) Редовните заседания на Съвета се провеждат веднъж на 6 месеца.
(3) По инициатива на председателя или на
член на Съвета може да се насрочват извънредни заседания.
Чл. 4. (1) За подпомагане на работата по
определени въпроси, които предстои да бъдат
разгледани на заседание на Съвета, председателят може да покани да присъстват без право
на глас отделни лица или представители на
други държавни органи, органи на местното
самоуправление и други организации, имащи
отношение към дейността на Съвета.
(2) Предложението за участие на отделни
лица или на представители на държавни институции или обществени организации в заседанията на Съвета трябва да бъде направено
най-малко 7 дни преди съответното заседание.
(3) Всички предложения за участие в работата на Съвета на лица извън неговия състав
задължително се придружават от информация
относно техните имена и длъжност, както и
от становище относно документите, които
трябва да им бъдат предоставени във връзка
с участието им.
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Чл. 5. Във всички случаи, когато на заседанията на Съвета ще присъстват лица извън
неговия състав, техните имена и длъжности
се съобщават на директора на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)“ на Министерството на
вътрешните работи не по-късно от два дни,
а в случаите на спешност – един ден преди
провеждане на заседанието.
Чл. 6. (1) Заседанията на Съвета са открити.
(2) По предложение на председателя или
на някой от членовете му Съветът може да
вземе решение за провеждане на закрито
заседание.
(3) На закритите заседания на Съвета
присъстват само председателят, членовете
и директорът на дирекция „Координация
на борбата с правонарушенията, засягащи
финансовите интереси на Европейския съюз
(АФКОС)“ на Министерството на вътрешните
работи, а по решение на Съвета – и стенограф.
Чл. 7. (1) Председателят свиква заседанията
на Съвета, като определя времето и мястото
за провеждането им и предлага проекта на
дневния ред.
(2) Членовете на Съвета потвърждават
участието си в заседанието не по-късно от два
дни преди провеждането му пред дирекция
„Координация на борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)“ на Министерството на
вътрешните работи.
(3) В случай че поради обективни причини
титулярят – член на Съвета, не може да вземе
участие в насрочено заседание, той следва
да определи свой заместник или да изпрати
писмено становище по въпросите, включени в
дневния ред. При необходимост председателят
представя получените писмени становища на
заседанието.
Чл. 8. (1) Информация за предстоящо заседание се изпраща на членовете на Съвета
на електронен и/или хартиен носител не покъсно от 7 дни преди датата на провеждане
на заседанието.
(2) Всеки член на Съвета може да прави
предложения за промени в дневния ред не
по-късно от два дни преди провеждане на
заседанието.
(3) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага в
случаите на свикване на извънредно заседание,
в случаи на спешност и при обективна невъзможност за спазване на съответните срокове.
Чл. 9. Заседанията на Съвета са редовни,
ако на тях присъстват повече от половината
от членовете му.
Чл. 10. Дневният ред на заседанията се
приема от членовете на Съвета, като се отчитат направените предложения.
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Чл. 11. Заседанията на Съвета се ръководят
от председателя, а в негово отсъствие - от
заместник-председателя на Съвета.
Чл. 12. (1) Обсъждането по всяка точка
от дневния ред започва с изложение на вносителя. При невъзможност той да присъства
разглеждането се отлага за следващото заседание на Съвета.
(2) В обсъжданията могат да вземат участие и поканените външни лица и експерти
без право на глас.
Чл. 13. Извънредните заседания започват
с доклад на председателя или на някой от
членовете на Съвета, по чиято инициатива е
било свикано заседанието.
Чл. 14. (1) При изпълнение на своята дейност Съветът взема решения.
(2) При внасянето на материали, при обсъждането им и при вземането на решения
всички членове на Съвета имат право на
един глас.
Чл. 15. Решенията на Съвета се приемат
чрез гласуване с обикновено мнозинство от
присъстващите на заседанието членове.
Чл. 16. (1) За заседанията на Съвета се
водят стенограма и протокол. За закритите
заседания на Съвета се води протокол, а при
наличие на съответно решение на Съвета – и
стенограма.
(2) Протоколът за всяко заседание на Съвета се подписва от председателя и от директора на дирекция „Координация на борбата
с правонарушенията, засягащи финансовите
интереси на Европейския съюз (АФКОС)“ на
Министерството на вътрешните работи.
(3) В протокола се вписват датата и мястото на провеждане на заседанието, всички
присъствали лица, приетият дневен ред, имената на вносителите и взетите решения. Към
протокола се прилагат и всички представени
в писмена форма доклади и становища по
въпросите от дневния ред.
(4) Член на Съвета, който не е съгласен с
решението, може да мотивира отделно своето особено мнение, което се прилага към
протокола.
(5) Протоколът се изготвя не по-късно от
10 дни след провеждане на заседанието.
(6) Протоколи от заседанията на Съвета
се изпращат на членовете му в срока по ал. 5
на хартиен или електронен носител.
Чл. 17. (1) Всяко решение на Съвета задължително включва отговорник и срок за
изпълнението му.
(2) Председателят включва в дневния ред
на всяко редовно заседание на Съвета кратък
отчет за изпълнението на приетите решения
на предходни заседания.
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(3) При неизпълнение на решение в Съвета се обсъжда доклад относно причините за
неизпълнението, подготвен от отговорника
за изпълнението му.
(4) В годишния доклад за дейността на
Съвета се включва задължително отчет на
изпълнението на решенията с обяснение на
причините за неизпълнение или неспазване
на срокове.
Чл. 18. Експертната, административната и
организационно-техническата дейност, необходима за нормалното протичане на заседанията
на Съвета, се осъществява от дирекция „Координация на борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)“ на Министерството на
вътрешните работи.
Чл. 19. За подпомагане дейността на Съвета дирекция „Координация на борбата с
правонарушенията, засягащи финансовите
интереси на Европейския съюз (АФКОС)“
на Министерството на вътрешните работи:
1. организира подготовката на заседанията
на Съвета;
2. подготвя проекта на дневен ред за заседанията на Съвета и го предоставя на председателя на Съвета за утвърждаване;
3. по нареждане на председателя съобщава
свикването на заседанията на Съвета, подготвя
и предоставя материалите за заседанията и организира присъствието на външните експерти;
4. изготвя протоколи за проведените заседания на Съвета въз основа на водената
стенограма и ги изпраща на членовете;
5. изго т вя п роек т на годишен док ла д
за дейността на Съвета с приложен отчет
за изпълнението на плана за действие за
изпълнение на Националната стратегия за
борба с нередностите и измамите, засягащи
финансовите интереси на ЕС за изминалата
година и план за действие за настоящата
година на базата на информация, подадена
от членовете;
6. изготвя и предлага на Съвета проекти
на стратегии и планове за действие за борба
с правонарушенията, засягащи финансовите
интереси на Европейския съюз, както и организира, следи и отчита изпълнението на
одобрените от Министерския съвет проекти,
стратегии и планове;
7. поддържа интернет страница, в която се
публикува информация за дейността на Съвета.
Чл. 20. (1) За подпомагане дейността на
Съвета и с оглед постигане на конкретни
цели по предложение на член на Съвета се
създават експертни работни групи.
(2) Създаването на работни групи се съгласува с всички членове на Съвета и се
утвърждава от председателя.
8586
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РЕШЕНИЕ № 734
ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.

за административно-териториална промянa в
oбщина Асеновград, област Пловдив – присъединяване на едно населено място към друго
населено място
На основание чл. 32, ал. 4 във връзка с
чл. 20 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Присъединява населеното място с. Изворово (32932) към с. Бор (07870), община
Асеновград (PDV01), област Пловдив (PDV).
За министър-председател:
Симеон Дянков
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
8551

РЕШЕНИЕ № 739
ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – пясъци и чакъли, от находище
„Дъскотна“, участъци „Северен“ и „Южен“,
разположено в землищата на с. Вишна и
с. Дъскотна, община Руен, област Бургас, на
„Билдинг – ЗАХ“ – ЕООД, Айтос
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 предмет експлоатация на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и
чакъли, представляващи изключителна държавна
собственост, от находище „Дъскотна“, участъци
„Северен“ и „Южен“, разположено в землищата на с. Вишна и с. Дъскотна, община Руен,
област Бургас, който се извършва със средства
на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
202 512 кв. м, която съвпада с площта на
находище „Дъскотна“, участъци „Северен“ и
„Южен“, както следва:
2.1. Участък „Северен“ с площ 18 356 кв.м,
индивидуализирана с координатите на точки
от № 1 до № 5 по външния контур на запасите в координатна система „1970 г.“, съгласно
приложението.
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2.2. Участък „Южен“ с площ 184 156 кв. м,
индивидуализирана с координатите на точки от
№ 1 до № 13 по външния контур на запасите
и ресурсите в координатна система „1970 г.“,
съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 30 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила на
последната от двете дати, на която са изпълнени
следните условия:
4.1. Влизане в сила на решение по оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС), с
което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение за добив и първична
преработка на подземни богатства от находище
„Дъскотна“, участъци „Северен“ и „Южен“, 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.
4.2. Предоставяне на банковата гаранция
по т. 9.1.1.
5. До влизането в сила на концесионния договор концесионерът има права на възложител
на инвестиционно предложение по смисъла на
Закона за опазване на околната среда.
6. Определя пряко за концесионер „Билдинг – ЗАХ“ – ЕООД, Айтос – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 0386 от
20 декември 2008 г., издадено от министъра на
околната среда и водите.
7. Концесията да се осъществява при следните условия:
7.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след:
7.1.1. съгласуване от министъра на икономиката, енергетиката и туризма на проектите и
плановете по т. 8.2.3, изготвени въз основа на
мерките и условията на влязло в сила решение
по т. 4.1;
7.1.2. съгласуване на цялостния проект за
добив и първична преработка с Агенция „Пътна
инфраструктура“ и въз основа на разрешение,
издадено по реда на чл. 26 от Закона за пътищата.
7.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра,
околната среда, водите, човешкото здраве,
защитените със закон територии и обекти,
правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната
сигурност, отбраната на страната, обществения
ред, пътищата и пътната инфраструктура.
7.3. Правата и задълженията по концесията
да не се прехвърлят на трети лица освен с разрешение на Министерския съвет при условията
и по реда на действащото законодателство.
7.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
7.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
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7.4.2. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;
7.4.3. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която
е находището на подземни богатства;
7.4.4. да спазва указанията, давани от министъра на икономиката, енергетиката и туризма
при съгласуване на проектите;
7.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
7.4.6. да не разкрива и предоставя на трети
лица придобитата геоложка и техническа документация и информация, свързана с обекта
на концесията, без изрично писмено съгласие
от министъра на икономиката, енергетиката и
туризма.
7.5. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не се
изискват задължителни и/или трайни подобрения в находището.
7.6. Концесионерът може да упражнява правата, произтичащи от предоставената концесия,
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.
7.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа на
одобрен и влязъл в сила подробен устройствен
план, който включва концесионната площ и
пътните връзки между площта на находището
и местните и/или републиканските пътища.
8. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива пясъци и чакъли от находището по т. 1;
8.1.2. право на собственост върху добитите за
срока на концесията подземни богатства – пясъци и чакъли;
8.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
8.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива, включително допроучване в границите на находище
„Дъскотна“, участъци „Северен“ и „Южен“,
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 концесията;
с допълнителното споразумение се определят
размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително
добиваните полезни изкопаеми;
8.1.6. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на
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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;
8.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на находището;
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. осигури управлението на минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
8.2.2. да извършва дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния 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;
8.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния
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 ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта по
т. 8.2.3.1; концесионерът представя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма
на всеки 5 години от срока на концесията
актуализация на проекта за ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и за
рекултивация на засегнатите земи;
8.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от съответния
проект по т. 8.2.3.3;
8.2.3.6. план за управление на минните отпадъци;
8.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти,
правата върху горските територии и земедел-
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ските земи, културните ценности, националната
сигурност, отбраната на страната, обществения
ред, пътищата и пътната инфраструктура;
8.2.5. да съставя и води геоложка и техническа
документация за дейностите по концесията 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 продадените количества пясъци и
чакъли и среднопретеглената им продажна цена
за отчетния период, както и отчет за дължимото
концесионно плащане за съответното шестмесечие – до 15 дни след изтичане на отчетния период;
8.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния
работен проект за добив и първична преработка и за вложените инвестиции през изтеклата
година, както и за изменението на запасите и
ресурсите, включващ необходимите документи
и доказателства, удостоверяващи верността на
посоченото в отчета;
8.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните запаси в находището при доказана необходимост
от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;
8.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията,
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 периодичен
мониторинг на територията на добивните работи от археолог на Регионалния исторически
музей – Бургас;
8.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
8.2.10. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 8.2.3.4;
8.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията по
т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
8.3. Основни права на концедента:
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 изпълнението
на задълженията от концесионера, включително:
8.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията по
т. 8.2.6.2;
8.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка продукция – резултат от експлоатацията на находището, и чрез извършване на маркшайдерски
измервания;
8.3.3. право на съсобственост с концесионера,
а след прекратяване на концесията – право на
собственост – върху придобитата по време на
концесията геоложка и техническа документация;
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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. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно
договора при неизпълнение от страна на концесионера на което и да е от задълженията по това
решение и по 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 за 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 договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 9.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви
за забавено изпълнение на задължението за
концесионно плащане, както и неустойки при
неизпълнение или при забавено или неточно
изпълнение на всяко непарично задължение:
9.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е 4865 лв. и се предоставя не
по-късно от 7 дни след датата на изпълнение
на условието по т. 4.1;
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 е
валидна до 28 февруари на следващата година;
9.1.4. при усвояване изцяло или на част
от гаранцията по т. 9.1 и 9.2 концесионерът е
длъжен да възстанови нейния размер в 10-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 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 пълно неизпълнение или при забавено или неточно изпълнение
на договорните задължения или при нарушаване
на условие по концесията. Формите на неизпълнение, условията 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,
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определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на 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 месеца,
следващ отчетния период.
10.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за
всяка календарна година от срока на концесията.
10.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7
на сто от базата за изчисляване на концесионното 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 възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
10.4. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство съгласно чл. 1,
ал. 3, т. 1, буква „в“ от методиката по т. 10.3
не може да бъде по-ниско от 0,40 лв./тон. Тази
стойност се индексира ежегодно с процента на
увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по информация,
предоставена от Националния статистически
институт, при базова статистическа информация
за цените за 2005 г.
10.5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период от срока
на концесията не може да бъде по-нисък от
стойността, определена на базата на 3825 тона/
шестмесечие добити пясъци и чакъли и предвидената стойност за единица добито подземно
богатство съгласно т. 10.4.
10.6. Размерът на концесионното плащане 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 законодателството, уреждащо
реда за неговото определяне.
10.7. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася от името и за сметка
на концесионера 50 на сто от извършеното
концесионно плащане за съответния отчетен
период без ДДС в бюджета на Община Руен.
11. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния обект
и за рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
богатства, и при условия и по ред, определени
в концесионния договор.
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12. Оправомощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
12.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с „Билдинг – ЗАХ“ – ЕООД,
Айтос, в тримесечен срок от влизането в сила
на решението.
12.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на неговото прекратяване.
12.3. Да организира контрола по изпълнението
на концесионния договор.
12.4. Да предявява вземанията на концедента
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:
Галина Маринска
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на
концесионната площ на находище „Дъскотна“,
участъци „Северен“ и „Южен“
Координатна система „1970 г.“
Точка
№

Координати
X (север), м

Y (изток), м

Участък „Северен“ – площ 18 356 кв.м
1.

4686655,0

9562070,0

2.

4686673,0

9562150,0

3.

4686644,0

9562273,0

4.

4686552,0

9562313,0

5.

4686512,0

9562272,0

Участък „Южен“ – площ 184 156 кв.м
1.

4684650,0

9562400,0

2.

4684463,0

9562312,0

3.

4684382,0

9562175,0

4.

4684248,0

9562094,0

5.

4684130,0

9562044,0

6.

4683996,0

9562042,0

7.

4683755,0

9562027,0

8.

4683609,0

9561980,0

9.

4683768,0

9561905,0

10.

4683980,0

9561838,0

11.

4684234,0

9561800,0

12.

4684416,0

9562020,0

13.

4684599,0

9562253,0

Концесионна площ – общо 202 512 кв. м
8552
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РЕШЕНИЕ № 748
ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.

за предоставяне на концесия на спечелилия
търга с тайно наддаване кандидат за концесионер за добив на метални полезни изкопаеми – оловно-цинкови руди – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за
подземните богатства, от находище „Шахоница“, разположено в землището на с. Рибница,
община Рудозем, област Смолян
На основание чл. 50, ал. 1, т. 2 във връзка
с чл. 49, ал. 3 от Закона за подземните богатства, Решение № 641 на Министерския съвет
от 2011 г. за предоставяне на концесия за добив
на метални полезни изкопаеми – оловноцинкови руди – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства,
от находище „Шахоница“, община Рудозем,
област Смолян (ДВ, бр. 70 от 2011 г.), ценово
предложение на „Върба – Батанци“ – АД, гр.
Златоград, община Златоград, област Смолян,
и мотивиран доклад на министъра на икономиката, енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия на спечелилия търга
с тайно наддаване кандидат „Върба – Батанци“ – АД, гр. Златоград, община Златоград,
област Смолян, за добив на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните
богатства – метални полезни изкопаеми – оловно-цинкови руди, от находище „Шахоница“,
разположено в землището на с. Рибница, община Рудозем, област Смолян.
2. Определя концесионна площ на находище
„Шахоница“ с размер 306,5 дка, разположена в
землището на община Рудозем, област Смолян,
индивидуализирана с координатите на точки от
№ 1 до № 24 по външния контур на концесионната площ в координатна система „1970 г.“,
съгласно приложението. Концесионната площ
включва:
2.1. Площта на находище „Шахоница“ с
размер 155,9 дка, индивидуализирана с т. 2.1
от Решение № 641 на Министерския съвет от
2011 г.
2.2. Площта, необходима за осъществяване
на дейностите по концесията извън добива, с
размер 150,6 дка.
3. Одобрява постигнатите при търга условия,
както следва:
3.1. Минимален процентен размер на концесионното плащане 4 на сто от стойността на добитите руди съгласно Наредбата за принципите
и методиката за определяне на концесионното
възнаграждение за добив на подземни богатства
по реда на Закона за подземните богатства.
3.2. Минимално годишно концесионно
плащане в размер на левовата равностойност
на 208 124 щатски долара без данък върху
добавената стойност при добив 42 000 т, със
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средно съдържание на олово в рудата – 2,2 на
сто, средно съдържание на цинк в рудата – 2,44
на сто, и средно съдържание на сребро в рудата – 30,87 г/тон.
4. Определя банкова гаранция по т. 9.2.1
от Решение № 641 на Министерския съвет от
2011 г. в размер на левовата равностойност на
104 062 щатски долара.
5. Упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
5.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с „Върба – Батанци“ – АД,
Златоград, до 3 месеца от влизането в сила на
решението при условията на Решение № 641 на
Министерския съвет от 2011 г. и параметрите
на ценовото предложение на концесионера.
5.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
5.3. Да предявява вземанията на концедента
по съдебен ред.
6. Внесеният от „Върба – Батанци“ – АД,
паричен депозит за участие в търга се задържа
и се прихваща от стойността на дължимото
от него концесионно плащане по сключения
концесионен договор. При отказ от страна на
спечелилия търга кандидат да сключи концесионен договор депозитът му не се възстановява.
За министър-председател:
Симеон Дянков
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на
концесионната площ на находище „Шахоница“
Координатна система „1970 г.“
Точка
№

Координати
X (север), м

Y (изток), м

1.

4466488,0

8629778,0

2.

4466214,0

8629828,0

3.

4465955,0

8629955,0

4.

4465855,4

8629630,8

5.

4465792,2

8629740,1

6.

4465673,9

8629757,4

7.

4465580,7

8629822,4

8.

4465532,9

8629845,1

9.

4465294,8

8630002,5

10.

4465138,2

8630167,4

11.

4465001,2

8630220,3

12.

4464815,5

8630254,8

13.

4464804,2

8630243,2
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Точка
№

С Т Р. 1 9
Координати
X (север), м

Y (изток), м

14.

4464954,2

8630189,1

15.

4465139,3

8629957,4

16.

4465510,2

8629749,2

17.

4465596,0

8629658,8

18.

4465699,9

8629583,0

19.

4465769,8

8629519,3

20.

4465866,8

8629514,3

21.

4465999,4

8629459,8

22.

4466078,2

8629404,5

23.

4466097,6

8629428,3

24.

4466073,0

8629471,7
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РЕШЕНИЕ № 753
ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.

за признаване на сдружение „Национална
организаци я Ма лк и бъ лгарск и хора“ за
представителна организация на национално
равнище в Националния съвет за интеграция
на хората с увреждания
На основание чл. 10, ал. 1 във връзка с
чл. 8, ал. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 9, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания и критериите за представителност
на организациите на хора с увреждания и на
организациите за хора с увреждания, приет с
Постановление № 346 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 114 от 2004 г.; изм.
и доп., бр. 96 от 2005 г., бр. 101 от 2007 г. и
бр. 93 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Признава сдружение „Национална организация Малки български хора“ със седалище
в София, регистрирано по описа на Софийския градски съд с решения от 3 юни 1996 г.,
14 април 2003 г., 11 май 2007 г., 29 декември
2011 г. и 29 май 2012 г. под № 2172, том. 39,
по ф.д. № 6540/1996 г., БУЛСТАТ 121112644, за
представителна организация на национално
равнище в Националния съвет за интеграция
на хората с увреждания за срок 3 години.
2. Решението влиза в сила от 24 септем
ври 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8587
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Възстановяване на горския
потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ,
бр. 65 от 2008 г.; изм., бр. 24 от 2009 г., бр. 50
от 2010 г., бр. 5, 89, 99 и 105 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 2 след думата „проект“
се добавя „и/или горскостопански план по
Закона за горите“.
§ 2. В чл. 4, ал. 2, т. 2 думите „Наредба
№ 30 за условията и реда за извършване на
противопожарни мероприятия в горския фонд
и опазване на горите от пожари“ се заменят с
„наредба по чл. 138, ал. 1 от Закона за горите“.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В т. 1 след думата „горите“ се добавя „и
подзаконовите нормативни актове за неговото
прилагане“.
2. Точки 6, 7, 8, 9, 10 и 11 се отменят.
§ 4. В чл. 8 ал. 3 се отменя.
§ 5. В чл. 11, ал. 3 след думата „помощ“
се добавя „за ползватели на помощта общини
и не по-късно от шест месеца от датата на
сключване на договора за отпускане на финансовата помощ за ползватели на помощта
по чл. 13, ал. 1, т. 1 и 3“.
§ 6. В чл. 13, ал. 4 думите „чл. 14, ал. 4 и
5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)
и чл. 1, ал. 4 от Наредбата за възлагане на
малки обществени поръчки (НВМОП) (ДВ,
бр. 84 от 2004 г.)“ се заменят с „чл. 14а, ал. 3 и
4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)“.
§ 7. В чл. 14, ал. 1, т. 3 след думата „общини“ се поставя запетая и се добавя „ДГС,
ДЛС, ДНП“.
§ 8. В чл. 15, ал. 6 ду мите „план или
програма“ се заменят с „план, програма или
горскостопански план или програма“.
§ 9. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 3:
„3. разходи за авторски надзор, както и за
строителен надзор, за строежите от първа до
четвърта категория съгласно чл. 168, ал. 2 от
Закона за устройство на територията.“
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2. В ал. 2 думите „преди не повече от една
година от датата на подаване на заявлението
за подпомагане“ се заменят с „не по-рано от
1 януари 2007 г.“.
3. В ал. 7 думите „чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или
чл. 1, ал. 4 НВМОП“ се заменят с „чл. 14а,
ал. 3 и 4 ЗОП“.
4. В ал. 9 думите „чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или
чл. 1, ал. 4 НВМОП“ се заменят с „чл. 14а,
ал. 3 и 4 ЗОП“, а думите „или НВМОП“ се
заличават.
5. В ал. 10 думите „чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП
или чл. 1, ал. 4 НВМОП“ се заменят с „чл. 14а,
ал. 3 и 4 ЗОП“, a след думата „разхода“ се
добавя „може да“.
§ 10. В чл. 22, ал. 1 думите „до четири месеца от подаване на заявлението“ се заменят с
„от подаването на заявлението за подпомагане
до два месеца, а в случаите на строителномонтажни работи – в срок до три месеца от
крайната дата за прием на заявленията“.
§ 11. В чл. 30, ал. 5 числото „12“ се заменя
с „11“.
§ 12. В чл. 33, ал. 1 думите „до четири“ се
заменят с „от подаването на заявлението за
подпомагане до два месеца, а в случаите на
строително-монтажни работи – в срок до три“.
§ 13. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения:
а) в т. 1 думите „чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или
чл. 1, ал. 4 НВМОП“ се заменят с „чл. 14а,
ал. 3 и 4 ЗОП“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. датата на получаване от ползвателя на
финансова помощ на уведомително писмо с
решението за съгласуване/отказ за съгласуване
на последната по време процедура за избор
на изпълнител по проекта за получатели на
финансова помощ, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП.“
2. В ал. 2 думите „чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или
чл. 1, ал. 4 НВМОП“ се заменят с „чл. 14а,
ал. 3 и 4 ЗОП“, а думите „или по НВМОП“
се заличават.
3. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Разплащателната агенция осъществява
предварителна проверка и последващ контрол
върху процедури за обществени поръчки съгласно утвърдени от изпълнителния директор
на РА процедури за предварителни проверки
и последващ контрол.
(4) Разплащателната агенция осъществява
предварителните проверки по ал. 3 в срок до
20 дни от получаването на списъка на планираните обществени поръчки, който е по образец,
утвърден от изпълнителния директор на РА.“
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4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Срокът по ал. 4 и 5 спира да тече,
когато е изпратено писмо за отстраняване на
нередовност на документите или непълнота
или неяснота на заявените данни и посочените
факти по ал. 4 или 5.“
§ 14. В чл. 41, ал. 2 думите „или НВМОП“
се заличават.
§ 15. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 38 думите „горите и земите от ГФ“
се заменят с „горските територии“.
2. В т. 40 след думата „проект“ се добавя
„или горскостопанския план“.
3. В т. 41 след думата „телефони“ се добавя
„и уреди за нощно виждане“.
4. Създава се т. 47:
„47. „Хеликоптерна площадка“ е бетонна
площадка, проектирана така, че да е подходяща за кацането и излитането на хеликоптери,
които се използват при гасенето на горски
пожари, и е разположена в пряка близост до
естествен или изкуствен водоизточник или
стабилизиран горски път.“
§ 16. Таблица „Списък с общините, чиято
територия е със среден риск от горски пожари“ от приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 2
се изменя така:
„Списък с общините, чиято територия е със
среден риск от горски пожари
Област

Община

Благоевград

Банско, Белица, Благоевград, Гоце
Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич,
Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово,
Якоруда

Бургас

Айтос, Бургас, Камено, Карнобат,
Малко Търново, Несебър, Поморие,
Приморско, Руен, Созопол, Средец,
Сунгурларе, Царево

Варна

Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла,
Варна, Ветрино, Вълчи дол, Девня,
Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово

Велико
Търново

Велико Търново, Горна Оряховица,
Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов,
Стражица, Сухиндол

Габрово

Габрово, Дряново, Севлиево, Трявна

Добрич

Балчик, Генерал Тошево, Добрич,
Добрич-град, Каварна, Крушари,
Тервел, Шабла

Кюстендил Бобов дол, Бобошево, Дупница,
Трекляно, Кочериново, Кюстендил,
Невестино, Рила, Сапарева баня
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Област

Община

Пазарджик Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пазарджик,
Панагюрище, Пещера, Ракитово,
Септември, Стрелча
Перник

Брезник, Земен, Ковачевци, Перник, Радомир, Трън

Пловдив

Асеновград, Брезово, Калояново,
Карлово, Кричим, Куклен, Лъки,
Марица, Перущица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи, Садово,
Сопот, Стамболийски, Съединение,
Хисаря

Разград

Завет, Исперих, Кубрат, Лозница,
Разград, Самуил, Цар Калоян

Русе

Борово, Бяла, Ветово, Две могили,
Иваново, Русе, Сливо поле, Ценово

Силистра

Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Силистра, Ситово, Тутракан

Смолян

Баните, Борино, Девин, Доспат,
Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян, Чепеларе

София
област

Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня,
Драгоман, Елин Пелин, Етрополе,
Златица, Ихтиман, Копривщица,
Костенец, Костинброд, Мирково,
Пирдоп, Правец, Самоков, Своге,
Сливница, Чавдар, Челопеч

София-град София
Търговище Антоново, Омуртаг, Опака, Попово,
Търговище
Шумен

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

Ямбол

Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа, Ямбол

“
§ 17. В приложение № 3 към чл. 21, ал. 1
се правят следните изменения:
1. В буква „б“ от т. 2 от подраздел „Инвестиции, за които се кандидатства“ от раздел
„Информация за проекта“ думите „Наредба
№ 30 за условията и реда за извършване на
противопожарни мероприятия в горския фонд
и опазване на горите от пожари“ се заменят с
„наредба по чл. 138, ал. 1 от Закона за горите“.
2. В раздел „Общи документи“ се правят
следните изменения:
а) в т. 4 след думата „програма“ се добавя
„или горскостопански план или програма“;
б) в т. 9 думите „чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или
чл. 1, ал. 4 НВМОП“ се заменят с „чл. 14а,
ал. 3 и 4 ЗОП“;
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в) в т. 10 думите „чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или
чл. 1, ал. 4 НВМОП“ се заменят с „чл. 14а,
ал. 3 и 4 ЗОП“;
г) в т. 11 думите „или НВМОП“ се заличават, а думите в скобите „чл. 14, ал. 4 и 5
ЗОП и/или чл. 1, ал. 4 НВМОП“ се заменят
с „чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП“;
д) в т. 12 думите „чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и/
или чл. 1, ал. 4 НВМОП“ се заменят с „чл. 14а,
ал. 3 и 4 ЗОП“.
3. В раздел „Специфични документи по
вида на инвестицията“ се правят следните
изменения:
а) в т. 2 от таблица „Възстановяване на
горск и я потенциа л“ д у ми те „Региона лна
служба „Пожарна безопасност и спасяване“
(РСПБС)“ се заменят с „Областно управление
„Пожарна безопасност и защита на населението“ (ОУПБЗН)“;
б) след абревиатурата „ЛУП“ в заглавието
на таблица „Закупуване на оборудване за противопожарни депа, предвидени в действащите
ЛУП“ се добавя „или горскостопански план“;
в) в т. 2 от таблица „Изграждане и подобряване на хеликоптерни площадки“ абревиатурата „РСПБС“ се заменя с „ОУПБЗН“;
г) в т. 2 от таблица „Изграждане и подобряване на водоизточници за борба с пожарите“ абревиатурата „РСПБС“ се заменя с
„ОУПБЗН“;
д) в т. 2 от таблица „Строителство и подобряване на наблюдателни пунктове, закупуване
на средства за наблюдение и комуникация“
след думата „строеж“ се добавя „или становище от общината, че обектът не се нуждае
от разрешение за строеж (при извършване на
строително-монтажни работи, за които не се
изисква разрешение за строеж съгласно Закона
за устройство на територията)“;
е) в т. 2 от таблица „Изграждане и подобряване на горски пътища в гори с висока степен
на риск от пожари“ след думата „строеж“ се
добавя „или становище от общината, че обектът не се нуждае от разрешение за строеж
(при извършване на строително-монтажни
работи, за които не се изисква разрешение
за строеж съгласно Закона за устройство на
територията)“.
§ 18. В приложение № 4 към чл. 21, ал. 1
се правят следните изменения:
1. В раздел I „Общи документи“ се правят
следните изменения:
а) в т. 5 след думата „програма“ се добавя
„или горскостопански план или програма“;
б) в т. 10 думите „чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или
чл. 1, ал. 4 НВМОП“ се заменят с „чл. 14а,
ал. 3 и 4 ЗОП“;

ВЕСТНИК
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в) в т. 11 думите „чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или
чл. 1, ал. 4 НВМОП“ се заменят с „чл. 14а,
ал. 3 и 4 ЗОП“;
г) в т. 12 думите „или НВМОП“ се заличават, а думите в скобите „чл. 14, ал. 4 и 5
ЗОП и/или чл. 1, ал. 4 НВМОП“ се заменят
с „чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП“;
д) в т. 13 думите „чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и/
или чл. 1, ал. 4 НВМОП“ се заменят с „чл. 14а,
ал. 3 и 4 ЗОП“.
2. В раздел II „Специфични документи по
вида на инвестицията“ се правят следните
изменения:
а) в т. 3 от подраздел „II.А.Възстановяване
на горския потенциал“ абревиатурата „РСПБС“
се заменя с „ОУПБЗН“;
б) в подраздел II.Б. Превантивни дейности
срещу пожари в гори и земи от горския фонд“
се правят следните изменения:
аа) след абревиатурата „ЛУП“ в заглавието
на т. 2 „Закупуване на оборудване за противопожарни депа, предвидени в действащите
ЛУП“ се добавя „или горскостопански план“;
бб) в буква „б“ от т. 3 от таблица „Изграждане и подобряване на хеликоптерни
площадки“ абревиатурата „РСПБС“ се заменя
с „ОУПБЗН“;
вв) в буква „б“ от т. 4 от таблица „Изграждане и подобряване на водоизточници за борба
с пожарите“ абревиатурата „РСПБС“ се заменя
с „ОУПБЗН“;
гг) в буква „б“ от т. 5 „Строителство и подобряване на наблюдателни пунктове, закупуване
на средства за наблюдение и комуникация:“
след думата „строеж“ се добавя „или становище от общината, че обектът не се нуждае
от разрешение за строеж (при извършване на
строително-монтажни работи, за които не се
изисква разрешение за строеж съгласно Закона
за устройство на територията)“;
дд) в буква „б“ от т. 6 „Изграждане и подобряване на горски пътища в гори с висока степен
на риск от пожари:“ след думата строеж“ се
добавя „или становище от общината, че обектът
не се нуждае от разрешение за строеж (при
извършване на строително-монтажни работи,
за които не се изисква разрешение за строеж
съгласно Закона за устройство на територията)“.
§ 19. В т. 15 от раздел „Общи документи“ от
приложение № 6 към чл. 31, ал. 1 след думата
„актив“ се поставя запетая и се добавя „с изключение за активите по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 20. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
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§ 21. За подадените заявления за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба
не се прилагат § 5, § 9 по отношение на т. 1
и т. 2, § 15, т. 3 и § 16.
§ 22. (1) Ползват ел и на помощ та с ъс
сключени договори за отпускане на финансова помощ преди влизане в сила на тази
наредба, които не са открили процедура/и
по чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4 от
Наредбата за възлагане на малки обществени
поръчки (НВМОП) (ДВ, бр. 84 от 2004 г.)
до влизането в сила на § 125 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 93 от 2011 г.), и
съгласно стойностите, предвидени в чл. 14а,
ал. 3 и 4 ЗОП, не са длъжни да провеждат
процедурите, предвидени в ЗОП, могат да
поискат промяна в договора за отпускане на
финансова помощ.
(2) Ползвателите на помощта, сключили
допълнително споразумение по ал. 1, представят в РА заверено копие от всеки договор
за услуга, работа или доставка – обект на
инвестицията (с определени марка, модел,
цена в левове или евро, срок и описан ДДС),
след неговото сключване. Доставчиците или
изпълнителите по договора трябва да отго-

ВЕСТНИК
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варят на изискванията по чл. 17, ал. 5 и да
са независими спрямо кандидата съгласно
т. 18 от § 1 от допълнителните разпоредби
на наредбата.
§ 23. За подадени заявления за подпомагане до влизане в сила на тази наредба, по
които не е сключен договор за отпускане на
финансова помощ, и съгласно стойностите,
предвидени в чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, кандидатите не са длъжни да провеждат процедурите,
предвидени в ЗОП, РА извършва преценка на
обосноваността на разходите чрез оценяваща
комисия, определена по реда на чл. 17, ал. 4, и
след сключването на договора за отпускане на
финансовата помощ ползвателят на помощта
представя документите по § 22, ал. 2.
§ 24. Предварителният контрол по чл. 19,
ал. 2, т. 22 ЗОП се осъществява по реда на
§ 122 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за обществените поръчки.
§ 25. За проектите със сключени договори
през 2011 г. и до 16 май 2012 г., по които не е
заявено авансово плащане, срокът по чл. 11,
ал. 3 е до 15 ноември 2012 г.

8560

За министър:
Светлана Боянова
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
ЗАПОВЕД № РД-16-1073
от 16 август 2012 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3
и 4 от Закона за подземните богатства нареждам:
1. Да се проведе неприсъствен конкурс за предоставяне на разрешение за търсене и проучване
на неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2
ЗПБ, в площ „Бояджик“ с размер 6,11 кв. км,
разположена на територията на община „Тунджа“,
област Ямбол, с координати на граничните точки
от 1 до 40 съгласно приложението.
2. Срок на разрешението: 3 години.
3. Срок за провеждане на конкурса: 90 дни от
датата на обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“.
4. Срок за закупуване на конкурсните книжа:
Конкурсните документи се получават в стая 906 на
Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма, София, ул. Триадица 8, тел. 02/9263 104,
02/9263 191, до изтичането на 14 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ след
представяне на платежно нареждане за закупуване
на конкурсните книжа на стойност 500 лв., внесени
по сметка на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма: IBAN BG 79 BNBG 9661
3000 1026 01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ.
В платежното нареждане следва да бъде записано: „За конкурсни книжа за площ „Бояджик“,
закупувани в полза на кандидата – „…..“. Лицето,
което получава конкурсните книжа, подписва декларация за опазване тайната на сведенията, които
се съдържат в тях.
5. Срок за приемане на документите за участие в конкурса: В 30-дневен срок от обнародване
на заповедта в „Държавен вестник“ кандидатите
подават в деловодството на Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма, София, ул.
Триадица 8, до 17,30 ч. на последния ден, в който
изтича срокът, писмено заявление за участие в
конкурса и приложенията към него, изискуеми
съгласно законодателството, и конкурсните книжа,
включително документ за внесена такса в размер
1450 лв. съгласно Тарифа за таксите, които се
събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за
подземните богатства, одобрена с ПМС № 284 от
17 октомври 2011 г.
6. Таксата се внася по сметка на Министерст
вото на икономиката, енергетиката и туризма:
IBAN BG 79 BNBG 9661 3000 1026 01, BIC
BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. В платежното нареждане следва да бъде записано: „Такса за участие
в конкурс за площ „Бояджик“.

7. Към датата на подаване на заявлението за
участие в конкурса кандидатите внасят депозит в
размер 2000 лв. по сметка на Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма: IBAN BG
17 BNBG 9661 3300 1026 01, BIC BNBGBGSD,
БНБ – ЦУ, като прилагат към заявлението платежно нареждане за внесения депозит. В платежното
нареждане следва да бъде записано: „Депозит за
участие в конкурс за площ „Бояджик“.
8. Срок за подаване на офертите: В 55-дневен
срок от обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“ допуснатите до участие в конкурса кандидати подават в деловодството на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма, София,
ул. Триадица 8, до 17,30 ч. на последния ден, в
който изтича срокът, оферта, изготвена съгласно
изискванията в конкурсните книжа.
9. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Евгения Харитонова – заместник-министър на
икономиката, енергетиката и туризма.
За министър:
Евг. Харитонова
Приложение
към т. 1
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Бояджик“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4630525

9484947

2.

4629680

9486085

3.

4629175

9486175

4.

4629040

9486415

5.

4629350

9486545

6.

4628185

9488130

7.

4627550

9488215

8.

4626740

9491525

9.

4626130

9491824

10.

4626060

9491205

11.

4626395

9491185

12.

4626290

9490630

13.

4626025

9490850

14.

4625960

9490225

15.

4626040

9489805

16.

4626180

9489735

17.

4626070

9489655

18.

4626320

9488365

19.

4627230

9488465

20.

4627325

9488250

21.

4626525

9487920

22.

4626720

9487755

23.

4626810

9487810
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№

X (m)

Y (m)

24.

4626925

9487720

25.

4626895

9487610

26.

4627290

9487280

27.

4627720

9488135

28.

4628125

9488050
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6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев

29.

4627810

9487095

30.

4628270

9487020

31.

4628370

9487190

32.

4628625

9487225

33.

4629075

9486775

34.

4628725

9485785

35.

4629170

9485750

36.

4629040

9485050

№

X (m)

Y (m)

4581428

8535233

Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Бачиново“
Координатна система 1970 г.

37.

4629880

9484515

1.

38.

4626980

9489120

2.

4581512

8535377

4580855

8535740

39.

4626960

9489245

3.

40.

4626850

9489240

4.

4579503

8536163

41.
8485

4626845

9489115

5.

4579242

8535601

6.

4579398

8535557

РАЗРЕШЕНИЕ № 256
от 29 юни 2012 г.
за проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Бачиново“, разположена
в землището на с. Веринско, община Ихтиман,
Софийска област
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 41, ал. 1, чл. 5,
т. 1 на Закона за подземните богатства и § 105,
ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение и допълнение на Закона
за подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и
протоколно решение № 24 от протокол № 13 от
4.04.2012 г. на Министерския съвет разрешавам
на „Агромах“ – ЕООД, с. Бело поле, титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
101611650, със седалище и адрес на управление
с. Бело поле – 2709, област Благоевград, производствена база на „Агромах“ – ЕООД, да извърши
за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства, в площ „Бачиново“,
разположена в землището на с. Веринско, община
Ихтиман, Софийска област, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,47 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността проучване, както правата и задълженията на титуляря
се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване
и добивът за технологични изпитания са определени
в работна програма, неразделна част от договора
за проучване.

7.

4579675

8535763

8.

4579839

8535650

9.

4580142

8535669

10.

4580336

8535751

11.

4580427

8535552

12.

4580630

8535553

8556
РАЗРЕШЕНИЕ № 284
от 28 август 2012 г.
за проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за
подземните богатства, в площ „Транс“, разположена на територията на община Невестино, област
Кюстендил
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 41, ал. 1, чл. 5, т. 1
на Закона за подземните богатства и протоколно
решение № 10 от протокол № 30 от 1.08.2012 г. на
Министерския съвет разрешавам на „Транс Гео Инженеринг“ – ООД, София, титуляр на разрешението,
дружество, вписано в търговския регистър под ЕИК
200989192, със седалище и адрес на управление
София – 1407, район „Лозенец“, ул. Черни връх 46,
ет. 5, ап. 27, да извърши за своя сметка проучване
на метални полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните
богатства, в площ „Транс“, разположена на територията на община Невестино, област Кюстендил,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,29 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно приложението.
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4. Условията за осъществяване на дейността проучване, както правата и задълженията на титуляря
се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване
и добивът за технологични изпитания са определени
в работна програма, неразделна част от договора
за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Транс“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

8462643,5

4550568,0

2.

8462643,5

4550977,0

3.

8463533,6

4550977,0

4.

8463533,0

4550745,0

8557

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 709
от 13 юли 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация,
решение на Комисията за защита на потребителите,
прието с протокол № 24 от заседание, проведено на
28.06.2012 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87,
чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите и
унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки, чл. 73 АПК, изпитвателен протокол
№ 26089 от 5.06.2012 г. на Изпитвателен център
„Глобал тест“ – София, и експертно заключение
към него, съгласно които детски сандали XIN MIN,
с декорация на зайче, с две каишки над пръстите,
върху които има 3 камъчета, със самозалепяща се
каишка в областта на глезена и пришито сърце към
нея, в розов, бял и черен цвят, с ходило, щамповано
на цветя, с размер до № 25, с етикет на български
език, съдържащ информация за вносител, вид на
артикула, вложени материали в основните части
на обувките – други (изкуствени) материали, не
отговарят на изискванията за безопасност съгласно
т. 8.4 и 8.2 на БДС EN 71-1:2011 – при прилагане
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на малка сила на опън се отделят декоративни
елементи – зайчета, които свободно преминават
през цилиндъра за малки части, поради което
могат да бъдат опасни за потребителите (малки
деца) поради риск от поглъщане и последващо
задушаване, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на детски сандали търговска марка XIN MIN, с декорация на
зайче, с две каишки над пръстите, върху които
има 3 камъчета, със самозалепяща се каишка в
областта на глезена и пришито сърце към нея, в
розов, бял и черен цвят, с ходило, щамповано на
цветя, с размер до № 25, с етикет на български
език, съдържащ информация за вносител, вид на
артикула, вложени материали в основните части
на обувките – други (изкуствени) материали, като
стоки, представляващи сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, при условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда
за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда
за обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете, които
стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение на
заповедта с цел да се защити животът и здравето
на гражданите. Разпореждането, с което се допуска
предварителното изпълнение, може да се обжалва
чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му независимо дали административният
акт е бил оспорен.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
В. Златев
8513
ЗАПОВЕД № 728
от 13 юли 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация,
решение на Комисията за защита на потребителите,
прието с протокол № 25 от заседание, проведено
на 6.07.2012 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и 99 от Закона за защита на потребителите,
Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване
на опасни стоки и за реда за обезщетяване на
потребителите в случаите на изземване на опасни
стоки, чл. 73 АПК и протокол от изпитване № 321
от 18.06.2012 г. и експертно заключение към него,
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издадени от ИЛ „Кожи и изделия от кожи“ при
„Несмашинженеринг“ – ЕООД, София, съгласно
които мъжки половинки обувки от естествена
кожа, с връзки, търговска марка „W Vitto“, арт.
№ 050316-5, лицева част от естествена кожа, цвят
черен, подплата и стелка от естествена кожа,
ходило – термокаучук, съдържат в подплатата 8,9
мг/кг хром (VІ) и в стелката 6,8 мг/кг хром (VІ),
при допустими стойности до 3,0 мг/кг (съгласно
БДС EN ISO 20347) и не отговарят на нормативно
установените изисквания за безопасност, поради
което представляват опасност за здравето и безопасността на потребителите, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на мъжки
половинки обувки от естествена кожа, с връзки,
търговска марка „W Vitto“, арт. № 050316-5, лицева
част от естествена кожа, цвят черен, подплата и
стелка от естествена кожа, ходило – термокаучук,
като стоки, представляващи сериозен риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, при условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда
за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда
за обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете, които
стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение на
заповедта с цел да се защити животът и здравето
на гражданите. Разпореждането, с което се допуска
предварителното изпълнение, може да се обжалва
чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му независимо дали административният
акт е бил оспорен.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
В. Златев
8514
ЗАПОВЕД № 768
от 24 юли 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация,
решение на Комисията за защита на потребителите, протокол № 27 от заседание, проведено на
19.07.2012 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87,
чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите и
унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване
на опасни стоки, чл. 73 АПК, изпитвателен прото-
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кол № 12.0028/02.048 от 25.06.2012 г. и експертно
становище изх. № 262 от 26.06.2012 г., издаден от
„Елпром Илеп“ – ООД, София, установяващи, че
подвижен контакт с щепсел, бял, с маркировка:
от страна на щепсела „LUMI“, „3109“, „16А 250V~“
и от страна на контакта „DO NOT USE IN U.U.
FOR ON THE CONTNENT ONLY MAX. 2200W“
(с описание и снимков материал, публикувани на
интернет страницата на КЗП – www.kzp.bg), не отговаря на изискванията на БДС 17183-90+И 1:5/93 по
отношение на т. 3 Общи изисквания, т. 8 Проверка
на размерите, т. 9 Защита срещу поражения от
електрически ток, т. 10 Защитни устройства и т.17
Действие на защитните устройства, нарушени са
основните изисквания за защита срещу поражения
от електрически ток при директен (съществува възможност за директен контакт с части под опасно
напрежение на щепсели, свързани към изделието)
и индиректен допир (възможност от възникване
на опасна ситуация вследствие от прекъсване на
защитната верига на уреди с клас на защита І при
присъединяването им към захранването с помощта
на изделието) и в тези аспекти изделието трябва
да бъде считано като опасно за живота и здравето
на потребителя нареждам:
1. Забранявам производството, вноса, износа,
възмездното или безвъзмездното пускане на пазара
на подвижен контакт с щепсел, бял, с маркировка:
от страна на щепсела „LUMI“, „3109“, „16А 250V~“
и от страна на контакта „DO NOT USE IN U.U.
FOR ON THE CONTNENT ONLY MAX. 2200W“,
представляващ сериозен риск за здравето и без
опасността на потребителите.
2. Производителите, вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно
изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаните в заповедта стоки по реда, при
условията и в сроковете, визирани в Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване
от потребителите и унищожаване на опасни стоки,
и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки и да отправят
предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане на
здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
В. Златев
8515
ЗАПОВЕД № 778
от 24 юли 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администра-
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ция, решение на Комисията за защита на потребителите, протокол № 27 от заседание, проведено
на 19.07.2012 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки и
за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, чл. 73 АПК,
протокол от изпитване № 2-12-432 от 4.06.2012 г. и
експертно мнение от 28.06.2012 г. на лаборатория
,,Изпитване на машини и съоръжения и устройства“ – Стара Загора, установяващи, че щепсел
разклонител с три гнезда, черен цвят, с маркировки
на бакелита: на средно гнездо 6А, на странични
две гнезда 10А и на основата 250V (с описание
и снимков материал, публикувани на интернет
страницата на КЗП – www.kzp.bg), не отговаря на
изискванията по отношение на т. 9.1. Контактите
не са конструирани така, че когато са опроводени
и монтирани, както за нормална работа, частите
под напрежение да не са достъпни. В случая не
е постигнато това изискване, когато щепселът е
въведен частично или напълно в контакта и т. 9.3.
Възможно е свързването на щифт на щепсел с
контактно гнездо под напрежение на контакт,
когато другият щифт на щепсела е достъпен на
БДС 17183-90+И 1:5/93 – „Съединения щепселни
за битови електрически инсталации“, нарушени са
основните изисквания за защита срещу поражения
от електрически ток и в тези аспекти изделието
следва да бъде считано като опасно за живота и
здравето на потребителя нареждам:
1. Забранявам производството, вноса, износа,
възмездното или безвъзмездното пускане на пазара
на щепсел разклонител с три гнезда, черен цвят,
с маркировки на бакелита: на средно гнездо 6А,
на странични две гнезда 10А и на основата 250V,
представляващ сериозен риск за здравето и безопасността на потребителите.
2. Производителите, вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно
изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаните в заповедта стоки по реда, при
условията и в сроковете, визирани в Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване
от потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, и да отправят
предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане на
здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
В. Златев
8516
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ЗАПОВЕД № 781
от 24 юли 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация,
решение на Комисията за защита на потребителите,
прието с протокол № 27 от заседание, проведено на
19.07.2012 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87,
чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите и
унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване
на опасни стоки, чл. 73 АПК и изпитвателен протокол № 26173 от 13.06.2012 г., издаден от Изпитвателен център „Глобал Тест“ – София, съгласно
който детски сандали XINMIN (2011-80/20-25) за
момиче, в бял и розов цвят, със самозалепваща
се каишка през глезена, с етикет на български
език със следната информация: вносител: „Дензел БГ“ – ООД, произход: Китай, баркод 2 093300
045305, с пиктограми за вложените материали при
производството им, с апликация във форма на
пеперуда, прикрепена с един голям и още няколко малки декоративни камъчета, на лепенката на
обувката има прикрепена с декоративно камъче
апликация във форма на цвете, не отговарят на
изискванията на БДС EN 71-1:2011. Изпитване за
безопасност на играчките. Част 1: Механични и
физични свойства – тест за устойчивост на опън
и тест за малки части – стоката съдържа лесно
откъсващи се части, които могат да бъдат опасни
за потребителите (малки деца) поради възможност
от поглъщане, задавяне и последващо задушаване, и представляват сериозен риск за здравето на
потребителите, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на детски сандали
XINMIN (2011-80/20-25) за момиче, в бял и розов
цвят, със самозалепваща се каишка през глезена,
с етикет на български език, страна на произход:
Китай, баркод 2 093300 045305, с пиктограми за
вложените материали при производството им, с
апликация във форма на пеперуда, прикрепена с
един голям и още няколко малки декоративни камъчета, на лепенката на обувката има прикрепена
с декоративно камъче апликация във форма на
цвете, като стока, представляваща сериозен риск
и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, при условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда
за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда
за обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете, които
стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение на
заповедта с цел да се защити животът и здравето
на гражданите. Разпореждането, с което се допуска
предварителното изпълнение, може да се обжалва

БРОЙ 71

ДЪРЖАВЕН

чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му независимо дали административният
акт е бил оспорен.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
В. Златев
8517
ЗАПОВЕД № 882
от 8 август 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация,
решение на Комисията за защита на потребителите,
прието с протокол № 28 от заседание, проведено
на 26.07.2012 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 71, ал. 1 и 2, чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от
Закона за защита на потребителите, Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване
от потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, изискванията
на стандарт БДС EN 14682 „Текстил. Безопасност на
облекло за деца. Връзки и шнурове на облекло за
деца. Изисквания“ – т. 3.2.3 – „Раменни презрамки
са допустими при условие, че са конструирани от
материал с непрекъсната дължина или шнур, прикрепен към предната и задната част на облеклото“
(за деца до 7 г.), т. 3.1.1 – „Свободните краища на
връзките, функционалните шнурове и коланите за
връзване или поясите не трябва да имат триизмерни
допълнителни апликация или възел и трябва да
бъдат осигурени срещу разнищване, например чрез
гореща спойка или с прикрепено тяло“, и предвид,
че предлаганата на пазара детска рокля, търговска
марка Lady Pink, на лицевата страна има различни изображения на герои от детски анимационни
филми, като Смърфиета, Ариел и др., в различни цветове, с раменни презрамки с прекъсната
дължина, ръст: 74, 80, 86, 92, 104, 110, 116 и 128,
състав 100 % памук, страна на произход – Турция,
предлага се за продажба без опаковка, не отговаря
на изискванията за безопасност съгласно БДС EN
14682, поради това, че има наличие на раменни
презрамки (функционални шнурове) със свободни
краища, предназначени за завързване на раменете,
и съществува потенциален риск за малки деца от
нараняване нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на детска рокля,
търговска марка Lady Pink, на лицевата страна
има различни изображения на герои от детски
анимационни филми, като Смърфиета, Ариел и
др., в различни цветове, с раменни презрамки с
прекъсната дължина, ръст: 74, 80, 86, 92, 104, 110,
116 и 128, състав 100 % памук, страна на произход – Турция, предлага се за продажба без опаковка, като стока, представляваща сериозен риск и
опасност за здравето на потребителите.
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2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, при условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда
за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки, и за реда
за обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете, които
стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане на
здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
В. Златев
8519
ЗАПОВЕД № 883
от 8 август 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация,
решение на Комисията за защита на потребителите,
прието с протокол № 28 от заседание, проведено
на 26.07.2012 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 71, ал. 1 и 2, чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от
Закона за защита на потребителите, Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване
от потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, изискванията
на стандарт БДС EN 14682 „Текстил. Безопасност
на облекло за деца. Връзки и шнурове на облекло
за деца. Изисквания“, съгласно който следните
детски облекла не съответстват на изискванията
за безопасност:
– детски панталон, търговска марка ildeş ®,
страна на произход Турция, състав: 90 % памук и
10 % ликра, с функционална, пристягаща връзка в
областта на талията, 3 бр. джобове, с изображение
на баскетболен кош и играч и надпис: SPORT,
не съответства на БДС EN 14682 по показатели:
т. 3.1.3 и т. 3.4.1, тъй като връзката в областта на
талията не е прикрепена към облеклото в поне
една точка, разположена на равно разстояние от
изходните точки, измерената дължина на свободните краища на връзките в областта на талията е
над допустимите 140 mm, поради което съществува риск от наранявания, и се счита за опасна
за потребителите;
– детски панталон, търговска марка ildeş®,
страна на произход Турция, състав: 90 % памук и
10 % ликра, с функционална, пристягаща връзка
в областта на талията, 3 бр. джобове, с надписи:
76 Ildeş boys Entertainment, не съответства на БДС
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EN 14682 по показатели: т. 3.1.3 и т. 3.4.1, тъй като
връзката в областта на талията не е прикрепена
към облеклото в поне една точка, разположена на
равно разстояние от изходните точки, измерената
дължина на свободните краища на връзките в
областта на талията е над допустимите 140 mm,
поради което съществува риск от наранявания, и
се счита за опасна за потребителите нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
детски облекла, като стоки, опасни за здравето
и безопасността на потребителите, по реда, при
условията и в сроковете, визирани в Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване
от потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, и да отправи
предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат:
– детски панталон, търговска марка ildeş ®,
страна на произход Турция, състав: 90 % памук и
10 % ликра, с функционална, пристягаща връзка в
областта на талията, 3 бр. джобове, с изображение
на баскетболен кош и играч и надпис: SPORT;
– детски панталон, търговска марка ildeş ®,
страна на произход Турция, състав: 90 % памук и
10 % ликра, с функционална, пристягаща връзка
в областта на талията, 3 бр. джобове, с надписи:
76 Ildeş boys Entertainment.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, при условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда
за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда
за обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете, които
стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане на
здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
В. Златев
8520
ЗАПОВЕД № 884
от 8 август 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация,
решение на Комисията за защита на потребителите,
прието с протокол № 28 от заседание, проведено
на 26.07.2012 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 71, ал. 1 и 2, чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99
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от Закона за защита на потребителите, Наредбата
за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни
стоки и за реда за обезщетяване на потребителите
в случаите на изземване на опасни стоки, изискванията на стандарти БДС EN 14682 „Текстил. Безопасност на облекло за деца. Връзки и шнурове на
облекло за деца. Изисквания“, БДС ЕN 14372:2006
„Изделия за отглеждане на малки деца. Прибори
за рязане и хранене. Изисквания за безопасност и
изпитване“ и Регламент ЕО №1907/2006 REACH,
съгласно които следните стоки, предназначени за
деца, не съответстват на изискванията за безопасност, както следва:
– детски бански костюм, цял, търговска марка
Xiao jin yu, арт. № 2200, баркод 6948076922007, с
връзки със свободни краища в областта на врата,
с къдрички в горната част, в различни цветове,
има етикет със следната информация: състав:
92 % найлон и 8 % спандекс, страна на произход
Китай, не съответства на БДС ЕN 14682 по показатели: т. 3.6.1 – „Облеклата за деца не трябва
да са проектирани/разработени да имат връзки,
декоративни шнурове или функционални шнурове,
които да излизат на гърба или да се връзват на
гърба на облеклото“, т. 3.2.4 „Облеклата в стил гол
гръб трябва да бъдат конструирани без свободни
краища в качулката и в областта на врата“ и т. 3.1.1
„Свободните краища на връзките, функционалните
шнурове и коланите за връзване или поясите не
трябва да имат триизмерни допълнителни апликация или възел и трябва да бъдат осигурени срещу
разнищване, например чрез гореща спойка или
с прикрепено тяло“, поради наличие на връзки
в областта на врата, които са със свободни краища, съществува риск от удушаване и външни
наранявания;
– детски бански костюм от две части, търговска
марка Honey, арт. № 1016, баркод 2093300054314,
с връзки със свободни краища в областта на
врата, с апликация на цветя и куче, в различни
цветове, има етикет със следната информация:
състав: 90 % полиамид и 10 % еластан, страна на
произход Китай, съгласно изпитвателен протокол
№ 26017 от 30.05.2012 г., издаден от ИЦ „Глобал
Тест“ – София, не съответства на БДС ЕN 14682
по показатели: т. 3.6.1 – „Облеклата за деца не
трябва да са проектирани/разработени да имат
връзки, декоративни шнурове или функционални
шнурове, които да излизат на гърба или да се
връзват на гърба на облеклото“, т. 3.2.4 „Облеклата в стил гол гръб трябва да бъдат конструирани
без свободни краища в качулката и в областта на
врата“ и т. 3.1.1 „Свободните краища на връзките,
функционалните шнурове и коланите за връзване
или поясите не трябва да имат триизмерни допълнителни апликация или възел и трябва да бъдат
осигурени срещу разнищване, например чрез гореща
спойка или с прикрепено тяло“, поради наличие на
връзки в областта на врата, които са със свободни
краища, съществува риск от удушаване и външни
наранявания;
– детски бански костюм от две части, търговска
марка Z.Five, арт. № A6027, баркод 2093300057667,
с връзки със свободни краища в областта на врата
и връзки, които се връзват на гърба, в различни
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цветове, има етикет със следната информация:
състав: 80 % полиамид и 20 % еластан, страна на
произход Китай, съгласно изпитвателен протокол
№ 26019 от 30.05.2012 г., издаден от ИЦ „Глобал
Тест“ – София, не съответства на БДС ЕN 14682
по показатели: т. 3.6.1 – „Облеклата за деца не
трябва да са проектирани/разработени да имат
връзки, декоративни шнурове или функционални
шнурове, които да излизат на гърба или да се
връзват на гърба на облеклото“, т. 3.2.4 „Облеклата в стил гол гръб трябва да бъдат конструирани
без свободни краища в качулката и в областта на
врата“ и т. 3.1.1 „Свободните краища на връзките,
функционалните шнурове и коланите за връзване
или поясите не трябва да имат триизмерни допълнителни апликация или възел и трябва да бъдат
осигурени срещу разнищване, например чрез гореща
спойка или с прикрепено тяло“, поради наличие на
връзки в областта на врата, които са със свободни
краища, съществува риск от удушаване и външни
наранявания;
– детски сандали, арт. № 825, в различни цветове, има етикет със следната информация: страна
на произход Китай, съгласно изпитвателен протокол
№ 26048 от 30.05.2012 г., издаден от ИЦ „Глобал
Тест“ – София, стоката не отговаря на: Регламент
ЕО № 1907/2006 REACH и стандарт БДС ЕN
14372:2006, т. 6.3.2, поради това, че е установено
съдържание на забранен за използване в стоки за
детска грижа пластификатор – Dibutyl phthalate в
количество 15,93 % при разрешено количество 0,1 %,
и същесвува опасност от химически риск, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
стоки, предназначени за деца, като стоки, опасни
за здравето и безопасността на потребителите по
реда, при условията и в сроковете, визирани в
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на
потребителите в случаите на изземване на опасни
стоки, и да отправи предупреждения към потребителите за рисковете, които стоките съдържат:
– детски бански костюм, цял, търговска марка
Xiao jin yu, арт. № 2200, баркод 6948076922007, с
връзки със свободни краища в областта на врата,
с къдрички в горната част, в различни цветове,
има етикет със следната информация: състав: 92 %
найлон и 8 % спандекс, страна на произход Китай;
– детски бански костюм от две части, търговска
марка Honey, арт. № 1016, баркод 2093300054314, с
връзки със свободни краища в областта на врата,
с апликация на цветя и куче, в различни цветове,
има етикет със следната информация: състав: 90 %
полиамид и 10 % еластан, страна на произход Китай;
– детски бански костюм от две части, търговска
марка Z.Five, арт. № A6027, баркод 2093300057667,
с връзки със свободни краища в областта на врата
и връзки, които се връзват на гърба, в различни
цветове, има етикет със следната информация:
състав: 80 % полиамид и 20 % еластан, страна на
произход Китай;
– детски сандали, арт. № 825, в различни цветове, има етикет със следната информация: страна
на произход Китай.
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2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, при условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда
за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда
за обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете, които
стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане на
здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
В. Златев
8521
ЗАПОВЕД № 923
от 17 август 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация,
решение на Комисията за защита на потребителите,
прието с протокол № 29 от заседание, проведено на
2.08.2012 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87,
чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите и
унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване
на опасни стоки, изискванията на стандарт БДС
ЕN 14372:2006 „Изделия за отглеждане на малки
деца. Прибори за рязане и хранене. Изисквания
за безопасност и изпитване“ и Регламент ЕО
№ 1907/2006 REACH, съгласно които следните
стоки, предназначени за деца, не съответстват на
изискванията за безопасност, както следва:
– детски сандали, арт. № CMS-969, баркод 2
093300 054420, има цвете с камък и надпис SPOR7,
както и етикет със следната информация: страна на
произход Китай, съгласно изпитвателен протокол
№ 26363 от 2.07.2012 г., издаден от ИЦ „Глобал
Тест“ – София, стоката не отговаря на: Регламент
ЕО № 1907/2006 REACH и стандарт БДС ЕN
14372:2006, т. 6.3.2, поради това, че е установено
съдържание на забранен за използване в стоки за
детска грижа пластификатор – Dibutyl phthalate
в количество 22,84 % при разрешено количество
0,1 %, и съществува опасност от химически риск;
– детски чехли, арт. № SDL-D358, баркод 2
093300 043950, с пеперуда и етикет със следната
информация: страна на произход Китай, съгласно
изпитвателен протокол № 26364 от 2.07.2012 г.,
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издаден от ИЦ „Глобал Тест“ – София, стоката не
отговаря на Регламент ЕО № 1907/2006 REACH
и стандарт БДС ЕN 14372:2006, т. 6.3.2, поради
това, че е установено съдържание на забранен за
използване в стоки за детска грижа пластификатор – Dibutyl phthalate – 0,59 %, и Bis (2-ethylhexyl)
phthalate – 4,26 %, при разрешено количество 0,1 %,
и съществува опасност от химически риск, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
стоки, предназначени за деца, като стоки, опасни
за здравето и безопасността на потребителите по
реда, при условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара,
изземване от потребителите и унищожаване на
опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки,
и да отправи предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоките съдържат:
– детски сандали, арт. № CMS-969, баркод 2
093300 054420, има цвете с камък и надпис SPOR7,
както и етикет със следната информация: страна
на произход Китай;
– детски чехли, арт. № SDL-D358, баркод 2
093300 043950, с пеперуда и етикет със следната
информация: страна на произход Китай.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, при условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда
за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда
за обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете, които
стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане на
здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
В. Златев
8522

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1534
от 31 август 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3 и чл. 22 г, ал. 3
ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6
и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 1963 от
31.08.2012 г. на изпълнителния съвет Агенцията

ВЕСТНИК

БРОЙ 71

за приватизация и следприватизационен контрол
открива процедура за приватизационна продажба
на сграда – частна държавна собственост, с идентификатор 55155.508.45.6, едноетажна, със застроена
площ 2026 кв. м, разположена в поземлен имот
с идентификатор 55155.508.45, на ул. Христо Касапвелев 12, гр. Пазарджик, община Пазарджик,
област Пазарджик.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
8588
РЕШЕНИЕ № 1535
от 31 август 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3 и чл. 22г, ал. 3
ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6
и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 1964 от
31.08.2012 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
открива процедура за приватизационна продажба
на сграда – частна държавна собственост, с идентификатор 55155.508.45.5, едноетажна, със застроена
площ 2316 кв. м, разположена в поземлен имот
с идентификатор 55155.508.45, на ул. Христо Касапвелев 12, гр. Пазарджик, община Пазарджик,
област Пазарджик.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
8589
РЕШЕНИЕ № 1536
от 31 август 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3 и чл. 22г, ал. 3 ЗПСК,
чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22,
ал. 1 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 1965 от 31.08.2012 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол открива процедура
за приватизационна продажба на поземлен имот
с идентификатор 56722.659.1035 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Плевен,
с площ 886 кв. м, пл. Свободата 16, гр. Плевен,
община Плевен, област Плевен.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
8590

ОБЩИНА БРЕЗНИК
РЕШЕНИЕ № 178
от 30 август 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1, чл. 128, ал. 13 ЗУТ и протокол № 8, Решение
№ III от 16.08.2012 г. на ОбЕС по УТ на Община
Брезник, Общинският съвет – гр. Брезник, одобрява проект за ПУП – парцеларен план на обект:
„Общински път от с. Гигинци, община Брезник,
до манастир „Св. св. Безсребърници и чудотворци
Козма и Дамян“, община Брезник, област Перник“,
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започващ от населеното място на с. Гигинци и обхващащ съществуващи общински пътища от КВС
на с. Гигинци, ПИ 000398, ПИ 000399, и от с. Непразненци, ПИ 000138 и ПИ 000139. Парцеларният
план е изработен в М 1:2500 върху графична част от
имотите от КВС на землището, където минава, като
са отразени границите и номерата на поземлените
имоти по трасето на реконструиран общински път.
Председател:
В. Добринов
8571

ОБЩИНА ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 550-6
от 26 и 27 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 16, ал. 7 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ по предложение на кмета на Община Варна с вх. № РД12-9302/26 от 2.02.2012 г. Общинският съвет – гр.
Варна, реши:
Одобрява подробен устройствен план
(ПУП) – план за улична регулация на улици и
поземлени имоти за обекти – публична собственост
на СО „Акчелар“, като от обхвата на разработката
се изключат поземлени имоти в квартали: 42, 43,
44, 45, 46, 49 и частта от кв. 24, западно от УПИ
III-9520 – „За озеленяване и инженерна инфраструктура“, в т. ч. и схеми: схема за електронни
и съобщителни мрежи и съоръжения, схема за
електроснабдяване, схема за водоснабдяване и канализация, схема за газоснабдяване, сборна схема на
техническата инфраструктура, схема за вертикално
планиране и транспортно-комуникационна схема.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Община Варна до Административния съд – Варна.
Председател:
Н. Апостолов
8528
РЕШЕНИЕ № 551-6
от 26 и 27 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 16, ал. 7 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ по предложение на кмета на Община Варна с вх. № РД12-9302/24 от 2.02.2012 г. Общинският съвет – гр.
Варна, реши:
Одобрява подробен устройствен план (ПУП) – план
за улична регулация на улици и поземлени имоти
за обекти – публична собственост, план за улична
регулация (ПУР) на СО „Ваялар“, СО „Траката“ и
СО „Горна трака“, в т. ч. и схеми: схема за електронни и съобщителни мрежи и съоръжения, схема
за електроснабдяване, схема за водоснабдяване и
канализация, схема за газоснабдяване, сборна схема
на техническата инфраструктура, схема за вертикално
планиране и транспортно-комуникационна схема.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Община Варна до Административния съд – Варна.
Председател:
Н. Апостолов
8529
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ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 19-10
от 23 август 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение № 2 от
протокол № 7 от 30.07.2012 г. на ОбЕСУТ Общинският съвет – гр. Дългопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект „Горски автомобилен
път, ІІІ степен, „Грънчарски дол“ в землището на
с. Дебелец, община Дългопол, област Варна.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Дългопол пред Административния съд – Варна.
Председател:
Н. Христов
8490

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 519
от 2 август 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
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 Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – „Трасе за кабелната
линия 20 kV“ за присъединяване към системата СН
20 kV на фотоволтаична централа в УПИ 053059І – производство на електроенергия от ВЕИ – фотоволтаична инсталация (ПИ 0543065) в местност
Баламачка, по КВС землище с. Войнягово, община
Карлово, да мине през ПИ 053045, 053030, 000248,
000245 – полски пътища – публична общинска
собственост, ПИ 000246 – общински напоителен
канал, ПИ 054015 – нива, общински поземлен фонд.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ до Административния
съд – Пловдив, чрез Община Карлово.
Председател:
Ст. Карагенски
8489

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 419
от 31 август 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нова Загора, одобрява подробен
устройствен план – план за застрояване на ПИ
036022 в землището на с. Полско Пъдарево, община
Нова Загора, с предназначение „Предимно производствена зона“ (Пп) с отреждане „За стопанска
дейност – гаражи за селскостопанска техника“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Нова Загора, пред Административния
съд – Сливен.
Председател:
М. Иванова-Николова
8511
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ОБЩИНА РИЛА

ОБЩИНА ЦАРЕВО

РЕШЕНИЕ № 174
от 31 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Решение № І.1.2 от
протокол № 1 от 12.01.2012 г. на ОЕСУТ и доклад
вх. № РД-02-09-219 от 31.07.2012 г. от кмета на
Община Рила Общинският съвет – гр. Рила, реши:
Одобрява подробен устройствен план (ПУП) – план
за регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) за
обект „Пречиствателна станция за отпадни води
на гр. Рила“ в землището на гр. Рила, част от ПИ
№ 166048 с проектен № 166050, местност Ели дере,
община Рила, област Кюстендил, по КВС на гр.
Рила, третиращ отделяне на част от ПИ № 166048
за образуване и отреждане на урегулиран поземлен
имот (УПИ) І-166048 – за „ПСОВ“ във връзка със
смяна предназначението на част от земеделския
имот за неземеделски нужди, с който се засягат
11 282 кв. м земеделска земя, пета категория, собственост на Община Рила, за изграждане на обект
„ПСОВ – гр. Рила“ с възложител Община Рила.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Рила, пред Административния съд – Кюстендил.
Председател:
Н. Каралийска-Василева
8502

ЗАПОВЕД № РД-01-658
от 11 септември 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1 и
чл. 27, ал. 4 ППЗНП, чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 12, ал. 1 ЗОС и Решение
№ 99 от протокол № 8 от 18.05.2012 г. на Общинския съвет – гр. Царево, нареждам:
1. Преобразувам от 17.09.2012 г. Целодневна
детска градина (ЦДГ) „Делфинче“ с административен адрес гр. Ахтопол, община Царево, ул. Васил
Левски 6, в Обединено детско заведение (ОДЗ)
„Делфинче“ с административен адрес: гр. Ахтопол, община Царево, ул. Васил Левски 6, което
да осъществява дейността си в четири групи: една
смесена дневна яслена група за деца до 3-годишна
възраст и три целодневни групи за деца от 3 години
до постъпване в първи клас.
2. Предоставям сградата и прилежащите є терени за управление съгласно чл. 12 ЗОС на ОДЗ
„Делфинче“.
3. Имуществото и задължителната документация
на ЦДГ „Делфинче“ да се ползват от преобразуваното ОДЗ „Делфинче“.
4. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на КТ, като се спазят изискванията
на чл. 14, ал. 1 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските
кухни и здравните изисквания към тях.
5. Да бъдат осигурени необходимите щатни
бройки и бюджет за нормалното функциониране
на детското заведение.

ОБЩИНА САНДАНСКИ
РЕШЕНИЕ № 229
от 25 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6 и чл. 3, ал. 8 ЗПСК Общинският съвет – гр. Сандански, реши:
1. Да се приватизира имот – частна общинска
собственост, представляващ сграда с идентификатор
65334.300.1740.1 по кадастралната карта на гр. Сандански, адрес на сградата: п.к. 2800, бул. Свобода
1, застроена площ: 480 кв. м, брой етажи: 4, предназначение: здравно заведение, ведно с правото на
строеж и сграда с идентификатор 65334.300.1740.2
по кадастралната карта на гр. Сандански, адрес
на сградата: п.к. 2800, бул. Свобода 1, застроена
площ: 86 кв. м, брой етажи: 1, предназначение:
хангар, депо, гараж, ведно с правото на строеж,
разположени в поземлен имот с идентификатор
65334.300.1740 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански,
област Благоевград, одобрени със Заповед № РД18-80 от 11.11.2009 г. на изпълнителния директор
на АГКК, целият с площ 567 кв. м.
2. Възлага на кмета на общината в срок до 3
месеца да възложи изготвянето на правен анализ
и приватизационна оценка на имота.
Председател:
А. Стоянов
8530

Кмет:
Г. Лапчев
8572

ОБЩИНА С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ,
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 173
от 13 август 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с.
Братя Даскалови, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Външно ел. захранване по
част ел. с кабелно трасе с дължина 213,05 м, преминаващо през ПИ 008005 – частна собственост,
008016 – частна собственост, 008038 – общинска
публична собственост, 008043 – частна собственост, 085002 – държавна частна собственост, и
парцеларен план за обект: Водопровод с дължина на трасето 375, 66 м, преминаващ през ПИ
008043 – частна собственост, и ПИ 000654 – в
землището на с. Братя Даскалови, община Братя
Даскалови.
Председател:
М. Милев
8523

БРОЙ 71

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 174
от 13 август 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с.
Братя Даскалови, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Подземен кабел към новоизграден трафопост на фотоволтаична система
в УПИ ХVІІ-357, кв. 7 по плана на с. Сърневец,
община Братя Даскалови, преминаващ през ПИ
000038 (полски път) в землището на с. Сърневец,
община Братя Даскалови, с дължина 306,49 м.
Председател:
М. Милев
8524

ОБЩИНА С. КАЙНАРДЖА,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 143
от 31 август 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Кайнарджа, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за външно ел. захранване с ЕК 1 kV на
„Открит склад за съхранение на селскостопански
машини и продукция“ в ПИ 205049 в землището на
с. Средище, община Кайнарджа, област Силистра.
Председател:
И. Петков
8512
6. – Заместник-министърът на регионалното
развитие и благоустройството на основание чл. 154,
ал. 5 във връзка с чл. 152, ал. 2 и чл. 154, ал. 2,
т. 8 ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-45 от
28.08.2012 г. за: 1. Допълване на Разрешение за
строеж № РС-67 от 2.12.2011 г. на министъра на
регионалното развитие и благоустройството за обект:
АМ „Люлин“ Осветление на пътни възли „Софийски
околовръстен път“ при км 0+000 и „Даскалово“ при
км 18+400 с въвеждане на етапност на изграждане,
както следва: Строителен етап І: Изграждане на
осветление на пътен възел „Даскалово“ при км
18+400; Строителен етап ІІ: Изграждане на осветление на пътен възел „Софийски околовръстен път“
Ши-

ВЕСТНИК

при км 0+000; Строителен етап ІІІ: Изграждане на
МКТП 20/0,4 50 kVА и кабелна линия 20 kVA. 2.
Допълване на Разрешение за строеж № РС-67 от
2.12.2011 г. на министъра на регионалното развитие
и благоустройството за обект: АМ „Люлин“ Осветление на пътни възли „Софийски околовръстен
път“ при км 0+000 и „Даскалово“ при км 18+400
със следната забележка за „Изграждане на МКТП
20/0,4 50 kVА и кабелна линия 20 kVА“, с допуснато
предварително изпълнение по реда на чл. 60 АПК.
На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ издадената заповед
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок след обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството (МРРБ), а по отношение на
чл. 60 АПК – в 3-дневен срок от съобщаването є.
8444
62. – Аграрният университет – Пловдив, обявява конкурси за заемане на академични длъжности: професор по област на висше образование
6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.2. Растителна защита,
научна специалност 04.01.10 Растителна защита
(ентомология); доценти по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за
земята, научна специалност 02.22.01 Екология и
опазване на екосистемите (полимери в растителната защита и агроекосистемите) – един; област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност 05.02.05 Финанси,
парично обращение и кредит и застраховка – един;
главен асистент по област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление
2.2. История и археология, научна специалност
05.03.06 История на България, всички със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета, отдел „Човешки
ресурси“, тел. 65-44-54.
8563
136. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за приемане на редовни
и задочни докторанти по държавна поръчка за
учебната 2012 – 2013 г. съгласно Решение № 375 от
11.05.2012 г. на Министерския съвет по следните
научни специалности:

Научни области, групи специалности и специалности

фър
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1.

редовно

задочно

Теория на възпитанието и дидактиката – ПФ

2

1

Специална педагогика – ПФ

2

1

Педагогически науки

1.2. Педагогика

3.

Социални, стопански и правни науки

3.7

Администрация и управление
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Образователна
и научна степен
„Доктор“

Организация и управление на производството (по отрасли) – СФ

редовно

задочно

1

1

3.8. Икономика
Икономика и управление (по отрасли) – СФ
4.

1

Природни науки, математика и информатика

4.1. Физически науки
Биофизика – МФ

1

4.3. Биологични науки

6.

Микробиология – МФ

1

Физиология на животните и човека – МФ

1

Екология и опазване на екосистемите – АФ

1

Аграрни науки и ветеринарна медицина

6.3. Животновъдство
Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване – АФ

1

Говедовъдство и биволовъдство – АФ

1

Птицевъдство – АФ

1

6.4. Ветеринарна медицина

7.

Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните – ВМФ

1

Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия) – ВМФ

1

Патология на животните – ВМФ

3

Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване – ВМФ

1

Здравеопазване и спорт

7.1. Медицински науки
Епидемиология – МФ

1

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията – МФ

1

Анестезиология и реаниматология – МФ

1

Неврология – МФ

1

Ендокринология – МФ

2

Кардиология – МФ

2

Оториноларингология – МФ

1

Общо:

28

В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“ кандидатите подават следните документи:
1. заявление по образец (от сайта на университета – www.uni-sz.bg), заведено в деловодството на
факултета; 2. автобиография – европейски формат; 3. диплом (с приложението) за придобита
образователно-квалификационна степен „магистър“ – оригинал или нотариално заверено копие,
или академична справка за завършено обучение;
4. когато дипломата е за придобита в чужбина
степен на висше образование или на периоди
на обучение, завършени в чуждестранни висши
училища, признати по законодателството на съответната държава, кандидатът прилага и решение
на комисия по процедурата „За признаване от
Тракийския университет на придобита в чужбина
степен на висше образование“; 5. други документи,

3

удостоверяващи интересите и постиженията им в
съответната научна област; 6. документ за платена
такса. Таксите за кандидатстване и обучение на докторантите са поместени в сайта на ТрУ. Подаване
на документи: в Медицинския факултет – деканат,
ул. Армейска 11, тел. 042/664468; във Ветеринарномедицинския факултет – деканат, Студентски град,
тел. 042/699506; в Аграрния факултет – деканат,
Студентски град, тел. 042/699300; в Педагогическия
факултет – деканат, ул. Армейска 9, тел. 042/613778;
в Стопанския факултет – деканат, Студентски град,
тел. 042/ 699409.
8562
540. – Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт
(НДНИВМИ) „Проф. д-р Г. Павлов“ – София,
обявява конкурси за заемане на академични
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длъжности: професор – един; и доцент – един, по
04.03.12 Епизоотология, инфекциозни болести и
профилактика на заразните заболявания по животните към секция „Вирусология и вирусни болести“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи за участие в конкурса – в деловодството на НДНИВМИ, бул. Пенчо Славейков
15. За справки: тел. 02/952-12-77 и на страницата
на института: www.vetinst-bg.com.
8414
42. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава че е изработен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
за квартали 14 и 15, в.з. Калфин дол, район „Панчарево“. Проектът е изложен в район „Панчарево“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до главния архитект на Столичната
община чрез район „Панчарево“. Проектите за
подробни устройствени планове по ал. 2 подлежат
на обществено обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1
ЗУТ преди внасянето им в експертните съвети по
устройство на територията.
8546
8. – Община гр. Аксаково, област Варна, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за обект: „Захранващ водопровод“ за захранване на ПИ № 000366, землище гр. Игнатиево,
община Аксаково, област Варна, с обща дължина
на трасето 67 м. Подробният устройствен план
засяга поземлени имоти по КВС на гр. Игнатиево,
както следва: № 000164 – полски път, собственост
на Община Аксаково, и № 000162 – пасище,
мера – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ. Планът се намира
в сградата на общинската администрация – Аксаково, и всички заинтересовани лица могат да се
запознаят с него. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план до кмета
на общината.
8531
35. – Община Банско на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за подробен
устройствен план за частично изменение – промяна на регулация на плана на гр. Добринище,
одобрен със заповед № 245 от 1990 г. и изменен
със заповед № 01-12 от 2008 г. за: УПИ IV (стар)
„за озеленяване и паркинг“ и УПИ V(стар) „за
спортно-рекреационен комплекс“, кв. 1а се изменя
в УПИ I (нов) „за озеленяване и речно корито“ и
УПИ ІІ (нов) „за спорт и атракции“, кв. 90; УПИ
I (стар) „за хигиенна баня и озеленяване“, кв. 8,
в УПИ I (нов) „за хигиенна баня и озеленяване“
и УПИ III(нов) „за речно корито и озеленяване“,
кв. 8. Проектът е одобрен с т. 2 от протокол № 8
от 24.08.2012 г. на ЕСУТ, назначен със заповед
№ 01-87 от 17.08.2012 г. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до общинската администрация.
8532
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78. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е
изработен ПУП – план за отреждане и застрояване
за поземлен имот № 03504.230.7 в местност Сухата чешма по кадастралната карта на гр. Белица,
одобрена със Заповед № РД-18-53 от 1.04.2008 г.
на АГКК – София, за промяна предназначение от
земеделска земя за „Ферма за угояване на телета“
с възложител Сабие Салих Каписъска. Проектът се
намира в дирекция „Специализирана администрация“
при Община Белица. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план – план за
отреждане и застрояване на гр. Белица до общинската администрация – Белица.
8573
3. – Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149,
ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е издал строително разрешение № 59 от 27.08.2012 г. за строеж: „Подземна
тръбна мрежа за оптична свързаност и изтегляне
на оптичен кабел на територията на област Варна
на „Булсатком“ – АД, София, в участъка от разклонителна оптична муфа в района на с. Ветрино
до технологично табло бл. 3, бл. 11, гр. Провадия“,
разположен на територията на община Ветрино и
община Провадия, област Варна. Разрешението
за строеж подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
8506
95. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване
за ПИ № 10447.39.3, местност Трошана, землище на
гр. Велико Търново, за промяна предназначението
на земеделската земя за „жилищни нужди“ и парцеларни планове за ел. и ВиК инфраструктурата.
Проектът се намира в общинската администрация,
стая 517. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
кмета на Община Велико Търново 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
8501
95. – Община Габрово на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: „Път ІІІ-5004
„Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
землищата на Смирненски, Етъра и гр. Габрово,
община Габрово. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в срок един месец от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта в отдел „ТСУ“ на Община Габрово
и да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
8574
3. – Община Ивайловград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект
„Канализация към пречиствателна станция – Ивайловград в ПИ 274“ за следните поземлени имоти
№ 000262, 009018, 009028, 000573, 009015, 009014,
009027, 000297, 009026, 009013, 009012, 009011 и 000263
по КВС на Ивайловград, ЕКАТТЕ 32024, община
Ивайловград. Проектът е изложен за разглеждане в
стая 304 в сградата на общинската администрация.
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На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация – Ивайловград.
8533
4. – Община Ивайловград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект „Електрозахранване към пречиствателна
станция – Ивайловград, в ПИ 274“ за следните
поземлени имоти № 000262, 009018, 009028, 000573,
009015, 009014, 009027, 000297, 009026, 009013,
009012, 009011 и 000263 по КВС на Ивайловград,
ЕКАТТЕ 32024, община Ивайловград. Проектът е
изложен за разглеждане в стая 304 в сградата на
общинската администрация. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Ивайловград.
8534
5. – Община Ивайловград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект „Външен водопровод към пречиствателна
станция – Ивайловград, в ПИ 274“ за следния поземлен имот № 000263 по КВС на Ивайловград,
ЕКАТТЕ 32024, община Ивайловград. Проектът е
изложен за разглеждане в стая 304 в сградата на
общинската администрация. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Ивайловград.
8535
29. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – план за регулация за квартали
№ 7, 57, 203, 56, 87, 199, 131, 132, 156, 157, 194,
128 и 171 по плана на гр. Карнобат. Проектът на
ПУП – план за регулация е изложен в сградата
на общината, дирекция „Устройство на територията“ – център за административно и информационно
обслужване на гражданите, ет. 1. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 5 във
връзка с чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени
предложения, искания и възражения по проекта
до общинската администрация.
8509
93. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен проект
на парцеларен план на обект „Изместване трасе на
водопровод от водоема до жилищен комплекс „Месамбрия Форт Бийч“ в местност Козлука, землище
гр. Свети Влас“. Новопроектираният водопровод
започва от новоизграден водоем, минава на запад
през имоти 11538.15.9 и 11538.15.163, продължава на
изток по шосето гр. Свети Влас – Елените – имот
11538.13.155, на юг през имот 11538.13.200 и през
имот 11538.13.83, достига до имот 11538.13.170.
Дължината на трасето е 641 м. За водопровода
е предвиден сервитут по 3 м от двете страни на
трасето. Проектът е изложен в сградата на общинската администрация в стая № 36, ет. 3, тел.
0554/2-93-31. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
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вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
8537
92. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на парцеларен план на обект: „Тласкател
БФК от централна КПС до изливна шахта и уличен
колектор за жилищен комплекс „Месамбрия Форт
Бийч“ в местност Козлука, землище гр. Свети Влас“.
Новопроектираният тласкател започва от новоизградена КПС в имот 11538.13.170, минава на запад
по полски път 11538.13.83, през имот 11538.13.200
и по шосето гр. Свети Влас – Елените – имот
11538.13.155, достига до изливна шахта. Дължината на трасето е 980 м. За отвеждане на битовите
отпадни води е проектиран гравитачен уличен
колектор. Водите от него постъпват в централната
КПС в имот 11538.13.170. Той е с дължина 183 м и
е проектиран в имот 11538.13.83 – полски път. За
тласкателя и уличния колектор е предвиден сервитут
по 3 м от двете страни на трасетата. Проектът е
изложен в сградата на общинската администрация
в стая № 36, ет. 3, тел. 0554/2-93-31. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
8536
711. – Община Омуртаг на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че със
Заповед № 553 от 19.10.2009 г. на кмета на общината
на основание чл. 44 ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 и чл. 9,
ал. 2 ЗУТ и заявление, вх. № 94-01-349 от 2.09.2009 г.,
от „Джи Пи Енерджи“ – ЕООД, София, е изработен ПУП – план за застрояване на ПИ № 240003,
№ 240021, № 240037, № 202017 в землището на
гр. Омуртаг, ПИ № 239001, № 211005, № 224010,
№ 206002, № 250004, № 215006, № 203002, № 202008,
№ 207008, № 208007, № 205013, № 208001 в землището на с. Красноселци, ПИ № 244007, № 219007,
№ 239005, № 228030, № 112034, № 112018, № 124039
в землището на с. Горно Козарево, община Омуртаг,
като едновременно с основната площадка е проектиран парцеларен план за трасета за необходимите
комуникации. С плана за застрояване поземлените
имоти се отреждат „За ветрови електрогенератори“.
Заинтересованите могат да се запознаят с проекта,
изложен за проучване в стая № 17 в сградата на
Община Омуртаг. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
възражения по проекта могат да бъдат подавани
до Експертния съвет по устройство на територията при Община Омуртаг в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
8575
5. – Общинската служба по земеделие – Пазарджик, на основание чл. 19, ал. 18 ППЗ СПЗЗ
съобщава на заявителите или упълномощени от
тях лица за обезщетяване със земеделски земи в
община Лесичово, област Пазарджик, че е изготвен
план за обезщетение на територията на община
Лесичово. Планът за обезщетение е изложен за
разглеждане в Общинската служба по земеделие – с.
Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик, и
не подлежи на обжалване.
8576
36. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект:
Канализация на кв. Бела вода, гр. Перник, общи-
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на Перник, засягаща землищата на гр. Батановци
и гр. Перник – местности: Делниче, Средорек,
Ленище, Блатото и Турските ливади. Проектът за
ПУП – ПП е изложен в стая № 1, ет. 12, сградата
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да разгледат
изработения проект за ПУП – ПП за обекта и
да направят писмени възражения, предложения и
искания до общинската администрация.
8510
11. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 ЗУТ е
изработен проект на ПУП – план за улична регулация за част от структурна единица 179-1 от Общия
устройствен план на община „Марица“ за зона Смф
в граници от североизток – ПИ № 502.1170 – второстепенна улица „Крайна“ на с. Царацово, югоизток – ПИ № 112.4 – полски път, югозапад – част от
ПИ № 94.2 – полски път, ПИ № 94.15 – жп гара,
спирка и част от ПИ № 94.13, и северозапад – ПИ
№ 94.252 – полски път, и ПИ № 502.790 – улица по
кадастрална карта на с. Царацово, област Пловдив.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, стая 408, и може да се разгледа от
заинтересуваните лица, които в едномесечен срок от
датата на обнародването в „Държавен вестник“ могат
да направят писменни възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация
„Марица“, област Пловдив.
8495
41. – Община Сливен на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект
за нов помощен план и план на новообразуваните
имоти, разработен въз основа на влязло в сила
съдебно решение № 3483 от 9.03.2012 г. на ВАС за
имоти с идентификатори 67338.439.70, 67338.439.71 и
67338.439.72, по § 4к, ал. 1 ЗСПЗЗ на земеделските
земи, предоставени за ползване на граждани въз
основа на актове по § 4 ЗСПЗЗ, за местността Кироолу в землището на гр. Сливен, които са изложени
в стая 40 на общината. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата ги документация до
кмета на общината.
8507
7. – Община Созопол, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план
на елемент на техническата инфраструктура извън
границите на населените места в местност Герени,
землище на гр. Созопол, област Бургас. С внесения
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план на обект „Кабел 20 kV и трафопост“ в ПИ
67800.1.256 по плана на м. Герени, землище на гр.
Созопол, област Бургас, се обособява трасе, което
започва от ЖР в ПИ 67800.32.49, пресича местен
път – ПИ 67800.32.31, и продължава в неговия
сервитут в северозападна посока до ПИ 67800.30.30,
пресича го и се включва в новопроектиран трафопост, ситуиран в ПИ 67800.1.256, като кабелите ще
бъдат положени подземно. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания до общинската администрация.
8508
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90. – Община „Тунджа“ – гр. Ямбол, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (парцеларен
план) за трасе на ел. кабел 20 kV, водопровод и
канал от УПИ VII до ПИ 031051 през поземлени
имоти 000114, 000060 и 031025 по КВС на землище
с. Окоп, община „Тунджа“, област Ямбол. Проектът
за подробен устройствен план е на разположение
на заинтересуваните лица в отдел „АТО и С“ на
общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
8504
91. – Община „Тунджа“ – гр. Ямбол, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (парцеларен
план) за трасе на външен водопровод през поземлени
имоти 000042, 000002 и 000020 до поземлен имот
190011 по КВС на землище с. Гълъбинци, община
„Тунджа“, област Ямбол. Проектът за подробен
устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел „АТО и С“ на общината. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения
по проекта до общинската администрация.
8505

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на Българската
социологическа асоциация, София, на основание
чл. 18, ал. 2, т. 1 от устава във връзка с чл. 26,
ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква 13 конгрес на асоциацията
на 10.11.2012 г. в 14,30 ч. в заседателната зала на
Дом на учения – БАН (София 1113, бул. Шипченски
проход 50), при следния дневен ред: 1. регистрация
от 14,30 до 15 ч.; 2. отчет на управителния съвет
и контролния съвет на БСА за периода между
двата конгреса (2009 – 2012 г.); 3. избор на нов
председател, управителен съвет и контролен съвет
на БСА; 4. разни.
8527
11. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел за осъществяване на дейност в частна
полза „Районен спортен клуб Младост“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани на общо събрание членовете на сдружението на 10.11.2012 г.
в 14 ч. в офиса на сдружението, София, район
„Младост“, ж.к. Младост 4, бл. 468, вх. 3, ет. 3,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за промяна в правно-организационната форма – в
сдружение с нестопанска цел за осъществяване
на общественополезна дейност „Районен спортен
клуб Младост“; 2. приемане на нови членове на
сдружението; 3. вземане на решение за промяна в
целите на сдружението; 4. приемане на нов устав
на сдружението; 5. уреждане на други организационни въпроси.
8559
107. – Управителният съвет на Българската
федерация „Конен спорт“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно-изборно
общо събрание на федерацията на 27.11.2012 г.
от 10 ч. в Пловдив, голямата заседателна зала на
хотел „Санкт Петербург“, при следния дневен ред:
1. приемане на отчет за дейността на Българската
федерация „Конен спорт“ (БФКС) през периода
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2009 – 2012 г.; 2. освобождаване на членовете на
комисиите по дисциплини и на специализираните
комисии, както и на Контролния съвет (КС) поради
изтекъл мандат; 3. освобождаване от длъжност и
от отговорност на председателя, генералния секретар и членовете на УС поради изтекъл мандат; 4.
приемане на промени в устава на БФКС; 5. избор
на нови членове на комисиите по дисциплини
и специализираните комисии; 6. избор на нови
председател и членове на УС; 7. избор на нови
членове на КС. Поканват се всички клубове по
конен спорт – членове на федерацията, да вземат
участие чрез своите законни представители или
упълномощени лица. 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. Материалите по дневния ред ще бъдат
на разположение на членовете на федерацията след
26.10.2012 г. всеки работен ден от 9 до 17 ч. в офиса
на федерацията в София, бул. Васил Левски 75.
8544
22. – Управителният съвет на Българската
Конфедерация по Кик бокс и Муай Тай – Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на организацията на 15.12.2012 г. в 16 ч.
в хотел „Бриз 2“ във Варна, при следния дневен
ред: 1. годишен отчет за дейността на БККБМТ за
2012 г.; 2. утвърждаване решенията на УС; 3. избор
на председател на БККБМТ; 4. избор на нов управителен съвет на БККБМТ; 5. задачи, стоящи пред
организацията през 2013 г.; 6. приемане на спортен
календар за 2013 г. и определяне на домакините; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Поканват се всички членове да участват в
общото събрание.
8542
1. – Управителният съвет на фондация „Българска роза – 97“ – Казанлък, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.10.2012 г. в
11 ч. в конферентна зала на хотел „Палас“ – гр.
Казанлък, ул. П. Стайнов 9, при следния дневен ред:
1. приемане на отчет за дейността на фондацията за
2011 г.; 2. приемане на финансов отчет и одиторски
доклад за 2011 г.; 3. освобождаване на досегашните
членове на УС; 4. избор на нови ръководни органи.
8580
9. – Управителният съвет на сдружение „Спортен
клуб Перник – Ладимекс“, Перник, по своя инициатива на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 29.10.2012 г. в 10 ч. в
Перник, Спортен комплекс „Дружба“, ул. Физкултурна 1, при следния дневен ред: 1. разглеждане и
приемане на бюджета на сдружението за 2012 г.;
2. разглеждане на постъпили молби за приемането
на нови членове на сдружението и освобождаване
на стари членове; 3. избор на членове на управителния съвет и председател на управителния
съвет на сдружението с мандат 5 години; 4. избор
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на членове на контролния съвет и председател на
контролния съвет на сдружението с мандат 5 години; 5. разглеждане на въпроса за извършване на
промяна в начина на свикване на общо събрание
на сдружението чрез отправяне на индивидуални
писмени покани за свикване на общо събрание до
всеки член на сдружението, като отпадне свикването чрез „Държавен вестник“; 6. организационни,
правно-технически и счетоводни въпроси; 7. разни.
Писмените материали по дневния ред на заседанието
са на разположение на членовете на сдружението
всеки работен ден от 9 до 18 ч. до датата на общото събрание на адреса на сдружението в Перник,
Спортен комплекс „Дружба“, ул. Физкултурна 1.
8577
1. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел „Център за фермерски програми“, Плевен, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 15.12.2012 г. в 9 ч. в Плевен, ул. Йордан Йовков 9, при следния дневен ред: 1. представяне на
доклад от управителя; 2. приемане на заявление
вх. № 5 от 7.03.2012 г. на управителя; 3. приемане
на нови членове; 4. гласуване за прекрятаване на
сдружението; 5. гласуване за възлагане на действия
по вписването; 6. други. Документацията относно
провеждането на заседанието е на разположение
на посочения адрес.
8581
29. – Управителният съвет на сдружение „Спортен клуб Бадминтон – Русе“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание
на сдружението на 14.11.2012 г. в 11 ч. в сградата на
Специализирана спортна зала в Русе, ул. Тутракан
26, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет
за дейността на СК Бадминтон – Русе; 2. гласуване
на промени в УС на СК Бадминтон – Русе, поради
напускане на трима от членове на УС; 3. разни.
Материалите за общото събрание са на разположение в офиса на сдружението в Специализирана
спортна зала в Русе, ул. Тутракан 26.
8578
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Европейска мечта“, Шумен, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 20.11.2012 г. в 17 ч. в
Шумен, местност СМЕСЕ, автошкола, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
за 2011 г.; 2. отчет за финансовото състояние на
сдружението и приемане на бюджета за 2012 г.;
3. избор на управителни и контролни органи на
сдружението; 4. разни.
8525
Поправка. Столичната общинска агенция за
приватизация прави следната поправка в Решение
№ 279 от 20 юли 2012 г. на Надзорния съвет (ДВ,
бр. 63 от 2012 г., стр. 86) относно търг с явно наддаване за продажбата на магазин № 2, ж. к. Люлин,
бл. 370, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Люлин“: номерът на решението вместо
„279“ да се чете „289“.
8545
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